VES‹KA, 82.
Erzurum, 11/9/1335
Baﬂkumandan› akdesimiz ﬂevketlû mehabetlû padiﬂah›m›z›n atebei ulyay› mülûkânelerine
ﬁevketpenah Efendimiz
Bugün vesaiki sahihai resmiye ile sabit ve kemali teessürle her tarafa ﬂayi oldu ki, Dahiliye Naz›r› Adil Bey ve Harbiye Nâz›r› hafî bir plân taht›nda Elâziz Valisi Galip Beyi baz› din ve vatan haini casuslarla beraber öteden beriden bir k›s›m müsellâh Kürtleri toplayarak çeteler teﬂkil ve riyaset ettirmek ve bunlar› S›vasta in'ikat eyleyen ve her türlü manasile
millî ve meﬂru ve bundan dolay› da orduyu humayunlar›n›n emniyet ve muzaharetine mazhar olan Kongreyi bilmuharebe bast›rmak suretile beynelislâm sefkidimaya tasaddi olunmas› ve ayr›ca memaliki mahrusei ﬂahanenin gayr› münfek bir parças› ve makam› akdesi saltanat ve hilâfeti seniyelerine lâyezal bir hissi rab›ta ile merbut olan Kürdistan› gûya ayakland›rmak suretile vatan› parçalatmak gibi mahza düﬂmanlara has bir plân›n tatbikini külliyetli para mukabilinde taahhüt etmiﬂ olduklar› tamamile tezahür etmiﬂtir. ﬁifreli muhaberat› elde etmek ve bu caniyane harekâta, takip ve tefessüh eylemek suretile, muttali olan civar kolordular›n sevketti¤i muhtelit kuvayi askerîye Galip Bey haininin riyasetindeki çeteyi Malatyada
tazyik etmiﬂ ve Malatyadan hasiren firara icbar eylemiﬂtir. Takiplerine ﬂiddetle devam olunuyor. Lehülhamt iﬂbu mel'anet belâs› vaktinden evvel keﬂfedilmiﬂ ve tedabiri kat'iye ittihaz
olunmuﬂtur. Beynelislâm sefkidimaya ve memlekette i¤tiﬂaﬂ ihdasile felâketler intac›na çal›ﬂan bu zümrei ihanet takibat neticesinde kanunun ve ﬂeriat› garrayi ahmediyenin pençei icraat›na tevdi olunacaklard›r. Düﬂman parasile ve vatans›zl›k hissile tertip olunan bu ihanete
muttali olan Elâziz ahalii islâmiyesi pek derin bir nefret ve galeyan izharile casuslar›n bilfiil
takibine de koyulmuﬂlarsa da adaletin tatbik olunaca¤› vadile sükûna irca olunmuﬂtur.
ﬁevketpenah Efendimiz;
Devleti aliyei Osmanîyelerinin ve hanedan› celilüﬂﬂan›n›z›n alt› buçuk as›rl›k tarihi mabarekinde ve hassaten hayat ve memat ile ç›rp›n›lan ﬂu tarihî devirde devlet ve milletin kalbgâh›na tevcih olunmuﬂ bu kadar hainane bir misale tesadüf edilemez. Zât› akdesi humayunlar›na kemali tazim ve ubudiyetle merbut olan bütün milleti necîbelerile orduyu humayunlar› vatan ve milletin ve zât› akdesi hilafetpenahilerinin halâs› mes'udu gibi bir gayei mukaddese etraf›nda toplanm›ﬂ olduklar› bir s›rada düﬂman taraf›ndan sat›nal›nm›ﬂ bir zümrei ihanetin asâkiri ﬂahanelerile musademeyi ve beynelislâm sefkidimavi mucip suikastler tertip ve Dahilîye ve Harbiye Nâz›rlar› taraf›ndan tebli¤ ve tatbik ettiren hükûmeti merkeziyeden derhal
itimat ve emniyeti nezettirmiﬂtir. Ayr›ca hakan› celilüﬂﬂan›m›zla milletin aras›nda haili muz›r
olmak cürmü de tarihen affedilmez bir cinayettir. Umum milletin meﬂru olan amalini, bir araya gelen kuvvetini inkâr ve tevil edip te bunu ittihatç› manevras› göstermek ve zât› akdesi hilâfetpenahilerinden ketmi hakikat eylemek kadar azîm bir günah ve mes'uliyet olamaz. Sevgili padiﬂah›m›z, umum milletin kudreti müﬂterekesi siyasî tesirlerden külliyen azade ve münezzehtir. Orduyu humayunlar› ise bilkülliye siyasî cereyanlardan münezzeh ve ancak
umum vatan ve milletin ve zât› akdesi humayunlar›n›n masuniyetine aht ve azmeylemiﬂ olan
millete muzahirdir. Binaenaleyh amali meﬂruai millîyeye istinat edecek; dinine, vatan ve milletine merbut ve zât› akdesi humayunlar›na, makam› muallây› saltanat ve hilâfete bihakk›n
tazimkâr, namuslu zevattan mürekkep ve meﬂrutiyete tamamile sad›k bir heyeti cedidei hükûmetin teﬂkili ile milleti necibelerinin ve orduyu humayunlar›n›n tatminini ve bunu müteak›p vatan ve milletine ihanet etmekte olan casus ﬂebekesi hakk›nda tahkikat ve icraat› seriai
âdilânelerinin icras›n› ve bu surette bir heyeti âdilei hükûmet teessüsüne kadar merkezi hükûmetle bir veçhile muhabere ve münasebette bulunmamaya karar vermiﬂ olan milletten ordunun ayr›lamayaca¤›, zât› vak’aya muttali ve mahalline mücavir olan kolordular kumandan› hakipayi ﬂahanelerine arza mecbur olduk. Olbapta ve katibei ahvalde emrü ferman ﬂevketlû padiﬂah›m›z efendimiz hazretlerinindir.

VES‹KA, 83.
Ankara, 11/9/1335

BELGE, 82.

Erzurum, 11/9/1919
En kutsal baﬂkomutan›m›z yüce padiﬂah›m›za

Yüce Efendimiz
Bugün gerçek resmî belgelerle saptan›p her tarafa yay›larak büyük üzüntüyle ö¤renildi ki, ‹çiﬂleri Bakan› Adil Bey ve Savaﬂiﬂleri Bakan› gizli bir plân alt›nda Elaz›¤ Valisi Galip
Beyi baz› din ve vatan haini casuslarla birlikte öteden beriden bir k›s›m silâhl› Kürtleri toplayarak çeteler kurdurtup baﬂlar›na geçirerek bunlar› S›vasta toplanan ve her anlam›yla millî ve meﬂru ve bundan dolay› da padiﬂah›n ordular›n›n güven ve deste¤ini kazanan Kongreyi çarp›ﬂmayla bast›rarak müslümanlar aras›nda kan dökmeye kalk›ﬂmas› ve ayr›ca padiﬂah
ülkelerinin ayr›lmaz bir parças› ve yüce padiﬂahl›k ve halifeli¤inize sonsuz bir ba¤l›l›k duygusuyla ba¤l› olan Kürdistan› sözde ayakland›rarak vatan› parçalatmak gibi salt düﬂmanlara
özgü bir plân›n uygulanmas›n› birçok para karﬂ›l›¤›nda üstlenmiﬂ olduklar› apaç›k ortaya
ç›km›ﬂt›r. ﬁifreli yaz›ﬂmalar› elde etmek ve bu canice giriﬂimleri, kovuﬂturma ve araﬂt›rmalar
sonucu, ö¤renen o yöredeki kolordular›n gönderdi¤i karma askerî birlikleri Galip Bey haininin baﬂkanl›¤›ndaki çeteyi Malatyada s›k›ﬂt›rm›ﬂ ve Malatyadan birﬂey yapamadan kaçmak zorunda b›rakm›ﬂt›r. S›k›ca izlenmeleri sürdürülüyor. Tanr›ya ﬂükürler bu mel’unluk
belâs› vak›t geçmeden ortaya ç›kar›lm›ﬂ ve kesin önlemler al›nm›ﬂt›r. Müslümanlar aras›nda
kan ak›tmak ve ülkede kargaﬂa ç›kartmak yoluyla felâketler oluﬂturmaya çal›ﬂan bu hainler
grubu kovuﬂturma sonucunda gere¤i yap›lmak üzere kanunun ve yüce islâm ﬂeriat›n›n pençesine verilecektir. Düﬂman parasile ve vatans›zl›k duygusuyla düzenlenen bu ihaneti ö¤renen Elaz›¤›n müslüman halk› pek derin bir tiksintiyle ayaklan›p casuslar› edimli olarak izlemeye koyulmuﬂlarsa da adaletin uygulanaca¤›na söz verilmesi üzerine yat›ﬂt›r›lm›ﬂlard›r.
Görkemli Efendimiz;
Yüce Osmanl› Devletinizin ve ünlü soyunuzun alt› buçuk yüzy›ll›k kutlu tarihinde ve
özellikle hayat ve ölüm aras›nda ç›rp›n›lan ﬂu tarihsel döneminde devlet ve milletin can evine yöneltilmiﬂ bu denli haince davran›ﬂ›n benzerine rastlanamaz. Çok kutsal kiﬂili¤inize en
yüksek sayg› ve kulluk duygular›yla ba¤l› olan tüm soylu milletinizle ordunuzun vatan ve
milletin ve siz kutsal halifemizin mutlu kurtuluﬂu gibi bir kutsal amaç etraf›nda toplanm›ﬂ
olduklar› bir s›rada düﬂman taraf›ndan sat›nal›nm›ﬂ bir ihanet grubunun askerlerinizle savaﬂmay› ve Müslümanlar aras›nda kan akmas› sonucu do¤acak suikastler düzenleyip ‹çiﬂleri ve Savaﬂiﬂleri Bakanlar› taraf›ndan bildirip uygulatt›ran ‹stanbul hükûmetine art›k güven
ve inan› kalmam›ﬂt›r. Ayr›ca siz padiﬂah›m›zla millet aras›nda zararl› bir engel olmak suçu
da tarihin ba¤›ﬂlamayaca¤› bir cinayettir. Tüm milletin meﬂru olan emellerini, bir araya gelen kuvvetini yads›y›p sapt›rmaya çal›ﬂ›p da bunu ittihatç› manevras› gibi göstermek ve siz
kutsal halifemizden gerçe¤i gizlemek kadar büyük bir günah ve sorumluluk olamaz. Sevgili padiﬂah›m›z tüm milletin birleﬂmiﬂ gücü politik etkilerden tamamen ar›nm›ﬂt›r. Ordunuz
ise bütünüyle politik ak›mlar›n d›ﬂ›nda olup ancak bütün vatan ve milletin ve siz kutsal padiﬂah›m›z›n dokunulmazl›¤›na and içmiﬂ ve bu yolda sars›lmazca kararl› bulunan millete
destektir. Bu nedenle milletin meﬂru emellerine dayanacak; dinine, vatan ve milletine ba¤l› ve sizin kutsal kiﬂili¤inize, yüce padiﬂah ve halifeli¤e gerçekten sayg›l›, namuslu kiﬂilerden
oluﬂacak ve meﬂrutiyete tümüyle ba¤l› yeni bir kabine kurarak soylu ulusunuzun ve ordunuzun huzura kavuﬂturulmas›n› ve ondan sonra vatan ve milletine ihanet etmekte olan casus ﬂebekesi hakk›nda kovuﬂturma yap›larak adalet gere¤inin tezelden yerine getirecek biçimde bir kabine kurulana kadar ‹stanbul hükûmetiyle hiçbir yoldan haberleﬂme ve iliﬂkide bulunmamaya karar vermiﬂ olan milletten ordunun ayr›lamayaca¤›, gerçek durumu bilen ve o yerlere yak›n olan biz kolordular komutanlar› durumu yüce padiﬂah›m›z›n bilgisine sunmak zorunda kald›k. O konuda ve her durumda siz görkemli padiﬂah›m›z efendimiz
ne emrederse o olur.

BELGE, 83.

Sadrazam Paﬂa Hazretlerine
Baﬂkumandan› akdesimiz efendimiz hazretlerine olan maruzat›m›z› do¤rudan do¤ruya
arzetmeyi mus›rrane talep ederiz. Mümanaat buyuruldu¤u halde ve padiﬂah›m›za, milletimize, vatan›m›za ihanetinize hükmedilerek baﬂka suretle ittihaz› tedabire mecbur kal›nacakt›r.

Ankara, 11/9/1919
Baﬂbakan Paﬂa Hazretleri
Çok kutsal Baﬂkomutan›m›z efendimiz hazretlerine olan bildirimimizi do¤rudan do¤ruya
ona sunmay› üstünde önemle durarak istiyoruz. Engel olursan›z padiﬂah›m›za, milletimize, vatan›m›za ihanet etti¤iniz yarg›s›na var›larak baﬂka yoldan önlemler almak zorunda kal›nacak›r.
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Bundan hâs›l olacak fenal›¤›n bütün mes'uliyeti zat› fehametpenahilerine raci olaca¤›n›
arzeyleriz.
K.O. 20 K. Vekili
Erkân›harp Reisi
Mahmut
Ömer Halis
Erzurum, 11/9/1335
Makam› Sadareti Uzmaya
ﬁimdi do¤rudan do¤ruya baﬂkumandan› akdesimiz halifei lisan›m›z efendimize maruzat› mühimmede bulunmak mecburiyetindeyiz. Hail ika edilmemesini rica ederiz. Aksi takdirde tevellüt edecek netayici vahimenin mes'uliyeti s›rf zat› fahimanelerine raci kalaca¤›n›
arzederiz.
K.O. 15 Kumandan›
K.O. 13 K.Vekili
Kâz›m
Cevdet
On Birinci F›rka Kumandan›
Mümtaz
S›vas, 11/9/1335
Sadrazam Paﬂa Hazretlerine
Zât› hazreti padiﬂahîye do¤ruca maruzatta bulunmak üzere yolu aç›k bulundurmak hususuna ait istirham›n tervici tehir edildi¤i takdirde hadis olacak halden maddî ve manevî vebal mes'uliyetiniz derecesi tezauf etmektedir. Vakit geçirilmesinde hiçbir faide olmad›¤›n› arzederim.
K.O. 3 Kumandan›
Salâhattin
SURET
Vakayii ve hakay›kî do¤rudan do¤ruya baﬂkumandan› akdesimiz efendimizin bilâvas›ta arzetmek isterim, maruzat›m› takdim için mümanaat ika buyurulmamas›n› istirham ederim.
Salâhattin
Ankara
Zât› ﬂahaneye keﬂide edilecek telgrafnamenin alelûsul çekilmesi ve usulü veçhile takdim
edilece¤i suretinde Sadrazam Paﬂan›n cevaplar›na karﬂ› ne emir buyuruluyor.
Makam› Sadarete yaz›lan telgraf› vermiﬂler.
Bir de vilâyetten de Dahiliye Nezaretine yazd›¤› tekittir Efendim.
Sadrazam ve Dahilîye Nâz›r› bir arada imiﬂler.
Sadrazam›n kona¤›nda telgraf merkezi olmad›¤›ndan yak›n bir telgraf merkezine teﬂrif
etmelerini yazd›k cevap bekliyoruz.
Baﬂmemur muavini geldi. Sadrazam Paﬂaya yaz›lan ifade telefonla söylendi, al›nan cevapta telgrafname mündericat› Sadrazam Paﬂa Hazretlerine arzolundu vukubulacak maruzatlar› usulü dairesinde telgrafla arzolunmal›d›r. Telgrafnameleri kezalik usulü dairesinde
takdim edilir. Buyurduklar›n› müdür bey söylüyor Efendim.
Al›nacak cevap gelince derhal yaz›laca¤› tabiîdir. Boﬂ durmamak üzere telgraf iﬂliyebilir miyiz.
Deminki ifadeyi Sadrazam Paﬂa arzetmiﬂler al›nacak cevaba intizar edildi¤ini söylüyorlar efendim.
11 Eylûl 1335
ﬁef muavininin ifadesidir.
Merkezimiz mümanaat ika etmiyor. Ancak al›nan emri vazifemiz hemen makam› aidine takdim etmektir. O da saniye tehirsiz ika ediliyor. Baﬂka ne yapabiliriz efendim peki ﬂimdi Sadrazama iblâ¤ ederiz efendim.
Telefonla Sadrazam Paﬂaya tebli¤ olunup al›nacak cevaba intizar edildi¤ini baﬂmemur
söyledi efendim.

Bundan do¤acak kötülü¤ün tüm sorumlu¤unun size düﬂece¤ini bildiririz.
K.O. 20 K. Vekili
Kurmay Baﬂkan›
Mahmut
Ömer Halis
Erzurum, 11/9/1919
Yüce Baﬂbakanl›¤a
ﬁimdi çok kutsal baﬂkomutan›m›z ﬂanl› halifemiz efendimize do¤rudan do¤ruya
önemli bildirimlerde bulunmak zorunday›z. Engel olunmamas›n› rica ederiz. Tersi yap›l›rsa do¤acak tehlikeli sonuçlar›n sorumlulu¤unun sade size düﬂece¤ini bildiririz.
K.O. 15 Komutan›
K.O. 13 Vekili
Kâz›m
Cevdet
On Birinci Tümen Komutan› Mümtaz
S›vas, 11/9/1919
Baﬂbakan Paﬂa Hazretlerine
Padiﬂah hazretlerine do¤rudan do¤ruya bildirimde bulunmak için yolu aç›k bulundurmak konusuna iliﬂkin dile¤imizin kabulü geciktirilise bundan do¤acak durumdan nesnel ve
tinsel sorumlulu¤unuz iki kat artmaktad›r. Vak›t geçirilmesinde hiçbir yarar olmad›¤›n› bildiririm.
K.O. 3 Komutan›
Salâhattin
ÖRNEK
Olaylar› ve gerçekleri do¤rudan do¤ruya çok kutsal baﬂkomutan›m›z efendimize arac›s›z olarak sunmak isterim, bildirimlerimi sunmama engel olunmamas›n› dilerim.
Salâhattin
Ankara
Padiﬂaha çekilecek telgraf›n yöntemine göre çekilmesi ve yöntemine göre sunulaca¤›
yolunda Baﬂbakan Paﬂan›n yan›t›na karﬂ› ne emriniz var.
Baﬂbakanl›¤a yaz›lan telgraf› vermiﬂler.
Bir de valilikten de ‹çiﬂleri Bakanl›¤›na yaz›lan üstleme yaz›s›d›r Efendim.
Baﬂbakan ve ‹çiﬂleri Bakan› bir arada imiﬂler.
Baﬂbakan kona¤›nda telgraf merkezi olmad›¤›ndan yak›n bir telgraf merkezine gitmelerini yazd›k karﬂ›l›k bekliyoruz.
Baﬂmemur yard›mc›s› geldi. Baﬂbakan Paﬂaya yaz›lanlar telefonla söylendi, al›nan
karﬂ›l›kta telgrafda yaz›lanlar Baﬂbakan Paﬂa Hazretlerinin bilgisine sunuldu yap›lacak bildirimler yöntemine göre telgrafla sunulmal›d›r. Telgraflar›n›z da yöntemine göre sunulur.
Buyurduklar›n› müdür bey söylüyor Efendim.
Al›nacak karﬂ›l›k gelince gecikmeden yaz›laca¤› do¤ald›r. Boﬂ durmamak için telgraf
iﬂliyebilir miyiz.
Demin söyleneni Baﬂbakan Paﬂa sunmuﬂlar al›nacak yan›t›n beklenildi¤ini söylüyorlar efendim.
11 Eylûl 1919
ﬁef yard›mc›s›n›n dedikleridir.
Merkezimiz engel ç›karm›yor. Ancak görevimiz al›nan emri gecikmeden ilgiliye sunmakt›r. O da saniye geciktirilmeden yap›l›yor. Baﬂka ne yapabiliriz efendim peki ﬂimdi Baﬂbakana ulaﬂt›r›r›z efendim.
Telefonla Baﬂbakan Paﬂaya bildirilip al›nacak yan›t›n beklendi¤ini baﬂmemur söyledi
efendim.

952

953

‹stanbul muhaberat›

‹stanbul haberleﬂme görevlisine

11/12 Eylûl 1335
Saat: 9:5
Bu usul Sadrazam›n yeni bir icad› m›d›r millete muhatap olmaktan utanan sadrazam›n
irtikâb› kizbü düru¤ etti¤ine ﬂüphe yoktur fakat sizin bu adi harekete alet olmaman›z lâz›md›r.
Sadrazama söyleyiniz makine baﬂ›nda milletin ve ordunun ihtar›na kulaklar›n› açarak
dikkatle dinlesin ve siz de yalan söylemekten vazgeçiniz.
Umumî Kongre Heyeti
C: Emrinizi baﬂmemura verdim efendim.
Sizin buraya yaz›lacak telgraflar›n›z› derhal telefondan makamlar›na, derhal telefondan yaz›laca¤›n› baﬂmemur söylüyor efendim. Baﬂmemura verdim.
‹stanbul ile muhaberat
11/12 Eylûl 1335
Saat: 9
- Soray›m. ﬁef Fahri
Sadrazam Paﬂan›n kona¤›na telgraf ve telefon vard›r.
- Sadrazam Paﬂa ya sadarette veya mabeyni humayundad›r, kendisini buldurup hemen
telgrafhaneye gelmesini söyleyin mevzuubahs olan mesele zannetti¤iniz gibi basit de¤ildir.
Çok mühimdir bilâhare sizi mes'ul ederiz isminiz ve ﬂahs›n›z bizce malûmdur iﬂi uzatmay›n
çabuk cevap veriniz.
- ‹ﬂte baﬂmemur diyorlar ki Sadrazam Paﬂa kona¤›ndad›r. Emrederlerse yaz›lacak telgraf› telefondan kona¤a yazar›z diyorlar.
- Bendeniz emirlerinden hariç ne yapabilirim ki.. ufak bir maiyet memuru mes’ul ad buyurulsun.
- Bizim size yazd›klar›m›z› telefon veya telgrafla derhal Sadrazama bildiriniz. O sizin
bilece¤iniz bir iﬂtir. Neticesini derhal bildiriniz.
- Üçüncü Kolordu Kumandan› Sadrazam Paﬂay› telefonda veya telgrafta bekliyor.
- Emrinizi ifaya çal›ﬂ›yorum. Biraz sab›r buyurunuz.
Baﬂmemur Fahri Bey diyor ki Sadrazam Paﬂa ve Dahilîye Nâz›r› ile Harbîye Nâz›r›n›n
konaklar›nda telgraf yoktur bunlara yaz›lacak telgraflar› do¤ruca ‹stanbula yaz›p buradan
da müvezzii mahsus ile kendilerine gönderilir.

11/12 Eylûl 1919
Saat: 9:5
Bu yöntem Baﬂbakan›n yeni bir buluﬂu mudur milletin karﬂ›s›na ç›kmaktan utanan
baﬂbakan›n yalan dolana baﬂvurdu¤u kuﬂkusuzdur, ama sizin bu aﬂa¤›l›k davran›ﬂa alet olmaman›z gerekir.
Baﬂbakana söyleyiniz makine baﬂ›nda milletin ve ordunun uyar›lar›n› kulaklar›n› açarak dikkatle dinlesin ve siz de yalan söylemekten vazgeçiniz.
Genel Kongre Kurulu
K: Emrinizi baﬂmemura verdim efendim.
Sizin buraya yaz›lacak telgraflar›n›z› hemen telefondan makamlar›na, telefondan yazd›r›laca¤›n› baﬂmemur söylüyor efendim. Baﬂmemura verdim.
‹stanbul ile haberleﬂme
11/12 Eylûl 1919
Saat: 9
- Soray›m. ﬁef Fahri
Baﬂbakan›n kona¤›nda telgraf ve telefon vard›r.
- Baﬂbakan ya baﬂbakanl›kta ya da padiﬂah›n yan›ndad›r, kendisini buldurup hemen
telgrafhaneye gelmesini söyleyin sözkonusu olan sorun sand›¤›n›z gibi önemsiz de¤ildir.
Çok önemlidir sonra sizi sorumlu tutar›z ad›n›z ve kimli¤iniz bizce bilinmektedir iﬂi uzatmay›n çabuk karﬂ›l›k veriniz.
- ‹ﬂte baﬂmemur diyorlar ki Baﬂbakan kona¤›ndad›r. Emrederlerse yaz›lacak telgraf›
telefondan kona¤a yazar›z diyorlar.
Ben emirlerinizin d›ﬂ›nda ne yapabilirim ki...küçük bir maiyet memuru sorumlu say›ls›n.
- Bizim size yazd›klar›m›z› telefon veya telgrafla hemen Baﬂbakana bildiriniz. O sizin
bilece¤iniz bir iﬂtir. Sonucunu hemen bildiriniz.
- Üçüncü Kolordu Komutan› Baﬂbakan› telefonda ya da telgrafta bekliyor.
- Emrinizi yapmaya çal›ﬂ›yorum. Biraz sabrediniz.
Baﬂmemur Fahri Bey diyor ki Baﬂbakan Paﬂa ve ‹çiﬂleri Bakan› ile Savaﬂiﬂleri Bakan›n›n konaklar›nda telgraf yoktur bunlara yaz›lacak telgraflar›n›z do¤ruca ‹stanbula yaz›p
buradan da özel ulakla kendilerine gönderilir.

VES‹KA, 84.

BELGE, 84.

Tel
S›vas, 15/9/1335
12/9/1335 tarihli talimata zeyildir.
Maksat, meﬂru bir heyet resikâra geçinceye kadar Ferit Paﬂa Kabinesile kat'› münasebet oldu¤undan Dersaadetle muhaberat› resmîye icra edilmiyecektir. Hususî ve ticarî muhaberat tamamen serbesttir. Yaln›z Dersaadetle olacak bu gibi hususî muhaberat›n da taht› murakabede bulundurulmas› lâz›md›r.
Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal
Erzurum K. O. 15, Ankarada K. O. 20, Diyarbekir K.O.13, Konyada K.O. 12, Ni¤dede F›rka 11 Kumandanl›klar›na.
Konya, Ankara, Kastamonu, Hüdavendigâr, Trabzon, Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbekir, Mamuretülâziz vilâyetlerine.
Erzincan, Canik, Kayseri, Ni¤de, Malatya, Amasya, Bolu, Antalya, Eskiﬂehir ve Afyon
Karahisar Mutasarr›fl›klar›na yaz›lm›ﬂt›r.

Tel
S›vas, 15/9/1919
12/9/1919 tarihli direktife ektir.
Amaç, meﬂru bir kurul iﬂbaﬂ›na geçinceye kadar Ferit Paﬂa Kabinesile iliﬂkileri kesmek oldu¤undan ‹stanbulla resmî haberleﬂmeler yap›lmayacakt›r. Özel ve ticarî haberleﬂmeler tümüyle serbesttir. Yaln›z ‹stanbulla yap›lacak olan özel haberleﬂmelerin de denetim
alt›nda bulundurulmas› gereklidr.
Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal
Erzurum K.O. 15, Ankarada K.O. 20, Diyarbak›r K.O. 13, Konyada K.O. 12, Ni¤dede Tümen 11 Komutanl›klar›na.
Konya, Ankara, Kastamonu, Bursa, Trabzon, Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbak›r, Elaz›¤ valiliklerine.
Erzincan, Samsun, Kayseri, Ni¤de, Malatya, Amasya, Bolu, Antalya, Eskiﬂehir ve Afyon Mutasarr›fl›klar›na yaz›lm›ﬂt›r.
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VES‹KA, 85.
Tel

S›vas, 16/9/1335

Ayni Makamata
12/9/1335 tarihli tebligata zeyildir:
1 - H›yaneti vatanîyesi filen vesaika müsteniden sabit olmuﬂ bulunan Ferit Paﬂa Kabinesinin ›skat› ile yerine amali millîyeye hadim meﬂru bir heyetin tayin ve ikamesi istirhamat›n›n zat› akdesi hazreti padiﬂahîye arz ve ref'ine heyeti haz›rai hükûmet mümanaat eylemekte bulundu¤undan Kongrece takarrür ettirilip tatbiki Heyeti Temsilîyemize havale edilen tedabir, maruzat› mezkûre mesmuu ﬂahane olup meﬂru bir heyet mevkii iktidara geçinciye kadar Ferit Paﬂa Kabinesile yaln›z muhaberat› resmiyenin kat›d›r.
2 - Vaz›h olan bu maksad› meﬂruun tesrii istihsali için sizce varidi hat›r ve kabili icra sair tedabiri müessire varsa iﬂ'ar› rica olunur.
Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 86.
Tel

13/9/1335
Bal›kesirde K.O. 14 K., Konyada K.O. 12 K.,
Diyarbekirde K.O. 13 K., Erzurumda K.O. 15 K.,
Ankarada K.O. 20 K., Bursada F›rka 17, Çinede F›rka 58,
Band›rmada F›rka 61 Kumandanl›klar›na ve 61
F›rka vas›tasile Edirnede K.O. 1 K., Ni¤dede F›rka
11 K., vilâyetlere, müstakil sancaklara, belediyelere,
Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Merkeziyelerine
Hükûmeti merkezîyenin ittihaz ve takip etmekte oldu¤u mesleki irticakâraneye ve yaﬂamakta oldu¤umuz günlerin mehalik ve muhataral› azimesine karﬂ› müdafaai hukuk ve muhafazai mevcudiyet için Meclisi Millînin intihap ve in'ikad›n› temin ve tesri etmek bugünün
en mühim vazifesidir.
Hükûmeti merkezîye milleti i¤fal ile meb'usan intihabat›n› aylarca icra etmemiﬂ oldu¤u
gibi son zamanda verdi¤i intihap emrini de türlü esbap ile tavik ve tehir etmektedir. Ferit Paﬂan›n Torosun ötesindeki vilâyat›m›zdan feragat etti¤i Sulh Konferans›na verdi¤i nota ile sabit, Ayd›n vilâyetinde Yunanl›larla tahdidi hududa teﬂebbüsü oradaki iﬂgali emrivaki halinde bir ilhak olarak kabul etti¤ine delil bulunmuﬂ ve aksam› meﬂgulei sairei memleket için de
bunlara benzer gafilâne ve hainane siyasetile mülk ve milleti ink›sama u¤rataca¤› kaviyen
melhuz ve Meclisi Millînin in'ikad›ndan evvel sulhnameyi imza ile milleti bir emrivaki karﬂ›s›nda bulundurmak niyetinde oldu¤u memul bulunmuﬂ oldu¤undan Umumî Kongre orduyu
ve milleti intihaba davetle berveçhiati hususat›n sürati icras›n› mesaili hayatiyei millîyeden ad
ve beyan eyler.
Evvelen - ‹ntihabat haz›rl›klar›n›n mer'i kanundaki en asgarî müddet zarf›nda icra ve
ikmali için belediyeler ve Müdafaai Hukuk Cemiyetleri faaliyeti tamme ile çal›ﬂmal›d›r.
Saniyen - Sancaklardan ç›kar›lacak meb'uslar›n, m›ktar› nüfusuna nazaran adedi hemen tespit olunarak Heyeti Temsilîyeye ﬂimdine bildirilmelidir. Namzetler meselesi bilâhare
bilmuhabere hallolunacakt›r.
Salisen - Gerek intihap haz›rl›klar›, gerek intihabat›n icras›nda mucibi teahhur esbab›n
ﬂimdiden teemmül ile ref'i ve hiçbir teahhura meydan verilmiyerek asgarî müddet zarf›ndan
intihabat›n intac›.
‹ﬂbu karar› m›ntakan›zdaki bilcümle belediye ve Müdafaai Hukuk Cemiyetlerine tebli¤
ve icab›n›n sürati ifas›na muavenet buyurman›z rica olunur.
Heyeti Temsilîye
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BELGE, 85.
Tel

S›vas, 16/9/1919
Ayn› Görevlilere

12/9/1919 tarihli direktife ektir:
1 - Vatan haini olduklar› belgelere dayan›larak edimli olarak saptanm›ﬂ bulunan Ferit
Paﬂa Kabinesinin düﬂürülerek yerine ulusal emellere hizmet edecek meﬂru bir kurul atanmas› ve onun yerini almas› dileklerinin çok kutsal padiﬂah hazretlerine sunulup iletilmesine
bugünkü kabine engel olmakta bulundu¤undan Kongrece kararlaﬂt›r›l›p uygulanmas› Temsilci Kurulumuza b›rak›lan önlemler, bu dileklerimiz padiﬂaha duyurulup meﬂru bir kabine
iﬂbaﬂ›na geçinceye kadar Ferit Paﬂa Kabinesile yaln›z resmî haberleﬂmelerin kesilmesidir.
2 - Aç›kça belli olan bu meﬂru amac›n elde edilmesinin çabuklaﬂt›r›lmas› için sizce akl›n›za gelen ve uygulanabilir baﬂka etkili önlemler varsa bildirilmesi rica olunur.
Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 86.
Tel

13/9/1919
Bal›kesirde K.O. 14 K., Konyada K.O. 12 K.,
Diyarbak›rda K.O. 13 K., Erzurumda K.O. 15 K.,
Ankarada K.O. 20 K., Bursada Tümen 17, Çinede Tümen 58,
Band›rmada Tümen 61 Komutanl›klar›na ve 61
Tümen arac›l›¤›yla Edirnede K.O. 1 K., Ni¤dede Tümen
11 K., valiliklere, ba¤›ms›z sancaklara, belediyeler,
Haklar› Savunma Dernekleri Merkez Kurullar›na
‹stanbul hükûmetinin ald›¤› ve sürdürdü¤ü gerici tutuma ve yaﬂamakta oldu¤umuz
günlerin büyük korku ve tehlikelerine karﬂ› haklar›m›z› savunmak ve varl›¤›m›z› korumak
için Millî Meclisin seçilip toplanmas›n› sa¤lay›p çabuklaﬂt›rmak bugünün en önemli ödevidir.
‹stanbul hükûmeti milleti aldat›p meb'uslar›n seçimini aylarca yapt›rmam›ﬂ oldu¤u gibi son zamanda verdi¤i seçim emrini de türlü nedenlerle geciktirmekte ve geri b›rakmaktad›r. Ferit Paﬂan›n Torosun ötesindeki illerimizden vazgeçti¤i Bar›ﬂ Konferans›na verdi¤i nota ile kan›tlanm›ﬂ, Ayd›n ilinde Yunanl›larla aram›zda s›n›r belirlemeye giriﬂmesi oradaki
Yunan iﬂgalini olup bitti biçimde bir kat›lma olarak kabul etti¤inin kan›t› olmuﬂtur. Ülkenin iﬂgal alt›ndaki öbür bölgeleri için de bunlara benzer aymazca ve haince politika güderek ülke ve milletin bölünmesine yol açmas› kuvvetle beklenir ve Millî Meclisin toplanmas›ndan önce bar›ﬂ anlaﬂmas›n› imza ederek milleti bir oldu bitti karﬂ›s›nda bulundurmak istemekte oldu¤u san›lmakta oldu¤undan Genel Kongre orduyu ve milleti uyanmaya ça¤›rarak aﬂa¤›daki iﬂlerin tez elden yap›lmas›n› milletin ölüm kal›m konusu sayd›¤›n› bildirir.
Birincisi - Seçim haz›rl›klar›n›n yürürlükteki kanundaki en k›sa süre içinde yap›l›p tamamlanmas› için belediyeler ve Haklar› Savunma Dernekleri bütün güçleriyle çal›ﬂmal›d›r.
‹kincisi - Sancaklardan ç›kar›lacak meb'uslar›n, nüfusuna göre say›s› hemen saptanarak Temsilci Kurula ﬂimdiden bildirilmelidir. Adaylar sorunu daha sonra haberleﬂme yoluyla çözümlenecektir.
Üçüncü - Hem seçim haz›rl›klar›n›n, hem seçimlerin yap›lmas›nda gecikmeye yol açabilecek nedenleri ﬂimdiden düﬂünülüp ortadan kald›r›larak gecikmeye meydan verilmiyerek en k›sa süre içinde seçimler sonuçland›r›lmal›d›r.
Bu karar› bölgenizdeki tüm belediye ve Haklar› Savunma Derneklerine bildirip gere¤inin ivedilikle yap›lmas›na yard›m etmeniz rica olunur.
Temsilci Kurul

BELGE, 87.

Erzincan, 14/9/1335
S›vasta Umumî Kongre Heyeti Temsilîyesine
1 - Arzuy› millî hilâf›ndaki hareketi sabit olan hükûmeti merkeziye ile münasebat›n
kat'›n› ve nam› namii hazreti padiﬂahîye tedviri umur edilmesine dair alt› maddeyi havi olarak Kongrece ittihaz olunup Baki Beye keﬂide olunan 13 Eylûl 1335 tarihli telgrafname ile
tebli¤ buyurulan karar, memurîni mülkîye ve askerîyenin muvafakat› al›nd›ktan sonra aktolunan içtima› umumîde k›raat ve âray› umumîye arzolundu.

Erzincan, 14/9/1919
S›vasta Genel Kongre Temsilci Kuruluna
l - Ulusal isteklere karﬂ› davrand›¤› saptanan ‹stanbul Hükûmeti ile iliﬂkilerin kesilmesini ve iﬂlerin padiﬂah ad›na yürütülmesine iliﬂkin olarak Kongrece al›n›p Baki Beye çekilen 13 Eylûl 1919 tarihli telgrafla bildirilen alt› maddelik karar, sivil ve asker görevlilerin
onay› al›nd›ktan sonra yap›lan genel toplant›da okundu ve oya sunuldu.
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2 - Hükûmeti merkeziye ile münasebat›n kat'› takarrür ettikten sonra nam› namii hasreti padiﬂahîye olarak kavanini mevzua dairesinde tedviri umur edilmek için mezkûr alt›
madde mündericat› kâfi ve muvaf›k görülmüﬂ ve ancak mevadd› mezkûrenin aynen Kongrece hükûmeti merkezîyeye iblâ¤› ve mukarrerat ve metalihi sab›kan›n is'af› için k›rk sekiz saat mühlet itasile muvaf›k cevap verilmedi¤i halde tatbik› muvaf›k olaca¤› umumca karargir
olmuﬂtur.
3 - Livaya mülhak kazalar hey'at›na da tebli¤ edilmiﬂtir. Oralardan da al›nacak cevaplar arzedilecektir efendim.
ﬁarkî Anadolu Vilâyat›
Erzincan Heyeti Merkeziyesi
Müdafaai Hukuk Cemiyeti
Erzincan, 15/9/1335
S›vasta Umumî Kongre Heyeti Riyasetine
14/9/1335 telgraf›m›za zeyildir: Kemah kazas› dahi maamerkezimiz mütaleat›n› iktifaen Kongrenin musammem mukarrerat›n› kabul eyledi¤i.
Erzincan Heyeti Merkezi

VES‹KA, 88.

2 - ‹stanbul Hükûmeti ile iliﬂkilerin kesilmesi kararlaﬂt›r›ld›ktan sonra padiﬂah ad›na
ve yürürlükteki kanunlar çerçevesinde iﬂlerin yürütülmesi için bu alt› maddede yaz›lanlar
yeterli ve uygun görülmüﬂ ve ancak o maddelerin oldu¤u gibi Kongre taraf›ndan ‹stanbul
Hükûmetine bildirilip eski karar ve isteklerin yerine getirilmesi için k›rk sekiz saat süre tan›narak uygun yan›t al›nmazsa uygulanmas› yerinde olaca¤› oybirli¤iyle kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
3 - Sanca¤a ba¤l› ilçe kurullar›na da bildirilmiﬂtir. Oralardan da al›nacak yan›tlar bilginize sunulacakt›r efendim.
Do¤u Anadolu ‹lleri Erzincan
Merkez Kurulu Haklar›
Savunma Derne¤i
Erzincan, 15/9/1919
S›vasta Genel Kongre Kurulu Baﬂkanl›¤›na
14/9/1919 telgraf›m›za ektir: Kemah ilçesi de merkezimizin düﬂüncesine kat›larak
Kongrenin kesinlikle al›nm›ﬂ kararlar›n› kabul etmiﬂtir.
Erzincan Merkez Kurulu

BELGE, 88.

Çok önemli ve ivedidir
Dakika geciktirilemez
Say›
2385

Diyarbak›rdan, 14/9/1919

Gayet mühim ve müstaceldir
Diyarbekirden, 14/9/1335
Dakika tehiri caiz de¤ildir
adet
2385
S›vasta K.O. 3 Kumandanl›¤›na
Umumî Kongre Heyeti Temsilîyesine:
‹timad› millîyi haiz bir hükûmetin teﬂekkülüne kadar hükûmeti merkezîye ile kat'› alâka ederek mercii muhaberat›n Umumi Kongre Heyeti Temsilîyesi olmas›nda, m›ntakam›z
ahval ve efkâr›na berveçhiati mehazir mevcut oldu¤una nazar› dikkati celbe lüzum hissettim.
Bitlis vilâyetinin bir k›sm› müstesna olmak üzere m›ntakam iﬂgal ac›s› duymam›ﬂt›r. En
ziyade bu sebepten ve di¤er muhtelif tesirattan dolay› icap edenlerin tenvir edilmesine ra¤men
m›ntakamda Vilâyat› ﬁark›yenin di¤er mahalleri gibi kütlei vahide halinde vandeti millîye tevafuku efkâr yoktur. ‹ki ay evvel Diyarbekirde yap›lmak istenilen ink›lâp ve son Malatya hâdisesi buna delildir. Bunda ‹ngiliz propagandas› ve ‹ngiliz parasile i¤fal olunmuﬂ baz› Kürt
gençlerinin de tesiri çoktur. Mütemadi irﬂadata ve teﬂvikata ra¤men Diyarbekir ve Elâziz vilâyetlerinden Erzurum Kongresine kimsenin iﬂtirak etmemesi ve Kongre mukarrerat› herbir tarafta lâz›mgelenlere verildi¤i, maksat anlat›ld›¤› halde el'an matlup teﬂkilât›n yap›lamamas› binaenaleyh m›ntakamda henüz Müdafaai Hukuk Cemiyetlerinin teﬂekkül etmemesi yüzünden
bütün efrad› millet makas›d› hakikîye agâh de¤ildir. Bu sebepten bugün merkezi hükûmetle
büsbütün kat'› alâka mercii muhaberat Kongre Heyeti Temsilîyesi olursa muhalifler, siyasî bir
maksat takip edenler, bu hareketi ahaliye baﬂka türlü telkin edecekler, hilâfete karﬂ› isyan edilmiﬂ göstererek efkâr› ta¤lit edecekler ve bu veçhile maksatlar›n› istihsal için taraftarlar›n› tezyide çal›ﬂacaklard›r. M›ntakam›n ‹ngiliz nüfuz ve iﬂgali alt›nda bulunan yerlere mücavir ve
Arabistanla hemhudut olmas› hasebile ‹ngilizler de bu noktadan propaganda yapacaklard›r.
Firarîlerin, Malatya livas›nda aﬂairi tehyiç için Malatyaya gelen Kuvvetin Ermeni kuvveti oldu¤unu ilân etmeleri, aﬂairi, Ermenilerin Malatyaya hücum edece¤i behanesile tehyiç
ederek cem'e çal›ﬂmalar›, Ali Galip Beyin, ahaliye Kongre aleyhinde bulundurmak maksadile, Kongre hali içtimada iken Erzurumun makam› hilâfet ve merkezi hükûmetle kat'› alâka
etmiﬂ oldu¤unu ilân etmesi ve bu propagandan›n buralara kadar akseylemesi maruzat›m› teyide kâfi delildir.
Henüz Malatya meselesi sükûn kespetmemiﬂken ﬂimdi mercii muhaberat›n Kongre addelilerek merkezi hükûmetle büsbütün kat'› alâka edildi¤inin ilân ve ifﬂa edilmesini bu noktai nazardan mahzurlu görüyorum. Bahususu m›ntakamda Arap ve Kürt birçok aﬂair oldu¤undan bunlar› hilâfet siyasetile elde tuttu¤umuzu nazar› dikkate almak lâz›md›r. Erzurum Kongre mukarrerat›n›n dördüncü maddesi mucibince bir tazyiki düveli karﬂ›s›nda hükûmetin buralar› terk ve ihmal etti¤i kat'iyyen tebeyyün eder ve bütün millet de buna kani olursa o zaman tesirat› siyasîye husule getirmek için ﬂeraiti mukarrere taht›nda muvakkat bir idareyi bütün millet kabul eder. Esasen

S›vasta K.O. 3 Komutanl›¤›na
Genel Kongre Temsilci Kuruluna:
Milletin güvendi¤i bir hükûmet kurulana kadar ‹stanbul hükûmeti ile iliﬂki kesilerek
yaz›ﬂma yerinin Genel Kongre Temsilci Kurulu olmas›nda, bölgemiz durum ve görüﬂü bak›m›ndan aﬂa¤›daki sak›ncalar bulundu¤una dikkati çekmeyi gerekli buldum.
Bitlis ilinin bir parças› d›ﬂ›nda bölgem düﬂman iﬂgali alt›nda olman›n ac›s›n› duymam›ﬂt›r. En çok bu nedenle ve baﬂka birkaç etkenden ötürü gerekenlerin ayd›nlat›lmas›na karﬂ›n
bölgemde Do¤u ‹llerinin öbür yerleri gibi tek topluluk durumunda ulusal birlik ve düﬂünce
beraberli¤i yoktur. ‹ki ay önce Diyarbak›rda yap›lmak istenilen de¤iﬂiklik ve son Malatya
olay› buna kan›tt›r. Bunda ‹ngiliz propagandas› ve ‹ngiliz parasile aldat›lm›ﬂ baz› Kürt gençlerinin de etkisi çoktur. Sürekli ayd›nlatmalara ve özendirmelere karﬂ›n Diyarbak›r ve Elaz›¤ illerinden Erzurum Kongresine kimsenin kat›lmamas› ve Kongre kararlar› herbir yanda
gerekenlere verildi¤i, amaç anlat›ld›¤› halde hâlâ istenilen örgütün kurulamamas› ve böylece bölgemde daha Haklar› Savunma Derne¤inin kurulmamas› yüzünden bütün ulus bireyleri gerçek amaçlar› bilmiyorlar. Bu nedenle bugün ‹stanbul hükûmetiyle büsbütün iliﬂki kesilerek haberleﬂme yeri Kongre Temsilci Kurul olursa muhalifler, politik bir amaç güdenler,
bu davran›ﬂ› halka baﬂka türlü yans›tacaklar, halifeli¤e karﬂ› ayaklan›lm›ﬂ gibi göstererek kafalar› kar›ﬂt›racaklar ve bu yoldan amaçlar›n› elde etmek için yandaﬂlar›n› art›rmaya çal›ﬂacaklard›r. Bölgemin ‹ngiliz etkinli¤i ve iﬂgali alt›nda bulunan yerlere yak›n ve Arabistanla
s›n›rdaﬂ olmas› nedenile ‹ngilizler de bu noktadan propaganda yapacaklard›r.
Kaçaklar›n, Malatya sanca¤›nda aﬂiretleri telâﬂland›rmak için Malatyaya gelen kuvvetin Ermeni kuvveti oldu¤unu yaymalar›, aﬂiretleri, Ermeniler Malatyaya sald›racak diye
yersizce telâﬂland›rarak toplamaya çal›ﬂmalar›, Ali Galip Beyin, halka Kongreye karﬂ› bulundurmak amac›yla, Kongre toplant›da iken Erzurumun halifelikle ve ‹stanbul hükûmetile iliﬂki kesmiﬂ oldu¤unu duyurmas› ve do¤rulamaya yeter kan›tt›r.
Daha Malatya sorunu yat›ﬂmam›ﬂken ﬂimdi haberleﬂme yerini Kongre sayarak ‹stanbul hükûmetiyle büsbütün iliﬂki kesildi¤inin aç›¤a vurulup duyurulmas›n› bu aç›dan
sak›ncal› buluyorum. Özellikle bölgemde Arap ve Kürt birçok aﬂiretler bulundu¤undan bunlar› halifelik politikas›yla elde tuttu¤umuzu dikkate almak gerekir. Erzurum
Kongre kararlar›n›n dördüncü maddesi uyar›nca yabanc› devletlerin bask›s› alt›ndaki
bir hükûmetin buralar› önemsemeyip gözden ç›kard›¤› kesinlikle anlaﬂ›l›r ve bütün
millet de buna inan›rsa o zaman politik etki yapmak için kararlaﬂt›r›lan koﬂullar alt›nda geçici bir yönetimi bütün millet kabul eder. Asl›nda Ermenistan kurulmas›n› kim-
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Ermenistan teﬂekkülünü kimse istemedi¤inden böyle bir zamanda hiç propaganda müessir
olamaz. Berveçhiati nikata da nazar› dikkati celbederim:
Zabitan ve memurînin Anadolu efrad›n›n ailelerile uzun müddet muhabere edememesi
ahvali ruhiyeleri üzerinde suitesir yapar. Tüccarlar›n, bankalar›n muamelât›na ait telgraflar›n›n çekilmemesi ecanibin muhaberat›n›n durmas› da suitesirat hâs›l eder. Bundan baﬂka telgraf memurlar›, kazan›lacak has›latla maaﬂlar›n› alacaklard›r. Bugün Bitlis memurlar› beﬂ ayd›r maaﬂ alamad›klar›ndan istifa eylediklerini, bu hususun makam› aidine bildirilmesini rica
ettiler. Bunlar gibi Bitlis vilâyetinde memurîni mülkiyenin de muntazaman maaﬂ alamad›klar›n› istihbar ettim. Gerek ﬂimdi ve gerekse Kongre mukarrerat›n›n dördüncü maddesinin tatbik›, lüzum hâs›l olunca ve muvakkat bir idare tesis edilince memurîn ve askerin maaﬂat›n›n,
masarifinin menabii mahallîye ile temini imkân› olamayaca¤›ndan hassaten bu vaziyet uzun
devam ederse iaﬂe buhran› zaptu rapt› ve her türlü fenal›¤› tevlit edece¤inden bu hususta ne
tedbir düﬂünüldü¤üne dair tenvir olunmakl›¤›m› arzu ederim. Hükûmeti merkezîye, ‹ngiliz
nüfuzunda oldu¤una göre her türlü ›srara ve mesaiye ra¤men ‹ngilizlerin nüfuzundan ve arzusundan baﬂka hareket yapacak bir hükûmet teﬂkiline imkân olmaz ve rekabeti düveliye de
bunun husulünü temin edemezse, ‹ngilizler de hükûmetin muvafakatile vâsi mikyasta bir iﬂgal plân› tatbik ederse yeni baﬂtan ‹ngilizlerle muharebeye giriﬂmeye Kongre taraftar m›d›r ve
giriﬂildi¤i takdirde muvaffak›yetten ne dereceye kadar emindir ve bu hareketi mus›rrane vatan›n menafiine muvaf›k m›d›r. Bu cihet hakk›nda da tenvir edilmekli¤imi istirhan ederim. Bugün için muvakkat idarenin mahzuriyetini arzettim. Hususî tüccar mal› ve ecanibe ait telgraflar›n kontrol edilmek üzere çekilmesine kolordular›n ciheti mülkiyenin ihtiyacat›na ve pek
mühim iﬂlerine dair olan muhaberat›n›n yap›lmas›na taraftar ve esasen bu m›ntakan›n ‹stanbul muhaberat› S›vastan geçti¤inden oraca da kontrol edilebilir. ﬁimdilik S›vas ve Diyarbekir
merakizindeki resmî muhaberat› tutmak, mütemadi müracaatler ve turuku saire ile icray› tesire çal›ﬂmak ile iktifa edilmesine taraftar oldu¤umu arzederim. Harekât, 2385.
K.O. 13 Kumandan› V.
Ahmet Cevdet
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se istemedi¤inden böyle bir zamanda hiçbir propaganda etkili olamaz. Aﬂa¤›daki noktalara
da dikkatinizi çekerim:
Subay ve sivil görevlilerden Anadoluda bulunanlar›n ailelerile uzun süre haberleﬂmemesi moralleri üzerinde kötü etki yapar. Tüccarlar›n, bankalar›n iﬂleriyle ilgili telgraflar›n›n
çekilmemesi yabanc›lar›n haberleﬂmelerinin durmas›n›n da kötü etkileri olur. Bundan baﬂka telgraf memurlar›, kazan›lacak gelirlerle maaﬂlar›n› alacaklard›r. Bugün Bitlis memurlar› beﬂ ayd›r maaﬂ alamad›klar›ndan görevden çekildiklerini, bu durumun ilgili yetkililere
bildirilmesini rica ettiler. Bunlar gibi Bitlis ilinde sivil görevlilerin de düzenli olarak maaﬂ
alamad›klar›n› haber ald›m. Gerek ﬂimdi gerek Kongre kararlar›n›n dördüncü maddesinin
uygulanmas›, zorunlu¤u do¤unca ve geçici bir yönetim kurulunca memurlar›n ve askerin
maaﬂlar›n›n, giderlerinin yerel kaynaklardan karﬂ›lanmas› olanak d›ﬂ› bulunaca¤›ndan özellikle bu durum uzun sürerse beslenme bunal›m› düzeni bozup her türden kötülük do¤uraca¤›ndan bu konuda ne önlem düﬂünüldü¤ü ile ilgili olarak ayd›nlat›lmam› isterim. ‹stanbul
Hükûmeti, ‹ngiliz etkisi alt›nda oldu¤una göre her türlü direnmeye ve çabaya karﬂ›n ‹ngilizlerin etkisi ve iste¤i d›ﬂ›nda davranacak bir hükûmet kurulamaz ve devletlerin yar›ﬂmas›
da bunu sa¤layamazsa, ‹ngilizler de hükûmetin onay› ile geniﬂ ölçüde bir iﬂgal plân› uygularsa yeni baﬂtan ‹ngilizlerle savaﬂa giriﬂmeyi Kongre kabul eder mi ve giriﬂilirse baﬂar›ya
ne kertede güvenmektedir ve bu direniﬂ vatan›n ç›kar›na uygun mudur? Bu konuda da ayd›nlat›lmam› dilerim. Bugün için geçici yönetimin sak›ncal› oldu¤unu söyledim. Özel tüccar
mal› ve yabanc›lara iliﬂkin telgraflar›n denetimden geçirilerek çekilmesine kolordular›n ve
sivil yönetimin gereksinimlerine ve pek önemli iﬂleriyle ilgili olan haberleﬂmelerin yap›lmas›ndan yanay›m ve asl›nda bu bölgenin haberleﬂmeleri S›vastan geçti¤inden oraca da kontrol edilebilir. ﬁimdilik S›vas ve Diyarbak›r merkezlerinde resmî haberleﬂmeleri tutmak, sürekli baﬂvurular ve baﬂka yollardan etki yapmaya çal›ﬂmak ile yetinilmesinden yana oldu¤umu bilginize sunar›m. Harekât, 2385.
K.O. 13 Komutan› V.
Ahmet Cevdet
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Gayet aceledir
Hiç durmayacakt›r

Malatya, 15/9/1335

S›vasfa K.O. 3 Kumandanl›¤›na
C: 13/14, 9, 1335 mukarrerat hakk›ndaki ﬂifreye:
1 - Mukarrerat›n bütün mevadd›na kanaati vicdanîye ile muvafakat eylerim. Ancak
Elâziz ve Malatya ve civarlar›nda kasabat, nevahi ile kurada henüz Kongrenin maksad› ve
program› hemen umumiyetle meçhul oldu¤undan hükûmeti merkezîye ile kat'› alâka edilmenin hilâfetten ayr›lmak, padiﬂah› tan›mamak gibi suitefsirlere cahil ahali ve Ekrad› Kürtlük
amali besliyenler taraf›ndan isyana teﬂvik edilmeleri gibi birtak›m münasebetsizliklere mahal
ve meydan b›rakaca¤›n› zannediyorum. Bu sebeple Elâziz vilâyeti halk›n›n da Kongrenin
maksat ve emelinden haberdar edilerek hiç olmazsa bir derece tenvirlerine de¤in bu hususun
tehir edilmesini tensip buyurulursa muvaf›k buldu¤umu arzeylerim.
Alay 15 Kumandan›
‹lyas
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Çok ivedidir
Hiç durmayacakt›r

Malatya, 15/9/1919

S›vasta K.O. 3 Komutanl›¤›na
K: 13/14, 9, 1919 kararla ilgili ﬂifreye:
1 - Kararlar›n tüm maddelerine içten kat›l›r›m. Ancak Elaz›¤ ve Malatya ve yörelerindeki ilçeler, bucaklar ile köylerde daha Kongrenin amac› ve program› hemen genellikle bilinmedi¤inden ‹stanbul hükûmeti ile iliﬂki kesilmesinin halifelikten ayr›lmak, padiﬂah› tan›mamak gibi yanl›ﬂ yorumlara cahil halk ve Kürtleri Kürtlük emeli besliyenler taraf›ndan
ayaklanmaya özendirilmeleri gibi birtak›m münasebetsizliklere neden olaca¤›n› san›yorum.
Bu nedenle Elaz›¤ ili halk›na o Kongrenin amaç ve emeli hakk›nda bilgi verilerek hiç olmazsa biraz ayd›nlat›lana de¤in bu konunun ertelenmesi kabul edilirse uygun olaca¤›n› bilginize sunar›m.
Alay 15 Komutan›
‹lyas
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S›vas, 16 Eylûl 1335
S›vasta münakit Umumî Kongre Heyeti Temsilîyesine
Kongrece ittihaz› tasavvur edilen tedabiri havi mevadda karﬂ› düﬂündü¤ümüz noktalar› berveçhizir arzediyoruz.
1 - Tebli¤ buyurulan mevad›n heyeti mecmuas›ndan memlekette bir idarei muvakkate
ilân edilece¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
2 - ‹darei muvakkatenin ilân›n› icab eden esbap ve mesail Erzurum ve S›vas Kongreleri mukarreratile tespit edilmiﬂ (Erzurum mukarrerat› madde 4, S›vas Kongresi mukarrerat› madde 5) ve
binaenaleyh her iki kongrenin kararlarile hükûmeti merkezîyenin memleketimizden bir cüz’ünün
terk ve ihmali ›st›rar›nda bulundu¤u bir zamanda icra edilecek bir tedbirin, ﬂu dakikada

S›vas, 16 Eylûl 1919
S›vasta toplanan Genel Kongre Temsilci Kuruluna
Kongrece al›nmas› düﬂünülen önlemlerle ilgili maddelere karﬂ› düﬂündü¤ümüz noktalar› aﬂa¤›da sunuyoruz.
1 - Bildirilen maddelerin tümünden memlekette bir geçici yönetim ilân edilece¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
2 - Geçici yönetimin ilân›n› gerektiren nedenler ve sorunlar Erzurum ve S›vas Kongreleri kararlar›yla saptanm›ﬂt›r (Erzurum kararlar› madde 4, S›vas Kongresi kararlar› madde 5) ve buna göre her iki kongrenin ‹stanbul hükûmetinin memleketimizden bir parças›na önem vermeyerek ona
b›rakmak zorunda kald›¤› bir zamanda al›nacak bir önlemin, ﬂu dakikada al›nmas› kararlar›n
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ittihaz› kararnamenin yedinci maddesindeki (mukadderat› memleket ve milleti kat'iyyen tayin ve tespit edecek vaziyetler için dahi son ve kat’î karar› Kongre müzakeresile ita edebilir)
sarahat veçhile Umumî Kongreye ait bir hak olarak görülmekte ve memleketin, milletin mukadderat›na taallûk eden en a¤›r ve en ziyade mucibi mes'uliyet bir karar›n ittihaz› zaman›nda kararnamenin mevadd› sairesine istinat etmek imkân› görülememekte oldu¤undan bu cihet hakk›nda nazar› dikkatlerini celbetmeyi bir vazife addeyleriz. Bilhassa hali haz›r›n on, on
beﬂ gün, hatta bir ay kadar daha idamesi imkân› mevcuttur.
3 - Memleket, bugün bir sükûnu tam halinde bulundu¤undan ve muzahereti umumîyeyi tam manasile temin eden bu sükûnu ihlâl edecek en ufak bir haber ana vatanda anarﬂiyi
tevlit eder. Aksi propagandalar›n nakes bulmas›na ve belki de efkâr› umumîyenin zehirlenmesine sebep teﬂkil edebilir.
4 - Milletin maruzat›n› zât› ﬂahaneye arz ve ibla¤ edebilecek vesaiti kemali sükûn ve samimiyetle ve tatl› bir ﬂekilde arayarak böyle büyük ve mes’uliyetli bir iﬂi son bir müracaatgâh
olarak kabul etmek ve tacil etmemek daha muvaf›k olur.
5 - Binaenaleyh amal ve tezahürat› millîyeye bir sureti hainanede karﬂ› durmak istiyen
hükûmeti merkezîyeyi vesaiti sairei siyasîye ve idarîye ile ›skat edebilmek çarelerini ihzar etmekle beraber hali haz›r›n on, on beﬂ gün daha temdidi suretile hükûmeti merkeziyeye son
ve kat’î bir mühlet vermek ve bu müddet zarf›nda ahvalin ›slah› imkân› bulunamad›¤› takdirde bütün mes'uliyeti, hükûmeti merkezîyeyi idare eden eﬂhasa tahmil ederek ve Umumî
Kongreyi içtimaa davet eyliyerek verilecek karar veçhile ittihaz› tedabir eylemek icab edece¤i kanaatindeyiz.
6 - Maruzat›m›z veçhile Umumî Kongre idarei muvakkate karar›n› kabul eyledi¤i takdirde üçüncü ve dördüncü maddeler hakk›ndaki maruzat›m›z ﬂudur. Memurînin amal ve cereyan› millîye karﬂ› icray› tesir edebilecek aksam› muayyendir. Bu, bilhassa idare, inz›bat memurlar›na münhas›r kalabilir. Binaenaleyh bu karar› umumînin - küçük memurlar›n istisnasile - yaln›z icray› tesir ve nüfuz edebilecek memurîne hasr› lâz›mgelece¤ini zannederiz. Memurîn ve muhalifin hakk›nda tatbik edebilecek tarz› hareket bidayeti meﬂrutiyette oldu¤u gibi bir ﬂuriﬂ vücuda getirmesi ihtimal haricinde de¤ildir. Binaenaleyh emri idare hakk›nda ittihaz edilecek kararlar›n pek ciddî bir tahkik ve tetkike istinat etmesi selâmeti memleket nam›na elzem görülmektedir. Bilvesile teyidi ihtiramat eyleriz.
Müdafaai Hukuk Cemiyeti
S›vas Heyeti Merkeziyesi
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Tel

yedinci maddesindeki (ülke ve ulusun kaderini kesinlikle belirleyip saptayacak durumlarda
bile son ve kesin karar› Kongre görüﬂerek verebilir) aç›klamas› uyar›nca Genel Kongreye
düﬂen bir hak olarak görülmekte ve memleketin, milletin kaderine iliﬂkin en a¤›r ve en çok
sorumluluk do¤uracak bir karar›n al›nmas› zaman›nda kararlar›n öbür maddelerine dayanmak olana¤› bulunmamakta oldu¤undan bu konuya dikkatinizi çekmeyi bir ödev sayar›z.
Özellikle bugünkü durumun on, onbeﬂ gün, hatta bir ay kadar daha sürdürülmesi olana¤›
vard›r.
3 - Memleket, bugün tam bir dinginlik içinde bulundu¤undan ve kamu oyunun tam anlam›yla destekledi¤i bu dinginli¤i bozacak en ufak bir haber ana vatanda anarﬂi do¤urur.
Ters propagandalar›n yank› bulmas›na ve belki de kamu oyunun zehirlenmesine neden olabilir.
4 - Milletin isteklerini padiﬂaha sunup iletebilecek yollar› tam bir so¤uk kanl›l›k ve içtenlikle ve tatl›l›kla arayarak böyle büyük ve sorumluluk bir iﬂi baﬂvurulacak son yol olarak
kabul etmek ve aceleye getirmemek daha uygun olur.
5 - Bu duruma göre ulusal amaç ve giriﬂimlere hainlikle karﬂ› durmak istiyen ‹stanbul
hükûmetini baﬂka politika ve yönetim araçlar›yla düﬂürebilmek yollar›n› haz›rlamakla birlikte bugünkü durumun on, onbeﬂ gün daha sürdürülmesi yoluyla ‹stanbul hükûmetine son
ve kesin bir süre tan›mak ve bu süre içinde durumu düzeltme olana¤› bulunamazsa bütün
sorumlulu¤u, ‹stanbul hükûmetini yönetenlere yükleyerek ve Genel Kongreyi toplant›ya
ça¤›rarak verilecek karar uyar›nca önlemler almak gerekece¤i kan›s›nday›z.
6 - Bildirdi¤imiz yolla Genel Kongre geçici yönetim karar›n› kabul ederse üçüncü ve
dördünü maddelerle ilgili olarak ﬂunlar› söylemek isteriz. Görevlilerin ulusal amaçlara ve
ak›ma karﬂ› etki yapabilecek bölümleri belirlidir. Bu, özellikle yönetim ve kolluk görevlilerine özgü kalabilir. ﬁu halde bu genel karar›n küçük memurlar d›ﬂ›nda - yaln›z etkin olabilecek görevlilere uygulanmas› gerekece¤ini san›yoruz. Memurlara ve muhaliflere uygulanabilecek davran›ﬂ biçiminin meﬂrutiyetin ilk günlerinde oldu¤u gibi bir kargaﬂa oluﬂturmas›
olmaz ﬂey de¤ildir. Bu nedenle yönetim iﬂleri konusunda al›nacak kararlar›n çok sa¤lam bir
araﬂt›rma ve incelemeye dayanmas› ülkenin esenli¤i aç›s›ndan çok gerekli bulunmaktad›r.
Bu f›rsattan yararlanarak sayg›lar›m›z› yineleriz.
Haklar› Savunma Derne¤i
S›vas Merkez Kurulu
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Trabzon, 15/9/1335
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Esselâmüaleyküm. S›vas Kongresinin beyannamesini ve bilâhare ﬂifre ile vukubulan
tebligat›n›z ald›k. Cevaben bildirdi¤imiz mütaleat Kâz›m Paﬂa Hazretlerince görülmek arzu
edilmiﬂ ve görülmüﬂtür. Müﬂarileyh baz› mütaleat dermeyan ederek cevap ita buyuruyorlar.
Buna da cevaben yan›mdaki telgrafnameyi kendilerine keﬂide edece¤im. ﬁimdi o tafsilât› tekrar etmek müﬂkül olacakt›r. Aynen Erzurumdan talep buyurunuz. ﬁu kadar ki hulasaten baz› maruzatta bulunay›m. Evvelâ S›vas Kongresi umumî kongre ﬂekline girmiﬂ ve bir Heyeti
Temsilîye vücuda getirmiﬂ oldu¤u anlaﬂ›l›yor ki, bu cihet mukarrerat›m›za münafidir. Bundan baﬂka S›vas Kongresi Heyeti Temsilîyemiz meyan›na aza intihab›na salâhiyettar olam›yacakt›r. Bu cihetler malûmu samilerinizdir. Hükûmeti merkezîye ile kat'› muhaberat mukarrer mukarrerat› esasiyemizin dördüncü maddesinin haricinde bir emrivaki oldu. Bunu münakaﬂaya zaman müsait de¤il. Ancak ﬂifre telgrafnamenizin alt›nc› maddesinde salâhiyet ve
merciiyet meselesi efkâr› umumîye nazar›nda pek nahoﬂ tesirler yapacakt›r. Bu cihetten
kat'iyyen sarf› nazar buyurulmal›d›r ve arzuyu millîye muvaf›k bir kabinenin taraf› ﬂahaneden teﬂkiline kadar hücumla memurîn mevzuat› kanunîye dairesinde ifayi vazife eylemelidirler. Malûmu samileridir ki, Erzurumda ittihaz eyledi¤imiz mukarrerat mucibince S›vas
Kongresi mevadd› esasîyeyi aynen kabul etti¤i takdirde - ki etmiﬂtir nizamnamemizi tadile salâhiyettar olmad›¤› için bir seneye kadar Heyeti Temsilîyemize tebaiyete ve heyeti merkezîyeler ﬂeklinde muhabereye mecbur olacak idi. Reviﬂi halden bu ﬂeklin haricine ç›k›ld›¤› anlaﬂ›l›yor. Erzurum mukarrerat› hakk›nda ezhan› umumîye bir devrei ihtizaz geçirdi¤i bugünlerde an›n gayr› ahkâma ﬂüpheli nazarlarla bakaca¤›ndan ﬂüphe buyurmay›n›z. Mukarrerat›
esasîyemizin dördüncü maddesi hilâf›nda hâs›l olan emrivakie menafii memleket nam›na
muvakkat bir zaman için sükût ediyoruz.

Trabzon, 15/9/1919
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Esselâmüaleyküm. S›vas Kongresinin bildirisini ve sonra da ﬂifre ile yap›lan bildiriminizi ald›k. Karﬂ›l›k olarak bildirdi¤imiz düﬂünceler Kâz›m Paﬂa Hazretleri taraf›ndan görülmek istenmiﬂ ve görülmüﬂtür. Paﬂa baz› düﬂünceler ileri sürerek yan›t veriyorlar Buna da
karﬂ›l›k olarak yan›mdaki telgraf› kendilerine çekece¤im. ﬁimdi ayr›nt›lar› yinelemek güç
olacakt›r. Oldu¤u gibi bildirilmesini Erzurumdan isteyiniz. ﬁu kadar ki özel baz› görüﬂleri
bildireyim. Birincisi S›vas Kongresinin genel kongre biçimi alm›ﬂ oldu¤u ve bir Temsilci Kurul oluﬂturdu¤u anlaﬂ›l›yor ki, bu nokta kararlar›m›za ayk›r›d›r. Bundan baﬂka S›vas Kongresi Temsilci Kurulumuza üye seçmeye yetkili olam›yacakt›r. Bu konular› bilirsiniz. ‹stanbul hükûmeti ile haberleﬂmeleri kesmek karar› temel kararlar›m›z›n dördüncü maddesinin
d›ﬂ›nda bir oldu bitti oldu. Bunu tart›ﬂmaya durum elveriﬂli de¤il. Ancak ﬂifre telgraf›n›z›n
alt›nc› maddesinde yetki ve yaz›ﬂma yeri konusu kamu oyunda pek hoﬂ olmayan etkiler yapacakt›r. Bundan kesinlikle vazgeçilmelidir ve ulusal iste¤e uygun bir kabine padiﬂah taraf›ndan kurulana dek tüm görevliler kanunlar çerçevesinde görev yapmal›d›rlar. Bilirsiniz ki,
Erzurumda ald›¤›m›z kararlar gere¤ince S›vas Kongresi temel maddeleri oldu¤u gibi kabul
ederse - ki etmiﬂtir - tüzü¤ümüzü de¤iﬂtirmeye yetkili olmad›¤› için bir y›l kadar Temsilci
Kurulumuza ba¤l› olarak ve merkez kurullar› niteli¤inde haberleﬂmek zorunda olacak idi.
‹ﬂin gidiﬂinden bu biçimin d›ﬂ›na ç›k›ld›¤› anlaﬂ›l›yor. Erzurum kararlar› hakk›nda kamu
oyunun bir duraksama geçirdi¤i bugünlerde onun d›ﬂ›ndaki hükümlere ﬂüpheli gözlerle bakaca¤›ndan kuﬂku duymay›n›z. Temel kararlar›m›z›n dördüncü maddesine ayk›r› olarak
oluﬂan olup bitti karﬂ›s›nda memleket ç›kar› için geçici bir süre için susuyoruz.
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Bütün samimiyet ve hürmetle arzederim ki, Erzurum Kongresindeki bilcümle ahkâm›
müttehazeye riayetkar ve o u¤urda herkesten ziyade fedakâr olaca¤›z. Fakat an›n haricinde
yap›lacak muameleye iﬂtirak edemiyece¤iz. Gerek zât› samilerinin ve gerek rüfekayi muhteremenizin de birlikte ittihaz etti¤imiz kararlara hürmetkâr olaca¤›n›za emniyetimiz berkemaldir.
Servet

VES‹KA, 92.

Bütün içtenlik ve sayg›yla bildiririm ki, Erzurum Kongresinde al›nan tüm kararlara
uyaca¤›z ve o u¤urda herkesten çok özverili olaca¤›z. Ama onun d›ﬂ›nda yap›lacak iﬂleme
kat›lamayaca¤›z. Gerek sizin ve gerek say›n arkadaﬂlar›n›z›n da birlikte ald›¤›m›z kararlara
sayg›l› olaca¤›n›za çok güvenim vard›r.
Servet

BELGE, 92.

S›vasta Umumî Kongre Heyeti Temsilîyesine
Servet ve ‹zzet Beylerin kongre sualine karﬂ› aynen muttali oldu¤um cevaplar›na mukabil kendilerine yazd›¤›m mütaleat aynen berveçhiatidir. Ayn› zamanda 14/9/1335 tarihli ﬂifreli telgrafnamei âlilerinin cevab› oldu¤unu arzeylerim.
K.O. Kumandan›
Kâz›m Karabekir
SURET
1 - S›vas Kongresinin istifsar›na cevaben Trabzon heyetinden Servet, ‹zzet ve Zeki Beylerin vermek istedikleri cevab› okudum, pek yak›ndan tan›d›¤›m bu zevata itimat ve hürmetim fevkalâdedir. Mumaileyhimin mütaleat›na saik olan fikri asliyi anl›yorum ve taraftar›m.
Yaln›z teferruat hakk›ndaki nikat› nazar›m›z berveçhiatidir.
a) Nizamnamenin mevzuubahs olan dördüncü maddesinde yaln›z bir tazyiki haricî
karﬂ›s›nda terk ve ihmal ﬂ›kk› nazar› dikkate al›nm›ﬂt›r. Filhakika vakayii ahirede bu maddenin dal olabilece¤i bir terk ve ihmal keyfiyeti yoksa da haricin teﬂvik ve teﬂciile Dahilîye ve
Harbîye Nâz›rlar› taraf›ndan tertip ve Ali Galibe tebli¤ edilmiﬂ olan ve suretleri size de yaz›lan bir ihanet var ki, bu defa nizamnamenin esnay› tanziminde derpiﬂ edilebilen ihtimalât›n
fevkinde ve seri ve kat’î tedbirleri âmirdir.
b) Erzurum Kongresi ﬁarkî Anadolu vilâyat›n›n muhafazai hukuku için toplanm›ﬂ ve
karar›n› ﬁarkî Anadolu vilâyat› nam›na vermiﬂti. S›vasta in'ikat eden kongre ise umum milleti temsil eden bir kongredir ki, bu kongrenin de ayr›ca bir heyeti temsilîyesi ve vaziyeti haz›raya göre kararlar› olmas› bir emri tabiîdir ve mant›kîdir. S›vastaki Umumî Millî Kongre
ve Heyeti Temsilîyesi ﬁarkî Anadolu vilâyat› heyeti temsiliyesini ilga etmiﬂ olmuyor ve bu Heyeti Temsilîye bittabi her an mevcuttur. Yaln›z bu Heyeti Temsilîyeden olup da elyevm S›vas
Kongresi Heyeti Temsilîyesine dahil olmuﬂ bulunanlar varsa bunlar›n ﬁarkî Anadolu vilâyat› heyeti temsilîyesinden istifa etmelerini talep etmek do¤ru olabilir. O zaman S›vas Kongresi
umum milletin menafiini ve ﬁarkî Anadolu vilâyat› Heyeti Temsilîyesi de münhas›ran ﬁarkî
Anadolu vilâyat›n›n hukuk ve menafiini muhafaza ve müdafaa kudretinde bulunmuﬂ olurlar
ve Umumî Kongrenin hükûmeti merkezîye ile kat'› alâka etmesini ve makamat› resmîyeyi
kat'› muhabereye davet eylemesini zarurî bulurum.
Çünkü hükûmeti merkezîye, içinde milleti yekdi¤erile k›tale hem de eﬂhas› resmîye delâletile teﬂvik eden Dahilîye ve Harbîye Nâz›rlar› var ki, makamat› mülkîye ve askerîye art›k
bu nâz›rlarla bittabi muhabere edemezler. Sadrazama gelince bu da bu iki hain nâz›r› hâlâ
mevkilerinde tutmakla bu nâz›rlar›n mürevvici efkâr› ve amali oldu¤unu isbat etmekle beraber milletin ve kolordular›n halife ve paﬂiham›z efendimiz hazretlerine vukubulan maruzat›na da mus›rran mâni olmaktad›r. Binaenaleyh hükûmeti merkezîyenin bu ihaneti hakk›nda
ﬂevketmaap efendimizin ve umumun nazar› dikkati ve hak kuvvetini ö¤renmek merak›n› celp
için dahilin merkezle muhabereyei kat'etmesinden baﬂka çare kalmam›ﬂt›r. Esasen kat'› münasebete ve münasebet tabiri de do¤ru de¤ildir. Hükûmet milletin emniyet ve itimad›n› kaybetmiﬂ oldu¤u için Kanunu Esasî mucibince bizatihi sak›t ve madumdur.
Bundan baﬂka pek mühim sebeple de yap›lm›ﬂ olan bir iﬂe ademi iﬂtirak ﬂimdiye kadar
pek samimi bir surette muhafaza edilen valii vilâyat ile muhafaza edilece¤i muhakkak olan
vahdeti idareyi ihlâl eder. Yaln›z kongre taraf›ndan yaz›lan maddeler hakk›nda beyan› mütalea edilmesi ve evelce yap›lm›ﬂ olan ›zt›rarî iﬂin tasvip olunmas› fikrindeyim.
c) Kongrenin alt›nc› maddesinde teklif etti¤i merciiyet ve salâhiyet keyfiyeti meselenin ruhu
esasîyesini teﬂkil etmektedir ki, bu mephaste ﬂimdiden istimal edilmemesi hususunda tamamen
hemfikrim. Umumî Kongre ﬂayan› itimat bir hükûmet resikâra gelinciye kadar ancak bir istiﬂarî
mahiyet ve kudretini muhafaza eyler. Ve Kongre Heyeti Temsilîyesinin teklifat›ndan birden beﬂe

Erzurum, 15/9/1919
S›vasta Genel Kongre Temsilci Kuruluna
Servet ve ‹zzet Beylerin kongre sorusuna karﬂ› verdikleri ve oldu¤u gibi ö¤rendi¤im
yan›tlar›na karﬂ› benim kendilerine yazd›¤›m düﬂünceler oldu¤u gibi aﬂa¤›dad›r. Ayn› zamanda 14/9/1919 tarihli ﬂifreli telgraf›n›z›n karﬂ›l›¤› oldu¤unu bildiririm.
K.O. 15 Komutan›
Kâz›m Karabekir
ÖRNEK
1 - S›vas Kongresinin yöneltti¤i soruya karﬂ›l›k olarak Trabzon kurulundan Servet, ‹zzet ve Zeki Beylerin vermek istedikleri yan›t› okudum, çok yak›ndan tan›d›¤›m bu kiﬂilere
pek çok güven ve sayg›m vard›r. Onlar›n görüﬂlerine neden olan temel düﬂünceyi anl›yorum
ve buna kat›l›yorum. Yaln›z ayr›nt›lar üzerindeki görüﬂmelerimiz aﬂa¤›dad›r.
a) Tüzü¤ün sözkonusu olan dördüncü maddesinde yaln›z bir d›ﬂ bask› karﬂ›s›nda
toprak b›rak›lmas› seçene¤i dikkate al›nm›ﬂt›r. Gerçekten son olaylarda bu maddenin
uygulanabilece¤i bir toprak b›rakma durumu yoksa da k›ﬂk›rtma ve yüreklendirmesiyle
‹çiﬂleri ve Savaﬂiﬂleri Bakanlar› taraf›ndan düzenlenip ve Ali Galibe bildirilmiﬂ olan ve
örnekleri size de yaz›lan bir ihanet var ki, bu ﬂimdiki tüzü¤ün düzenlenmesi s›ras›nda akla gelebilen olas›l›klar›n üstünde ve ivedi ve kesin önlemler al›nmas›n› zorunlu k›lmaktad›r.
b) Erzurum Kongresi Do¤u Anadolu illerinin haklar›n›n korunmas› için toplanm›ﬂ ve
karar›n› Do¤u Anadolu illeri ad›na vermiﬂti. S›vasta toplanan kongre ise tüm milleti temsil eden bir kongredir ki, bu kongrenin de ayr› bir temsilci kurulu ve bugünkü duruma göre kararlar› olmas› do¤al ve mant›kl› birﬂeydir. S›vastaki Genel Ulusal Kongre ve Temsilci Kurulu Do¤u Anadolu illeri temsilci kurulunu kald›rm›ﬂ olmuyor ve bu temsilci kurul
elbette her zaman vard›r. Yaln›z bu Temsilci Kuruldan olup da ﬂimdi S›vas Kongresi Temsilcisi Kuruluna girmiﬂ bulunanlar varsa bunlar›n Do¤u Anadolu ‹lleri Temsilci Kurullar›ndan çekilmelerini istemek do¤ru olabilir. O zaman S›vas Kongresi tüm milletin ç›karlar›n› ve Do¤u Anadolu ‹lleri Temsilci Kurulu da sadece Do¤u Anadolu illerinin hak ve ç›karlar›n› koruyup savunma yetkisinde bulunmuﬂ olurlar ve Genel Kongrenin ‹stanbul Hükûmeti ile iliﬂki kesmesini ve resmî görevlileri haberleﬂmeleri kesmeye ça¤›rmas›n› zorunlu bulurum.
Çünkü ‹stanbul Hükûmeti içinde milleti birbirini öldürmeye hem de resmî görevliler
eliyle k›ﬂk›rtan ‹çiﬂleri ve Savaﬂiﬂleri Bakanlar› var ki, sivil ve asker görevliler art›k bu bakanlarla elbette haberleﬂemezler. Baﬂbakana gelince bu da bu iki hain bakan› hâlâ yerlerinde tutmakla bu bakanlar›n görüﬂlerine ve amaçlar›na kat›ld›¤›n› kan›tlamakla birlikte milletin ve kolordular›n halife ve padiﬂah›m›z efendimiz hazretlerine yapt›klar› sunulara da engel olmakta direnmektedir. ﬁu halde ‹stanbul hükûmetinin bu ihaneti konusunda padiﬂah›m›z›n ve herkesin dikkatini çekmek hak ve gücünü ö¤renmek merak›n› uyand›rmak için ülke içindekilerin ‹stanbulla haberleﬂmeyi kesmelerinden baﬂka ç›kar yol kalmam›ﬂt›r. Gerçekte iliﬂki kesme ve iliﬂki deyimi de do¤ru de¤ildir. Hükûmet milletin inan ve güvenini yitirmiﬂ oldu¤u için Anayasa gere¤ince kendili¤inden düﬂmüﬂ ve yok olmuﬂtur.
Bundan baﬂka çok önemli bir nedenle de yap›lm›ﬂ olan bir iﬂe kat›lmamak ﬂimdiye kadar pek içtenlikli olarak korunmuﬂ olan il valileri ile korunaca¤› kesin olan yönetim birli¤ini bozar. Yaln›z kongre taraf›ndan yaz›lan maddeler konusunda düﬂünce bildirilmesi ve evvelce yap›lm›ﬂ olan zorunlu iﬂin onaylanmas› düﬂüncesindeyim.
c) Kongrenin alt›nc› maddesinde önerdi¤i haberleﬂme yeri ve yetki konusu sorunun özünü
oluﬂturmaktad›r ki, bu konunun ﬂimdiden kullan›lmamas› düﬂüncesinde tamamen ayn› düﬂüncedeyim. Genel Kongre güvenilir bir hükûmet iﬂbaﬂ›na gelinceye dek ancak bir dan›ﬂma organ› niteli¤i
ve gücü taﬂ›r. Ve Kongre Temsilci Kurulunun önerilerinden birden beﬂe kadar olan maddelerine
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Erzurum, 15/9/1335

kadar olan maddelerine gelince bunlar›n mahiyetleri itibarile Kongrece de¤il sorulmas›n›,
hatta beyanname halinde veya bir temenni ﬂeklinde bile neﬂrini fazla görürüm. Çünkü bu
maddeler zaten yap›lmakta ve ortada bu maddeleri yazd›racak bir vak'a görülmemekte oldu¤u gibi tazammun ettikleri esasat ta kavanini mevzua mevadd›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Dedi¤im gibi rey sorulmas› icap eden yaln›z alt›nc› maddedir ki bu baptaki fikrim de
yukarda yaz›lm›ﬂt›r. Hükûmeti merkezîyenin teﬂebbüs etti¤i ihanetkârane hareket anas›r aras›nda ihtilâf ve fecayi hudusunu ve binnetice memleketin iﬂgal ve inkas›m›n› tevlit edecek mahiyettedir. S›vas Kongresinin bu vak'a karﬂ›s›nda ittihaz etti¤i tedabir ve milletin Kongre mukarrerat›na tamamen iﬂtirak ve muzaherete suretile bir mevcudiyeti millîye gösterilmesi sayesindedir ki, hükûmeti merkezîyenin tertip etti¤i plân akamete u¤rat›lm›ﬂ ve memleketin iﬂgaline bâdi olacak halat bertaraf edilmiﬂtir. Hatta bilhassa bu mesele için 13/9/1335 de Malatyaya gelen ‹ngiliz Miralay› Bell, eﬂirra ile beraber bulunan Binbaﬂ› Nowilin harekât ve teﬂvikat›ndan ‹ngiliz Hükûmetinin malûmat› olmad›¤›n› ve geri ald›r›laca¤›n› söylemiﬂ ve miletin
azim ve karar› karﬂ›s›nda meseleyi bu suretle tevil ve tamir mecburiyetinde kalm›ﬂt›r. Keyfiyetin zât› ﬂahaneye arz ve isma› meselesine gelince bunun için bir heyeti mahsusan›n ‹stanbula gönderilmesi gidecekler için muhataral› ve makas›d›n bu suretle temini de imkâns›zd›r. Bu
husus baﬂka suretle temin edilmektedir.
2 - Dahilîye ve Harbiye Nâz›rlar›n›n müﬂterek imzas›n› havi vesika hükûmeti merkezîyenin nas›l bir ihanet plân› tertip etmiﬂ oldu¤unu tamamen göstermektedir. Bu vesaiki Trabzon heyeti merkezîyesi görmemiﬂ ise bir suretinin verilmesi ve bunun üzerine yaz›lacak cevapta tadilât yap›l›p yap›lmad›¤›n›n ve yap›ld› ise muaddel suretinin iﬂ'ar›.

VES‹KA, 93.
Kongre Riyaseti Aliyesine
Miralay Vas›f Bey
Karahisar› Sahip
Husrev Sami Bey
Eskiﬂehir
Hakk› Behiç Bey
Bursa
Ömer Mümtaz Bey
Ankara
Mazhar Bey
Denizli ve Ayd›n
Ratipzade Mustafa Efendi Ni¤de
Balâda esamileri muharrer zevat› muhteremeyi mümessil olarak intihab›n› arzeyleriz.
11 Eylûl 1335
Karahisar› Sahip
Bu dahi
Eskiﬂehir
Bu dahi
Bu dahi
Mehmet ﬁükrü
Salih
Halil ‹brahim Hüseyin
ﬁükrü
Denizli
Yusuf

Bu dahi
Necip Ali

Nevﬂehir
Osman

Bursa
Asaf

Bu dahi
Okunamad›

Alaﬂehir
Naci

Samsun
Süleyman

Ni¤de
Mustafa
Yozgat
Bahri

Bor
Halit Hami

Ömer

gelince bunlar›n nitelikleri gere¤i Kongrece de¤il sorulmas›n›, hatta bildiri olarak ya da bir
dilek biçiminde bile yay›mlanmas›n› gereksiz bulurum. Çünkü bu maddeler zaten yap›lmakta ve ortada bu maddeleri yazd›racak bir olay görülmemekte bulundu¤u gibi içerdikleri ilkeler de yürürlükteki kanunlar›n maddelerinden baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Dedi¤im gibi oy al›nmas› gereken yaln›z alt›nc› maddedir ki bu konudaki düﬂüncem
de yukarda yaz›lm›ﬂt›r. ‹stanbul hükûmetinin giriﬂti¤i ihanetli davran›ﬂ unsurlar aras›nda
anlaﬂmazl›k ve çok ac› olaylar ç›kmas›n› ve sonunda memleketin iﬂgal edilip bölünmesini
do¤uracak niteliktedir. S›vas Kongresinin bu olay karﬂ›s›nda ald›¤› önlemler ve milletin
Kongre kararlar›na tam olarak kat›l›p arka ç›kmas› yoluyla bir ulusal varl›k gösterilmesi sayesindedir ki, ‹stanbul hükûmetinin düzenledi¤i plân baﬂar›s›zl›¤a u¤rat›lm›ﬂ ve memleketin iﬂgaline neden olacak durumlar önlenmiﬂtir. Dahas› özellikle bu iﬂ için 13/9/1919 da Malatyaya gelen ‹ngiliz Albay› Dell, alçaklarla birlikte bulunan Binbaﬂ› Nowil’in yapt›klar›ndan ve k›ﬂk›rtmalar›ndan ‹ngiliz Hükûmetinin bilgisi olmad›¤›n› ve geri ald›r›laca¤›n› söylemiﬂ ve milletin sars›lmaz kararl›l›¤› konuyu çevirip düzeltmek zorunda kalm›ﬂt›r. Durumun
padiﬂaha bildirilip iletilmesi konusuna gelince bunun için özel bir kurulun ‹stanbula gönderilmesi gidecekler için tehlikeli olur ve amaç bu yoldan sa¤lanamaz. Bu iﬂ baﬂka yoldan sa¤lanmaktad›r.
2 - ‹çiﬂleri ve Savaﬂiﬂleri Bakanlar›n›n ortaklaﬂa imzalad›klar› belge ‹stanbul hükûmetinin nas›l bir ihanet plân› düzenlemiﬂ oldu¤unu aç›kça göstermektedir. Bu belgeleri Trabzon Merkez Kurulu görmemiﬂ ise bir örne¤inin verilmesi ve bunun üzerine yaz›lacak karﬂ›l›kta de¤iﬂiklik yap›l›p yap›lmad›¤›n›n ve yap›ld› ise de¤iﬂmiﬂ yan›t örne¤inin bildirilmesi.

BELGE, 93.
Yüksek Kongre Baﬂkanl›¤›na
Albay Vas›f Bey
Afyon
Husrev Sabi Bey
Eskiﬂehir
Hakk› Behiç Bey
Bursa
Ömer Mümtaz Bey
Ankara
Mazhar Bey
Denizli ve Ayd›n
Ratipzade Mustafa Efendi
Ni¤de
Yukar›da adlar› yaz›l› sayg›de¤er kiﬂilerin temsilci olarak seçilmesini öneririz.
11 Eylûl 1919
Afyon
Bu da
Eskiﬂehir
Bu da
Bu da
Mehmet ﬁükrü
Salih
Halil ‹brahim
Hüseyin
ﬁükrü
Denizli
Yusuf
Nevﬂehir
Osman

VES‹KA, 94.
S›vas, 16/9/1335
On Beﬂinci Kolordu Kumandan› Kâz›m Karabekir
Paﬂa Hazretlerine

Bu da
Necip Ali
Bursa
Asaf

Bu da
Okunamad›

Alaﬂehir
Naci

Ni¤de
Mustafa

Samsun
Süleyman

Yozgat
Bahri

Bor
Halit Hami
Ömer

BELGE, 94.
S›vas, 16/9/1919
On Beﬂinci Kolordu Komutan› Kâz›m Karabekir
Paﬂa Hazretlerine

C: 15/9/1335
Servet ve ‹zzet Beylerin, Heyeti Temsilîyenin Trabzon Heyeti Merkezîyesinden istizah eyledi¤i hususata, cevaben çektikleri aç›k telgrafname al›nd›. Muhteviyat›n›n aç›k olarak iﬂaas› mahzurdan salim olmay›p bu mütaleat› Heyete Temsilîye tamamen Servet ve ‹zzet Beylerin ﬂahsî mütalealar› olarak telâkki eder. Heyeti Temsilîye tamimen talep etti¤i mütaleat› ‹zzet ve Servet Beylerden
de¤il nizamname mucibince Trabzon Heyeti Merkezîyesinden talep etmiﬂtir. Servet ve ‹zzet Beylerin noktai nazarlar›n› havi hususî telgrafname ile taraf› âlinizden hem kendilerine ve hem de He-

K: 15/9/1919
Servet ve ‹zzet Beylerin, Temsilci Kurulun Trabzon Merkez Kurulundan sordu¤u konulara yan›t olarak çektikleri aç›k telgraf al›nd›. ‹çeri¤inin aç›klanmas› sak›ncas›z olmad›¤›ndan bu düﬂünceleri Temsilci Kurul bütünüyle Servet ve ‹zzet Beylerin görüﬂleri olarak kabul eder. Temsilci Kurul genelgeyle istedi¤i görüﬂleri ve ‹zzet ve Servet Beylerden de¤il Tüzük gere¤ince Trabzon
Merkez Kurulundan istemiﬂtir. Servet ve ‹zzet Beylerin görüﬂlerini içeren özel telgraf ile sizin
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yeti Temsilîyeye ccvap olmak üzere dermeyan buyurulan mütaleat hakk›nda da berveçhiat›
izahata lüzum görülmüﬂtür.
a) Evvelâ muamaileyhimayt malûmunuz olan mütaleata saik olan fikri aslîyi keﬂfetmek
maatteesüf Heyeti Temsilîyece mümkün olamam›ﬂt›r.
b) Nizamnamenin dördüncü maddesi muhteviyat› bir idarei muvakkate teﬂkili esbap ve
ﬂeraitini izah eder. Halbuki malûm vakayii ahirei ihanetkârane sebebile ittihaz edilmiﬂ ve
edilmesi lüzumu hak›nda mütalea sorulmuﬂ olan tedabir hiçbir vak›t idarei muvakkate teﬂkil
etmek gayesine matuf de¤ildir. Binaenaleyh bu hususla dördüncü madde aras›nda münasebet arama¤a lüzum yoktur. Tedabir zat› ﬂahaneye do¤rudan do¤ruya arz› hale yol bulmak ve
meﬂru bir kabinenin mevkii iktidara ›s'ad›n› istirham etmek maksad›na matuftur.
c) S›vasta in'ikat eden Kongre Garbî Anadolu murahhaslarile Erzurum Kongresinin
heyeti umumîyesi, binaenaleyh umum ﬁarkî Anadolu vilâyat› nam›na sahibi salâhiyet olmak
üzere Kongrenin karar›na tevfikan intihap edilen bir heyeti mahsusa bulundurmakla S›vas
Kongresi bittabi umum Anadolu ve Rumeli nam›na ve bütün milleti temsil etmek üzere umumî bir kongre halin kespetmiﬂlir. ‹ﬂbu kongre Erzurum Kongresi mukarrerat ve teﬂkilât›n›
aynen ve fakat bittabi teﬂmilen kabul eylemiﬂ ve binnetice ﬁarkî Anadolu Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti unvan› ﬂamili alt›nda tevsian tevhit
edilmiﬂtir. Nizamnamenin üçüncü maddesi ve Kongrenin mukarrerat› esasîyesi zaten bu gayei âliyenin teminini emeli kat’î olarak göstermiﬂtir.
S›vas Umumî Kongresi, Erzurum Kongresinde ﬁarkî Anadolu Müdafaai Hukuk Cemiyeti nam›na intihap eyledi¤i Heyeti Temsilîyeye tamamen beyan› itimat ederek aynen Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti için Heyeti Temsilîye olarak kabul eylemiﬂtir. Buna
nazaran S›vas Umumî Kongresinin kararlar› baﬂka, Erzurum Kongresinin kararlar› baﬂka
ve ﬁarkî Anadolu Müdafaai Hukuk Cemiyetinin Heyeti Heyeti Temsilîyesi baﬂka ve Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetinin Heyeti Temsilîyesi baﬂka gibi baﬂkal›klar ve ayr›l›klar elbette mevzuubahs olamaz ve bunun mevzuubahs olmas› ﬂüphesiz ki, pek samimî
olan maksad› vahdet ve gayei mukaddesemiz için son derece muz›rd›r. Bu takdirde biribirini ilga eden heyeti temsilîyeler olmad›¤› gibi birine dahil olunca di¤erinden istifas›n› talep etmek do¤ru olabilece¤i azalar da mevcut de¤ildir. Bugün umum Anadolu ve Rumeliye ﬂamil
olan cemiyetimizin S›vasta bulanan yegâne Heyeti Temsilîyesi Erzurum Kongresinde nizamnamenin mevadd› mahsusas›na tevfikan müntehap dokuz zattan beﬂinin huzurile ifay› vazifeye devam etmektedir. Bu zevat âcizleri ile Rauf ve Bekir Sami Beyefendiler ve Raif ve ﬁeyh
Hac› Fevzi Efendiler Hazerat›ndan ibarettir. Bundan baﬂka Canik livas› dahi nizamname
mucibince mümessil olarak Refet ve Süleyman Beyleri namzet olarak göstermiﬂ, Heyeti Temsilîyenin haz›r olan beﬂ azas› Refet Beyi tercih etmiﬂ ve haz›r bulunm›yan azalar› meyan›nda
Servet ve ‹zzet Beylerin de reyini sormuﬂtu. Mumaileyhim cevap dahi vermedikleri ve verecekleri cevap menfi dahi olsa ekseriyetin reyi nazar› dikkate al›nmas› tabiî bulundu¤undan
Refet Beyefendi bermucibi nizamname Heyeti Temsilîye azal›¤› s›fat›n› bilihraz ifay› vazifeye mübaﬂeret eylemiﬂtir. Hukuk ve salâhiyeti ve menafii, ﬁarkî Anadolu vilâyat›ndan bittabi
hiçbir veçhile az olm›yan ve S›vas Umumî Kongresinde bulundurdu¤u münevver ve bihakkin mahallerini temsil eden azas›n›n keyfiyet ve kemiyeti hiçbir vak›t Erzurum Kongresinde
haz›r bulunan azadan aﬂa¤› olmayan Garbî Anadolunun muhik ve meﬂru olan mütaleat ve
tekâlifini nazar› dikkate almayarak onlar› alel›tlak tâbi vaziyetinde bulundurmaya kalk›ﬂmak
bizim akl›m›z›n bir türlü kabul edemedi¤i hususattand›r. Her halde onlar› tatmin etmek zarurîdir, iﬂte hem bu zaruret yüzünden ve hem de vazifesi baﬂ›nda bulunamayan noksan azam›z›n faaliyetlerinden istifade edilemedi¤inden nâﬂi muavenete olan ihtiyac›ndan dolay› yine
nizamnamemizin sonlar›ndaki sekizinci maddenin Heyeti Temsilîyeye bahﬂeyledi¤i salâhiyete istinaden Umumî Kongre heyetinin dahi Garbî Anadolu için sahibi, salâhiyet gösterdi¤i zevattan alt› kiﬂi ile Heyeti Temsilîye takviye olunmuﬂtur. Bu zevat ﬂunlard›r: Askerlikten müstafi Miralay Vas›f Bey, Husrev Sami Bey, Akkâ Mutasarr›f› Esbak› Hakk› Behiç Bey, Mazhar Bey, Sab›k Ankara Meb'uslar›ndan Ömer Mümtaz Bey, Ni¤deli Kâtipzade Mustafa
Efendi. Bu alt› zattan elyevm üçü haz›r olup di¤er üçü muvasalat etmek üzeredir. Pek güzel
ifade buyuruldu¤u veçhile Kanunu Esasî mucibince bizatihi sâk›t ve madum olan vatan ve
milletin mukadderat› aleyhinde teﬂebbüsün h›yanetkâranesi vesaik ve ef'al ile sabit olan Ferit Paﬂa Kabinesini ﬂayan› itimat görmemek ve bunun yerine amali millîyeye hâdim meﬂru
bir kabinenin mevkii iktidara getirilmesi lüzumunun zât› ﬂahaneye arz ve isma eylemek teﬂebbüsünden ibaret olan S›vas Umumî Kongresinin karar›nda isabeti mutlaka oldu¤unu

hem kendilerine ve hem de Temsilci Kurula yan›t olmak üzere ileri sürdü¤ünüz düﬂüncelerle ilgili olarak da aﬂa¤›daki aç›klaman›n yap›lmas› gerekli görülmüﬂtür.
a) Önce bu kiﬂileri bildi¤iniz görüﬂlere iten gerçek düﬂünce yaz›k ki Temsilci Kurulca
anlaﬂ›lamam›ﬂt›r.
b) Tüzü¤ün dördüncü maddesi içeri¤i geçici bir yönetim kurulmas› neden ve koﬂullar›n› aç›klar. Oysa bilinen son ihanet olaylar› olan önlemler hiçbir zaman geçici yönetim kurmak amac›na yönelik de¤ildir. ﬁu halde bu konuyla dördüncü madde aras›nda iliﬂki arama¤a gerek yoktur. Önlemler durumumuzu do¤rudan do¤ruya padiﬂaha sunmaya ve meﬂru bir
kabinenin iﬂbaﬂ›na getirilmesini dilemek amac›na yöneliktir.
c) S›vasta toplanan Kongre Bat› Anadolu delegeleriyle Erzurum Kongresinin genel
kurulu ve böylece tüm Do¤u Anadolu illeri ad›na yetkili olmak üzere Kongrenin karar›
uyar›nca seçilen özel bir kurul bulundurmakla S›vas Kongresi do¤al olarak bütün Anadolu
ve Rumeli ad›na ve bütün milleti temsil etmek üzere genel bir kongre niteli¤i kazanm›ﬂt›r.
Bu kongre Erzurum Kongresi kararlar›n› ve örgütlerini olduklar› gibi ama do¤al olarak daha kapsaml› bir biçimde kabul etmiﬂ ve bunun sonucunda "Do¤u Anadolu Haklar› Savunma Derne¤i" "Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i" kapsaml› bir ad alt›nda geniﬂletilerek birleﬂtirilmiﬂtir. Tüzü¤ün üçüncü maddesi Kongrenin temel kararlar› asl›nda bu
yüksek amac›n sa¤lanmas›n› kesin emel olarak göstermiﬂtir.
S›vas Genel Kongresi, Erzurum Kongresinde Do¤u Anadolu Haklar› Savunma Derne¤i ad›na seçilen Temsilci Kurula tümüyle güvenimi belirterek (bunu) oldu¤u gibi Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i için Temsilci Kurul olarak kabul etmiﬂtir. Buna
göre S›vas Genel Kongresinin kararlar› baﬂka, Erzurum Kongresinin kararlar› baﬂka ve
Do¤u Anadolu Haklar› Savunma Derne¤inin Temsilci Kurulu baﬂka ve Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤inin Temsilci Kurulu baﬂka gibi baﬂkal›klar ve ayr›l›klar elbette sözkonusu olamaz ve bunun sözkonusu olmas› kuﬂku yok ki, çok içten olan birlik
amac›m›z ve kutsal ere¤imiz için çok zorunludur. Durum bu olunca biribirini ortadan kald›ran temsilci kurullar olmad›¤› gibi birine girince öbüründen çekilmesini istemek do¤ru
olabilecek üyeler yoktur. Bugün tüm Anadolu ve Rumeliyi kapsayan derne¤imizin S›vasta bulunan tek Temsilci Kurulu Erzurum Kongresinde tüzü¤ün ilgili maddeleri uyar›nca
seçilmiﬂ dokuz kiﬂiden beﬂinin bir arada bulunmas› yoluyla görev yapmay› sürdürmektedir. Bunlar benimle Rauf ve Bekir Sami Beyefendiler ve Raif ve ﬁeyh Hac› Fevzi Efendiler Hazerat›ndan oluﬂmaktad›r. Bundan baﬂka Samsun Sanca¤› da tüzük gere¤ince temsilci olarak Refet ve Süleyman Beyleri aday göstermiﬂ, Temsilci Kurulun Toplant›da bulunan
beﬂ üyesi Refet Beyi ye¤lemiﬂ ve haz›r bulunmayan üyeleri aras›nda Servet ve ‹zzet Beylerin de oylar›n› sormuﬂtu. Onlar yan›t bile vermedikleri ve verecekleri yan›t olumsuz olsa
bile ço¤unlu¤un oylar› dikkate al›nmak do¤al bulundu¤undan Refet Beyefendi tüzük gere¤i Temsilci Kurul üyeli¤ini kazanarak göreve baﬂlam›ﬂt›r. Hukuk ve yetkisi ve ç›karlar›,
Do¤u Anadolu illerinden elbette ki hiçbir bak›mdan az olmayan ve S›vas Genel Kongresinde bulundurdu¤u ayd›n ve bölgelerini gerçekten temsil eden üyelerinin nitelik ve niceli¤i hiçbir zaman Erzurum Kongresinde haz›r bulunan üyeden aﬂa¤› olmayan Bat› Anadolunun hakl› ve meﬂru olan düﬂünce ve önerilerini dikkate almayarak onlar› sadece ba¤›ml› durumunda bulundurmaya kalk›ﬂmak bizim akl›m›z›n bir türlü kabul edemedi¤i noktalardand›r. Her halde onlar›n haklar›n› tan›mak zorunludur. ‹ﬂte hem bu zorunluluk yüzünden ve hem de görevi baﬂ›nda bulunamayan eksik üyelerimizin çal›ﬂmalar›ndan yararlan›lamamas›ndan yard›ma olan gereksinmeden dolay› yine tüzü¤ün sonlar›ndaki sekizinci
maddenin Temsilci Kurula tan›d›¤› yetkiye dayanarak Genel Kongre kurulunun da Bat›
Anadolu için yetkili tan›d›¤› kiﬂilerden alt›s› ile Temsilci Kurul güçlendirilmiﬂtir. Bunlar
ﬂunlard›r: Askerlikten çekilmiﬂ Albay Vas›f Bey, Husrev Sami Bey, Eski Akkâ Mutasarr›flar›ndan Hakk› Behiç Bey, Mazhar Bey, Eski Ankara Meb'uslar›ndan Ömer Mümtaz
Bey, Ni¤deli Kâtipzade Mustafa Efendi. Bu alt› kiﬂiden bugün üçü burada olup öbür üçü
gelmek üzeredir. Pek güzel söyledi¤iniz gibi anayasa gere¤ince kendili¤inden düﬂmüﬂ ve
yok olmuﬂ olan milletin kaderine ayk›r› haince giriﬂimleri belge ve eylemleriyle kan›tlanm›ﬂ olan Ferit Paﬂa Kabinesini güvenilir saymamak ve bunun yerine ulusal emellere hizmet eden bir kabinenin iﬂbaﬂ›na getirilmesi gere¤ini padiﬂaha sunup duyurmak giriﬂiminden baﬂka birﬂey olmayan S›vas Genel Kongresinin karar›n›n tam yerinde oldu¤unu kav-
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takdir etmek derin bir tetkika muhtaç de¤ildir. Bundan sarf›nazar etmeyi teklif bilmem ne dereceye kadar do¤rudur.
d) Mucibi tedehhüﬂ olan tatbik› münasip olup olmayaca¤›n› nizamnameye tevkifan heyeti merkeziyelerden ve sahibi salâhiyet azam›zdan istizan eyledi¤imiz alt› maddelik mukarrerat muhteviyat› ise, bunda telâﬂa ve S›vas Kongresinin umumî veya gayriumumî, Heyeti
Temsilîyenin ﬂöyle veya böyle olmas›ndan bahse hiç te lüzum yoktur. Yap›lmas› lâz›mgelen
ﬂey mezkûr mukarrerat›n tatbik veya ademitatbik›na dair herne suretle olursa olsun mütalea
ve noktai nazar bildirmekten ibarettir. Bittabi Heyeti Temsilîye her taraftan gelecek olan mütaleat› nazar› dikkate alarak heyeti umumîyece ﬂayan› kabul ve kabili tatbik bir karar ittihaz
eder. Servet ve ‹zzet Beylerin mutlaka kendi fikirleri terviç olunmad›¤› takdirde Heyeti Temsilîye azal›¤›ndan müsâfi telâkki edilmeleri tarz›ndaki iﬂ’arlar› bittabi hüsnü tesir yapmad›.
e) Heyeti Temsilîye taraf›ndan Trabzon Heyeti Merkeziyesinden istizah olunan mevad
hakk›nda mezkûr heyetin mütaleat› anlaﬂ›lmad›kça, Heyeti Temsilîyece karar ittihaz›na imkân olamayaca¤› ve her halde Trabzon Heyeti Merkeziyesinin cevab›na muntaz›r bulundu¤umuzu arzeyleriz.
f) ‹stizah olunan mukarrerat›n alt›nc› maddesinden maksat, ‹stanbulda meﬂru bir heyeti hükûmet taraf› ﬂahaneden mevkii iktidara getirilinceye kadar Ferit Paﬂa Kabinesi ile kat'›
muhaberat edilmiﬂ oldu¤una göre her vilâyeti müphem ve mütereddit bir halde b›rakmay›p
vaziyeti umumiyeden haberdar edebilmek için bir mercii muhaberat gösterilmesi münasip
görülmüﬂ ve buna binaen mercii muhaberat›n S›vasta Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi olabilece¤i hat›ras› kaydedilmiﬂti. Bundaki merciiyet ve salâhiyet, izah olundu¤undan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Heyeti Temsilîyenin istiﬂarî mahiyeti ve kudreti ise Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti nizamnamesinde musarrah oldu¤u derecede ve teﬂkilât› dahilinde bulunan heyeti merkezîyeler ile salâhiyettar azalar›na karﬂ›d›r.
Yoksa bu heyeti velev muvakkaten olsun idarei hükûmete karar vermiﬂ bir heyet gibi tefsire
kalk›ﬂmak haks›zl›k olur. S›vas Umumi Kongresi içtima ve müzakerat›n› hitama erdirmiﬂ oldu¤u halde, vaziyeti cedide icab› olarak ﬁarkî Anadolu vilâyetat›n›n her taraf›ndan murahhaslar davet etmek suretile yeniden ve fevkalâde olarak in'ikad› lüzumu baﬂta zât› âlileri oldu¤u halde birçok zevat› k›ymettar›n hat›rlatmas› üzerine düﬂünülmüﬂ bir keyfiyettir, iﬂbu
izahat ile izalei ﬂübehat mümkün olaca¤› ümniyesile hürmetlerimizi takdim ederiz Efendim.
Anadolu ve Rumeli Heyeti Temsilîyesi
Tel bab›nda
S›vas, 16/9/1335
15 inci Kolorduya
Trabzon Heyeti Merkeziyesinden bir zata
Müdafaai Hukuk Cemiyeti Trabzon Heyeti Merkeziyesine
Kâz›m Paﬂa Hazretlerine cevaben yaz›lan mütaleat berayi malûmat aynen takdim olunur.
Heyeti Temsilîye

VES‹KA, 95.
Trabzon, 20 Eylûl 1335
S›vas Müdafaai Hukuk Heyeti Merkeziyesine
Erzurumda in'ikat eden Kongrede kabul edilip hiçbir noktan›n tatil ve ta¤yiri caiz olmayan mukarrerat› esasîyenin bâz› tagayyürata u¤rad›¤› ve nizamname ahkâm›na münafi icraatta bulunuldu¤u elyevm S›vasta bulunan ve umum Anadolu ve Rumeli Heyeti Temsilîyesi nam›na hareket eden heyetten mevrut telgrafnamelerden anlaﬂ›l›yor. Heyeti Merkezîye, Vilâyat›
ﬁarkîye Kongresinin çizdi¤i hudut haricinde hiçbir karar› kabul edilmeyip heyeti muhteremelerince ittihaz olunan hatt› harekete vâk›f olmay› vazife addeder, acele cevaba intizar ederiz.
Müdafaai Hukuk Heyeti
Trabzon Merkezi

VES‹KA, 96.
Zata Mahsustur

Erzurum, 17 Eylûl 1335

K.O. 3 Kumandanl›¤›na
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine mahsustur.
Zât› Samîlerine pek merbut olan kalp ve hissiyat›m itibarile, her ﬂeyi aç›k söylemek kanaati-
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ramak için derin bir inceleme gerekmez. Bundan vazgeçmeyi önermek bilmem ne kadar
do¤rudur.
d) Ürküntü do¤uran uygulanmas›n›n do¤ru olup olmayaca¤›n› tüzük gere¤ince merkez kurulundan ve yetkili üyelerimizden sordu¤umuz alt› maddelik kararlar›n içeri¤i ise,
bunda telâﬂa düﬂmeye ve S›vas Kongresinin genel oldu¤u yada olmad›¤›ndan, Temsilci Kurulun ﬂöyle veya böyle olmas›ndan sözetmeye hiç gerek yoktur. Yap›lmas› gereken ﬂey bu
kararlar›n uygulanmas›na ya da uygulanmamas›na iliﬂkin olmak üzere hangi yönde olursa
olsun düﬂünce ve görüﬂ bildirmekten baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Elbette Temsilci Kurul her yandan gelecek olan görüﬂleri dikkate alarak genel kurulca kabul edilip uygulanabilecek bir karar al›r. Servet ve ‹zzet Beylerin mutlaka kendi düﬂünceleri benimsemezse Temsilci Kurul
üyeli¤inden çekilmiﬂ say›lmalar› yolundaki bildiriler elbette iyi etki yapmad›.
e) Temsilci Kurul taraf›ndan Trabzon Merkez Kurulundan sorulan konular üzerinde
bu kurulun düﬂüncesi anlaﬂ›lmad›kça, Temsilci Kurulca bir karara varmak olanaks›z bulundu¤undan Trabzon Merkez Kurulunun yan›t›n› kesinlikle beklemekte oldu¤umuzu bildiririz.
f) Soru konusu kararlar›n alt›nc› maddesinden amaç, ‹stanbulda meﬂru bir kabine padiﬂah taraf›ndan iﬂ baﬂ›na getirilinceye dek Ferit Paﬂa Kabinesi ile haberleﬂmeleri kesilmiﬂ
oldu¤una göre her ili ne yapaca¤›n› bilmez ve karars›z bir durumda b›rakmay›p genel durumdan haberli k›labilmek için bir yaz›ﬂma yeri gösterilmesi uygun görülmüﬂ ve buna dayan›larak yaz›ﬂma yerinin S›vasta Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Temsilci Kurulu olabilece¤i bildirilmiﬂti. Buradaki yer ve yetki, aç›kland›¤›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Temsilci Kurulun dan›ﬂmanl›k nitelik ve yetkisi ise Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma
Derne¤i tüzü¤ünde aç›kça belirtilmiﬂ ölçüde örgüt içinde bulunan merkez kurullar› ile yetkili üyeleri karﬂ›d›r. Yoksa bu kurulu geçici olarak bile olsun devleti yönetmeye karar vermiﬂ bir kurulu gibi yorumlamaya kalk›ﬂmak haks›zl›k olur. S›vas Genel Kongresi toplant› ve
görüﬂmelerini sona erdirmiﬂ oldu¤u halde, yeni durum gere¤i olarak Do¤u Anadolu illerinin her yan›ndan delegeler ça¤›rarak yeniden ve ola¤anüstü toplanmas› gere¤i baﬂta siz oldu¤unuz halde birçok de¤erli kimselerin hat›rlatmas› üzerine düﬂünülmüﬂ bir durumdur. Bu
aç›klamalarla kuﬂkular›n giderilebilece¤i inanc›yla sayg›lar›m›z› sunar›z Efendim.
Anadolu ve Rumeli Temsilci Kurulu
Tel baﬂ›nda
S›vas, 16/9/1919
15 inci Kolorduya
Trabzon Merkez Kurulundan bir kiﬂiye
Haklar› Savunma Derne¤i Trabzon Merkez Kuruluna
Kaz›m Paﬂa Hazretlerine yan›t olarak yaz›lan düﬂünceler bilgi için oldu¤u gibi sunulur.
Temsilci Kurul

BELGE, 95.

Trabzon, 20 Eylûl 1919
S›vas Haklar› Savunma Merkez Kuruluna
Erzurumda toplanan Kongrede kabul edilip hiçbir noktas›n›n iﬂlerlikten kald›r›lmas›
ve de¤iﬂtirilmesi istenemiyecek olan temel kararlar›ndan baz›lar›n›n de¤iﬂtirildi¤i ve tüzük
hükümlerine ayk›r› iﬂler yap›ld›¤› ﬂimdi S›vasta bulunan ve tüm Anadolu ve Rumeli Temsilci Kurulu ad›na iﬂ yapan kuruldan gelen telgraflardan anlaﬂ›l›yor. Merkez Kurulu, Do¤u
‹lleri Kongresinin çizdi¤i s›n›rlar d›ﬂ›nda hiçbir karar› kabul etmemiﬂtir, say›n kurulunuzca
benimsenen tutumu ö¤renmeyi ödev bilir, ivedi yan›t bekleriz.
Haklar› Savunma Kurulu
Trabzon Merkezi

BELGE, 96.
Kiﬂiye özeldir

Erzurum, 17 Eylûl 1919
K.O. 3 Komutanl›¤›na
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine özeldir.
Size çok ba¤l› olan kalbim ve duygular›m dolay›s›yla, her ﬂeyi aç›k söylemek düﬂüncesi
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ni muhafaza ediyorum. Hissiyat› mütekabilimiz de bittabi ancak buna müsaaittir. Paﬂam S›vastan gelen tebligat ve tamimler kâh Heyeti Temsilîye nam›na ve kâh resendir. 10 Eylûl 1335
tarihinde Dersaadetteki hükûmete hitaben resen tebligat ve ihtarat›n›z vaki olmaktad›r. Buna
itimat ve emniyet buyurunuz ki, bu tarzda imzan›zla vaki olan tebligat sizi en ziyade hürmetle sevenler nezdinde bile büyük bir samimiyet ve selâmeti fikir ile tenkil olunuyor. Ancak afak› rü’yeti daha dar olan muhitlerde ve bilhassa Anadolu harekât›n› baﬂka ﬂekil ve mahiyette
göstermek davas›nda olanlar nezdinde, bunun nekadar müessir ve aksülâmele sâik olaca¤›n›
takdir buyurursunuz. Zât› Devletlerini masun ve vatan ve millete pek k›ymettar bir hat›rai
mevcudiyet olan mesaii vatanperveranelerini daima arzu etti¤imiz parlakl›¤ile idame ettirmek esasen pek az ricali fedakâriye malik olan vatan›m›z›n muktazayi menafiidir. Binaenaleyh Heyeti Temsilîye ve Kongre mukarrerat›n› daima imzas›z, sadece Heyeti Temsilîye diye
neﬂrini rica ederim. Bittabi aram›zdaki ﬂifre muhaberat›n›n icap ettirdi¤i ﬂekli malûmdaki zati imzalara bunun hiç ﬂümulü yoktur.
Zât› sâmilerinin her halde ortada münfetir bir ﬂekilde görülmemesi muktazayi nef'i
memlekettir. ‹ttifak› âra ile maruz olan iﬂbu ricalar›m›n hüsnü telâkki buyurulaca¤›ndan eminim. Ellerinizden öperim.
K.O. 15 Kumandan›
Kâz›m Karabekir

VES‹KALAR, 97.

taﬂ›yorum. Karﬂ›l›kl› duygular›m›z da elbette ancak bunu gerektirir. Paﬂam S›vastan gelen
bildirim ve bildirgeler bazen Temsilci Kurul ad›na bazen de do¤rudan do¤ruya sizin ad›n›zad›r. 10 Eylûl 1919 tarihinde ‹stanbula do¤rudan do¤ruya sizin taraf›n›zdan bildirileriniz ve
uyar›lar›n›z yap›lmaktad›r. ﬁuna inan›p güveniniz ki, böyle sizin imzan›zla yap›lan bildirimler sizi en çok sayg›yla sevenlerde bile büyük bir içtenlik ve do¤ru görüﬂle eleﬂtiriliyor. Ancak görüﬂ ufuklar› daha dar olan çevrelerde ve özellikle Anadoluda yap›lanlar› baﬂka biçim
ve nitelikte göstermek amac›nda olanlar aras›nda, bunun ne denli etki ve tepki yarataca¤›n› anlars›n›z. Sizin dokunulmazl›¤›n›z›n ve vatan ve millete çok de¤erli bir varl›k an›s› taﬂ›yan yurtseverce çal›ﬂmalar›n›z›n herzaman istedi¤imiz parlakl›¤ile sürdürülmesi asl›nda çok
az özverili devlet adam›n›n bulundu¤u vatan›m›z›n ç›karlar› gere¤idir. Bu nedenle Temsilci
Kurul ve Kongre kararlar›n›n herzaman imzas›z, sadece Temsilci Kurul diye yay›mlanmas›n› rica ederim. Elbetteki aram›zdaki ﬂifreli haberleﬂmelerin gerektirdi¤i bildi¤iniz biçimdeki kiﬂisel imzalar› bu hiç kapsamaz.
Sizin ortada her halde tek olarak görülmemeniz ülke yarar› gere¤idir. Oybirli¤i ile sunulan bu ricalar›m› iyi karﬂ›layaca¤›n›za güveniyorum. Ellerinizden öperim.
K.O. 15 Komutan›
Kâz›m Karabekir

BELGELER, 97.

Hakipayi Hilâfetpenahiye
Zât› akdesi cenâb› hilâfetpenahîlerile saltanat› seniyelerine bir ubudiyeti müebbede ile
merbut olan millet nam›na ve lâyezel olan sadakati ebedîyemize istinaden maruzat› âtiyemizin ref'ine cür'etyap oluyoruz: saltanat› seniyelerinin bugün maruz oldu¤u müthiﬂ mehalik
her ﬂeyden evvel tarihimizin kaydetmiﬂ oldu¤u en büyük ma¤lûbiyetin en tabiî netayicinden
olmakla beraber, mevcudiyetimize nihayet verecek bir mahiyet alan mehaliki maruzan›n
münhas›ran ma¤lûbiyetimizden mütevvellit olmad›¤› da her halde muhat› ilmi hilâfetpenahîleridir. Almanya ve Bulgaristan gibi Harbi Umumîde bizimle beraber ayn› mukadderat› takip edip, ayn› encama maruz olan sâb›k müttefiklerimizin bugünkü vaziyetleri, saltanat› seniyelerinin mahkûm oldu¤u ﬂeraitle mukayese edilecek olursa olsun, sade bir ma¤lûbiyetin
bu kadar büyük bir felâketi millîye tevlidine kâfi gelemiyece¤i pek kolay tezahür eder. Mütarekenin zaman› aktindeki vaziyeti umumîyemizle bugünkü halimizin mukayesesi de bu fecian›n ne büyük bir hakikat oldu¤unu lüzumundan fazla ispat eder itikad›nday›z. Bugün
milletin nazar›nda felâketemizin bu derece ittisa›na tesir eden en büyük amil, mazinin b›rakm›ﬂ oldu¤u esbab› haricîye ve harbîyeden ziyade halin teraküm ettirmekte bulundu¤u müessirat› dahilîyede, yani mütarekedenberi teakup eden hükûmetlerin ve bilhassa Sadrazam Ferit Paﬂa kullar›n›n riyaseti alt›nda teselsül edip giden kabinelerin irtikâp etmiﬂ olduklar› teseyyüplerde mündemiçtir. Filhakika mütarekenamenin her türlü ahkâm› hilâf›na olarak zuhûr eden bir ayd›n fecias› karﬂ›s›nda sadr› lâhik bile art›k birinci hâdisei sadaretine nihayet
vermek suretile istifa ederek sebep oldu¤u cinayeti siyasîden do¤rudan do¤ruya mes'ul oldu¤unu z›mnen itiraf etmiﬂ ve bu hareket üzerine milletimiz bu mes'uliyetin her halde bir divan› âli huzurunda tayin edilece¤ini ümit etmeye baﬂlam›ﬂt›r. Fakat Ferit Paﬂa kullar› bu hale
ra¤men ikinci bir kabine daha teﬂkilinden içtinap etmedi! Müﬂarileyhin Paris Kongresinden
haysiyeti millîyemizi rahnedar edecek surette Dersaadete iadesi bu ikinci vak'ai sadaret esnas›nda vukua gelerek milletin emniyetine istinat etmiyen bu hükûmetin her türlü ehliyetten de
mahrumiyeti bütün cihan nazar›nda sabit oldu. Fakat Ferit Paﬂa kullar› mevcudiyeti millîyemize iras etti¤i bu ikinci zarardan da mütenebbih olmay›p Paristen mucibi iadesi olan muhaberat› siyasîyeyi mahza muhafazai mevki endiﬂesile tahrifen tercüme ederek süddei seniyelerine ve efkâr› umumiyemize arzetti. Bu suretle hem zât› humayunu mülûkânelerini, hem
mukadderatile oynad›¤› milleti mazlûmeyi i¤fal etmiﬂ oluyordu: Çünkü muhaberat› maruz›an›n metni aslîleri müﬂarileyhin ‹stanbuldaki neﬂriyat› kâzibesinden evvel Avrupa matbuat›nda intiﬂar etmiﬂ ve Ferit Paﬂan›n harekât› millîyemizi ittihatç›l›k ﬂeklinde göstererek Anadoluya müdahalei ecnebîye davet etti¤i kâinata malûm olmuﬂtu! Halbuki ‹zmir havalisinde
namusile mukaddesat›n› müdafaadan baﬂka bir ﬂey yapamayan ve bunu yaparken de iradei
merhamettâlii mülûkânelerine istinat eden evlâd› vatan, takip ettikleri maksad› mukaddesi
mükerreren hakipayi seniyelerine arzetmiﬂ olduklar› gibi, umum Anadolu galeyan› millîsindeki meﬂruiyet de saltanat› seniyelerinin cihat› erbaadan maruz oldu¤u mehalikle sabit ol-

14 Eylûl 1919
Halifenin aya¤›n›n bast›¤› topra¤a
Halife olan siz kutsal kiﬂiye ve yüce saltanat›n›za sonsuz bir kulluk duygusuyla ba¤l›
olan millet ad›na ve hiç sönmeyecek sonsuza dek sürecek olan sad›kl›¤›m›za dayanarak aﬂa¤›daki dileklerimizi sunma cesaretini buluyoruz: Yüce saltanat›n›z›n bugün karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂ oldu¤u korkunç tehlikeler her ﬂeyden önce tarihimizdeki en büyük yenilginin en do¤al
sonuçlar›ndan olmakla birlikte, varl›¤›m›za son verecek bir nitelik alan bu tehlikelerin sadece yenilgimizden do¤mad›¤›n› da elbette bilirsiniz. Almanya ve Bulgaristan gibi Dünya Savaﬂ›nda bizimle birlikte ayn› kaderi güdüp, ayn› sonuçlarla karﬂ›laﬂan eski müttefiklerimizin
bugünkü durumlar›, saltanat›n›z›n hüküm giydi¤i koﬂullarla k›yaslanacak olursa, salt bir yenilginin bu kadar büyük bir ulusal y›k›nt› oluﬂturmaya yetmeyece¤i çok kolay belli olur.
Ateﬂkes anlaﬂmas›n›n yap›ld›¤› zamanki genel durumumuzla bugünkü durumumuzun karﬂ›laﬂt›r›lmas› da bu y›k›nt›n›n ne büyük bir gerçek oldu¤unu gerekti¤inden çok kan›tlayaca¤›na inan›yoruz. Bugün milletin gözünde y›k›nt›m›z›n bu kerte geniﬂlemesinde etkili olan en
büyük etken, geçmiﬂin b›rakm›ﬂ oldu¤u d›ﬂ ve savaﬂ nedenlerinden çok bugünlerin biriktirmekte bulundu¤u iç etkilerde, yani ateﬂkesten yana birbiri ard›ndan gelen hükûmetlerin ve
özellikle Baﬂbakan Ferit Paﬂa kulunuzun baﬂkanl›¤›nda bir dizi gelip giden kabinelerin savsaklamalar›nda yatmaktad›r. Gerçek ateﬂkes anlaﬂmas›n›n her türlü hükümlerine ayk›r› olarak ortaya ç›kan bir Ayd›n facias› karﬂ›s›nda yeni baﬂbakan bile art›k birinci baﬂbakanl›¤a
son vermek veya görevden çekilerek neden oldu¤u politik cinayetten do¤rudan do¤ruya sorumlu bulundu¤unu kapal› olarak kabullenmiﬂ ve bu davran›ﬂ üzerine milletimiz bu sorumlulu¤un kesinlikle bir yüce divanda belirlenece¤ini ummaya baﬂlam›ﬂt›r. Ama Ferit Paﬂa kulunuz bu duruma karﬂ›n ikinci bir kabine daha kurmaktan çekinmedi. Onun Paris Kongresinden ulusal onurumuzu k›racak biçimde ‹stanbula geri gönderilmesi bu ikinci baﬂbakanl›¤› s›ras›nda oldu ve milletin güvenine dayanmayan bu hükûmetin her türlü yetenekten de
yoksun oldu¤u bütün dünyaca saptand›. Ama Ferit Paﬂa kulunuz ulusal varl›¤›m›za verdi¤i
bu ikinci zarardan da ak›llanmay›p Paristen geri gönderilmesini gerektiren politik haberleﬂmeleri salt görevini koruma kayg›s›yla de¤iﬂtirerek Türkçeye çevirerek size ve kamu oyumuza sundu. Böylece hem sizi, hem kaderiyle oynad›¤› suçsuz milleti aldatm›ﬂ oluyordu: Çünkü
bildirilen haberleﬂmelerin do¤rular› onun ‹stanbuldaki aldat›c› yay›mlar›ndan önce Avrupa
bas›n›nda yay›mlanm›ﬂ ve Ferit Paﬂan›n ulusal savaﬂ›m›m›z› ittihatç›l›k biçiminde göstererek
yabanc›lar› Anadolu iﬂlerine kar›ﬂmaya ça¤›rd›¤› evrence ö¤renilmiﬂti. Oysa ‹zmir yöresinde
namusuyla kutsal bildi¤i de¤erleri korumaktan baﬂka bir ﬂey yapamayan ve bunu yaparken
de sizin buyruklar›n›za dayanan vatan evlâtlar› güttükleri kutsal amac› birçok kere yüce
aya¤›n›z›n alt›ndaki topra¤a bildirmiﬂ olduklar› gibi bütün Anadolunun ulusal ayaklanmas›ndaki meﬂruluk da yüce saltanat›n›z›n dört yönden karﬂ›laﬂt›¤› tehlikelerle kan›tlanm›ﬂt›.
Ulusal iradesini ‹stanbulda belirtemeyen milletin ac›lar›na tercüman olmak üzere Ana-
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muﬂtu. ‹radei millîyesini payitaht› seniyelerinde izhara imkân bulamayan milletin alâm›na tercüman olmak üzere Anadoluda in'ikat eden ﬁarkî Anadolu vilâyetleri Erzurum Kongresile
bu defa S›vasta münakit Umumî Kongremizi de gayrimeﬂru ilân eden sadr› lâhik kullar› makarr› hilâfeti seniyelerinde akti içtima eden Ermeni ve Rum kongreleri mukarrerat›n›n ‹stanbul matbuatile ilân›ndan hiçbir mahzur tasavvur edemiyorlar! ayn› zamanda bir taraftan meﬂruiyet ve kanuniyet esasat›na istinat etmek isterken, di¤er cihetten Meclisi Millînin feshindenberi yedi, sekiz ay geçti¤i halde Kanunu Esasî ahkâm›n› tatbik edip intihabata mübaﬂeret mecburiyetini de hâlâ hissetmiyorlar ve bu tarz› hareketle beraber kudreti millîyemizi de ecanip
nazar›nda keenlemyekün göstererek makas›d› ecnebîyeyi teshil ediyorlar. Maksad› ihanetkâranelerinde muvaffak olmak için milletin ruhundan do¤an teﬂkilât› millîyeyi da¤›tmak, devletin hakk› kazas›n› ecnebî ihtirasat›na baziçe etmek, ordunun kuvvetini tenkis için muktedir erkân› askerîyemizi azil ve düﬂmana teslim etmek, ﬂifreli muhaberat› askerîyenin çald›r›lmas›na
Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumîyesini salâhiyettar k›lmak, birtak›m düﬂman zabitlerinin
memleket dahilinde dolaﬂarak vahdeti mülkîyemizi ihlâl edecek tahrikat› siyasîyede bulunmalar›na muzaheret etmek, memleketi ihtilâl içinde gösterip müdahalei ecnebîyeyi davet eylemek
ve ordunun ﬂifre muhaberat›n› men ile esrar› askerîyeyi ifﬂa cür'etinde bulunmak gibi herbiri
bellibaﬂl› bir cinayeti millîye teﬂkil eden ahvali gayrikanunîyeye tasaddi etmekten de bir türlü
sarf› nazar edemiyorlar. Vatan› bu hale getiren ve ma¤lûbiyetten mütevellit felâketimizi bu kadar tevsi eden, en büyük saik›n hükûmeti haz›raca irtikâp edilip duran bu ihanetler oldu¤u her
halde art›k nezdi ﬂevket vefti humayunlar›nca da teeyyüt etmiﬂtir. Bu vaziyeti nazar› itibara
alan heyeti memlûkânemiz vatan› kurtaracak son bir çare olmak üzere hiçbir f›rkai siyasîyeye mensup olmayacak ve iradei millîyeyi tamamile izhar ederek millete istinat edecek bir heyeti vükelân›n resikâra getirilmesini tazarru ve niyaz ile böyle bir kabine teﬂekkül etmedi¤i
takdirde milletin teﬂebbüsat ve icraat› zarurîyesini tevkife imkân olamayaca¤›n› arzeder. Kat›bei ahvalde emrü ferman sevgili padiﬂah›m›z efendimiz hazretlerinindir.
S›vasta münakit Umumî Kongre Heyeti
Mustafa Kemal

VES‹KALAR, 97.
2/10/1335
‹stanbul ﬁehremanetine
Umum matbuata birer sureti verilecektir.

doluda toplanan Do¤u Anadolu illeri Erzurum Kongresile bu kez S›vasta toplanan Genel
Kongremizin de meﬂru olmad›¤›n› yeni baﬂbakan kulunuz halifeli¤inizin baﬂkentinde toplanan Ermeni ve Rum kongreleri kararlar›n›n ‹stanbul bas›n›yla duyurulmas›nda hiçbir sak›nca düﬂünemiyorlar ayn› zamanda bir yandan hakl›l›k ve kanuna uygunluk ilkelerine dayanmak isterken, öbür yandan Ulusal Meclisin da¤›t›lmas›ndan bu yana yedi, sekiz ay geçti¤i halde Anayasa hükümlerini uygulay›p seçimlere baﬂlamak zorunlu¤unu da hâlâ duymuyorlar ve böyle davran›ﬂla birlikte ulusal gücümüzü de yabanc›lar gözünde hiç yokmuﬂ gibi
göstererek yabanc›lar›n amaçlar›n› kolaylaﬂt›r›yorlar. ‹hanet niteli¤inde olan amaçlar›nda
baﬂar›l› olmak için milletin ruhundan do¤an ulusal örgütleri da¤›tmak, devletin yarg› yetkisini yabanc›lar›n h›rslar›na oyuncak etmek, ordunun gücünü azaltmak için yetenekli üstsubaylar›m›z› görevden al›p düﬂmana vermek, ﬂifreli askerî yaz›ﬂmalar›n çald›r›lmas›na Posta
ve Telgraf Genel Müdürlü¤ünü yetkili k›lmak, birtak›m düﬂman subaylar›n›n memleket
içinde dolaﬂarak ülkemizin birli¤ini bozacak politik k›ﬂk›rtmalarda bulunmalar›na yard›m
etmek, memleketi ihtilâl içinde gösterip yabanc›lar› iﬂe kar›ﬂmaya ça¤›rmak ve ordunun ﬂifre ile haberleﬂmesini yasaklat›p askerlik s›rlar›n› aç›¤a vurmaya kalk›ﬂmak gibi herbiri bellibaﬂl› bir ulusal cinayet olan kanunsuz davran›ﬂlara giriﬂmekten de bir türlü vaz geçemiyorlar. Vatan› bu duruma getiren ve yenilgiden do¤an y›k›nt›m›z› bu denli yayg›nlaﬂt›ran, en
büyük etkenin ﬂimdiki hükûmetin yapageldi¤i bu ihanetler oldu¤unu her halde art›k siz de
anlam›ﬂs›n›zd›r. Bu durumu göz önüne alan kurulumuz vatan› kurtaracak son bir ç›kar yol
olmak üzere hiçbir politik partiye ba¤l› olmayacak ve ulusal iradeyi bütünüyle belirtip millete dayanacak olan bir bakanlar kurulunun iﬂ baﬂ›na getirilmesini sayg›yla diler ve böyle
bir kabine kurulmazsa milletin zorunlu olarak yapaca¤› giriﬂim ve savaﬂ›mlar›n durdurulam›yaca¤›n› bilginize sunar. Gene de sevgili padiﬂah›m›z ne emrederse o olur.
S›vasta toplanan Genel Kongre Kurulu
Mustafa Kemal
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2/10/1919
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesine
Tüm bas›na birer örne¤i verilecektir

‹stanbul ahalisine:
Mütarekenin imzas›ndanberi gittikçe daha müthiﬂ bir kat'iyetle mevcuduyetimizi tehdide ve s›ra ile ‹stanbul, Musul, Adana ve ‹zmir gibi herbiri bir uktei hayat ehemmiyetinde en
mühim vilâyetlerimizin iﬂgalile tahakkuka baﬂlayan büyük tehlike, zahiren ma¤lûbiyetten ve
esbab› hariciyeden mütevellit gibi görünebilirse de hakikatte her ﬂeyden ziyade ahvali dahilîyemizden mütehass›l oldu¤u kabili inkâr olamaz; Almanya ve Bulgaristan gibi eski müttefiklerimiz de bizimle beraber ve bizim kadar ma¤lûp oldularsa da hiçbirinin mevcudiyeti ve
hakk› hayat› tehlike alt›nda kalmad›: onlar›n bugünkü vaziyetlerile bizim ﬂimdiki vaziyetimizin en sathî bir nazarla mukayesesi, maruz oldu¤umuz felâketin husulüne sade bir ma¤lûbiyetin kâfi bir sebep teﬂkil edemiyece¤ini bütün vuzuhile ispat eder. Bu fark›n yegâne bâisi, onlarda hükûmetle milletin müttehit ve bizde ise hükûmetin milletten tamamile mütebait olmas›d›r. Mükerrer istihalelerle teakup etmiﬂ olan Ferit Paﬂa kabinelerinin bugüne kadar takip etmiﬂ olduklar› siyaseti dahilîye ve haricîye, gözönüne getirilecek olursa, felâketimizin neden
bu kadar vâsi bir mahiyet ald›¤› derhal anlaﬂ›l›r: hükûmeti haz›ran›n siyaseti haricîyede amali millîyemize tamamile münafi bir hatt› hareket takip etmekte oldu¤unun en büyük delâili ‹zmir gibi Yunanl›l›kla hiçbir alâkas› olmayan bir vilâyetimizdeki haks›z ve caniyane iﬂgalin
ref'ine de¤il, tahdidine ve bu suretle de Akdeniz sahillerimizde muayyen hududa malik bir
Yunan müstemlekesi teﬂekkülüne sebep olmas›; orada ›rzile namusunu müdafaa mecburiyetinde kalan ümmeti Muhammedin tenkilini emrederek aç›ktan aç›¤a Yunan menafiine hizmet
etmesi, Musul ve Adana gibi vahdeti co¤rafiye ve millîyemizin en lâyetecezza eczas›ndan
olan aksam› vatan›n mukadderat›n› tamamile ihmat edip Paris Konferans›na tevdi etti¤i notada Toros silsilesini memleketimizin hududu tahliyesi ﬂeklinde göstermesi ve bilhassa gerek
ﬂûray› saltanatta ve gerekse Paris Konferans›nda “Vilâyat› ﬁark›yede vâsi bir Ermenistan teﬂkiline” kail ve hatta bilâsebep tâlip olmas› gibi birtak›m - teﬂebbüsat› hainanedir ki, bunlar›n

‹stanbul halk›na:
Ateﬂkes anlaﬂmas›n›n imzas›ndan buyana gittikçe daha korkunç bir kesinlikle varl›¤›m›z› tehdide ve s›ra ile ‹stanbul, Musul, Adana ve ‹zmir gibi herbiri bir hayat merkezi
önemindeki en önemli illerimizin iﬂgalile gerçekleﬂmeye baﬂlayan büyük tehlike, d›ﬂardan
bak›l›nca yenilgiden ve d›ﬂ nedenlerden do¤muﬂ gibi görünebilirse de gerçekte her ﬂeyden
çok iç durumumuzdan ileri geldi¤i yads›namaz; Almanya ve Bulgaristan gibi eski müttefiklerimiz de bizimle birlikte ve bizim kadar yenilgiye u¤ram›ﬂ oldularsa da hiçbirinin varl›¤› ve hayat› tehlike alt›nda kalmad›: Onlar›n bugünkü durumlar›yla bizim ﬂimdiki durumumuzun en yüzeysel bir bak›ﬂla karﬂ›laﬂt›r›lmas›, u¤rad›¤›m›z y›k›nt›n›n olaﬂmas›na salt
bir yenilginin yeter bir neden oluﬂturamayaca¤›n› bütün aç›kl›¤›yla kan›tlar. Bu fark›n tek
etkeni, onlarda hükûmetle milletin birlik oluﬂu ve bizde ise hükûmetin milletten tümüyle
uzaklaﬂm›ﬂ bulunmas›d›r. Ard arda de¤iﬂmelerle birbirini izlemiﬂ olan Ferit Paﬂa kabinelerinin bugüne kadar gütmüﬂ olduklar› iç ve d›ﬂ siyaset, gözönüne getirilecek olursa, y›k›nt›m›z›n neden bu kadar yayg›n bir nitelik ald›¤› hemen anlaﬂ›l›r: ﬁimdiki hükûmetin d›ﬂ
politikada ulusal emellerimize tümüyle ayk›r› bir yol izlemekte oldu¤unun en büyük kan›tlar› ‹zmir gibi Yunanl›l›kla hiçbir ilgisi olmayan bir ilimizdeki haks›z ve canilere yaraﬂ›r iﬂgalin kald›r›lmas›na de¤il, buna bir s›n›r çizilmesine ve böylece Akdeniz k›y›lar›m›zda belirli s›n›r› olan bir Yunan sömürgesinin kurulmas›na neden olmas›; orada ›rz› ile namusunu savunmak zorunda kalan Müslümanlar›n bast›r›lmas›n› emrederek aç›ktan aç›¤a
Yunan ç›karlar›na hizmet etmesi, Musul ve Adana gibi ülke ve co¤rafya birli¤imizin en
ayr›lmaz ö¤elerinden olan ülke parçalar›n›n kaderine hiç önem vermeyip Paris Konferans›na verdi¤i notada Toros s›rada¤lar›n› memleketimizin do¤al s›n›r› olarak göstermesi ve
özellikle hem Padiﬂahl›k Dan›ﬂma Kurulunda hem Paris Konferans›nda "Do¤u ‹llerinde
yayg›n bir Ermenistan kurulmas›na" raz› olmas›n› ve üstelik nedensiz yere bunu istemesi
gibi birtak›m hainlere yaraﬂ›r giriﬂimlerdir ki, bunlar›n tümü birlikte gözönüne al›n›rsa,
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heyeti umumîyesi nazar› itibara al›n›rsa, elimizde vatan nam›na Ankara ve Kastamonu vilâyetlerinden baﬂka bir ﬂey kalmayacak demek olur. ‹ﬂte hükûmeti haz›ran›n bütün siyaseti hariciyesi ve vatan nazariyesi bundan ibarettir. Zaten en müthiﬂ harici düﬂmanlar›m›z›n tasavvur ettikleri müstakbel Türkiye de nihayet bundan baﬂka bir ﬂey de¤ildir! Ferit Paﬂan›n siyaseti dahiliyesi hututu umumîyesi itibarile bütün milletçe malûm olmakla beraber vaziyeti
umumîyemize en çok icray› tesir etmiﬂ olanlar›n›n tekrar› da faydadan hâli de¤ildir.
1 - Ferit Paﬂa hem milleti, hem padiﬂah› aldatmak suretile ﬂimdiye kadar mevkiinde payidar olabilmiﬂtir; çünkü Paristen avdetinde konferansa tevdi etti¤i notalar›n muhteviyat› fecias›n› tahrifen tercüme ederek zat› ﬂahaneye ve enzar› millete arzetmiﬂ ve bu suretle h›yanetini ihfaya çal›ﬂm›ﬂt›r, fakat Avrupa matbuat› vesaik› mezkûrenin metni hakikîlerini aynen neﬂretmiﬂ oldu¤undan sadrazam›n irtikâp etti¤i, caniyane desise bütün vuzuhile meydena ç›kt›.
2 - Düﬂmanlar›m›z›n bile takdir ettikleri harekât› millîyemizi ihtirsat› ﬂahsîye ve ittihatç›
tahrikat› addedip tenkilini emretmekle hem millete, hem padiﬂaha karﬂ› alenen ve do¤rudan
do¤ruya muar›z ve hatta muhas›m vaziyeti alm›ﬂt›r; meselâ padiﬂah›m›z, son beyannamei humayununda Anadolu harekât›n›n tamamile esbab› millîyeden mütevellit ve binnetice meﬂru oldu¤unu ilân buyurdu¤u halde, sadrazam Temps Tan gazetesi muharririne bu harekât›n ittihatç› tahrikat› oldu¤unu ve yak›nda izale edilece¤ini söylemekten çekinmedi; bu suretle bu hükûmetin bu millet aleyhinde oldu¤u art›k kabili tereddüt olam›yacak surette sabit olmuﬂtur.
3 - Ferit Paﬂa Kabinesi milletin padiﬂah ile de temas›na mâni olarak Anadolu ahalisinin
zât› ﬂahaneye çekti¤i ve elan çekmekte oldu¤u telgraflar› mabeyni humayuna iysal ettirmemekte ve zaptu ihfa etmektedir.
4 - Bir taraftan bu cinayeti irtikâp etmekle beraber di¤er taraftan S›vasta münakit umum
Anadolu ve Rumeli Kongresi azas›n› hayyen veya meyyiten derdest ettirmek için Harput Valisi Ali Galip isminde bir ﬂeririn, maiyetine Kürt aﬂiretleri alarak S›vas üzerine yürümesini emrediyor. Bu suretle anas›r› islâmiye aras›nda mukatele ihdas›na çal›ﬂ›l›yor! Fakat hükûmetin
bu hususa ait muhaberat› milletçe elde edildi¤inden kan dökülmesine meydan verilmeksizin
Ali Galip ve avenesi tenkil edilmiﬂtir. ‹ﬂte bütün bu ve bunlara mümasil saymakla tükenmez
cinayetler ve h›yanetler irtikâp etmiﬂ ve etmekte bulunmuﬂ olan hükûmeti haz›ran›n, devleti ink›raza sürükledi¤ini takdir eden Anadolu halk› bu hale art›k bir nihayet vermek mecburiyetini hissetmiﬂ veAllah›n emrine ve Peygamberin hadisine ittiba ederek zulme karﬂ› harekete baﬂlam›ﬂ ve zalimlerle her türlü münasebeti kat'etmiﬂtir. Büyük bir iman ve en kuvvetli bir vahdeti millîye ile harekât›n› tanzim edip teﬂkilât›n› ikmal etmiﬂ olan Anadolu ahalisi her türlü hukuku mülkîye ve millîyesinin her türlü ihtimale karﬂ› mahfuziyetini temin edecek bir seviyei
maddîye de ihraz etmiﬂtir. ﬁimdiye kadar bütün mukadderat›n›z› payitaht idare ediyor. Ve
millet ve memleketimizi kurtaracak teﬂebbüsler Anadoludan de¤il, hemen daima ‹stanbuldan
sudur ediyordu. Payitaht›n bugün maruz oldu¤u mehaliki nazar› itibara alan Anadolu, ﬂeraiti haz›ra alt›nda ‹stanbuldan halâs ümit etmek imkîn› olmad›¤›n› gördü¤ünden mevcudiyeti
umumîyemizle hukuku meﬂruam›z›n müdafaas› kendi uhdesine terettüp etti¤ini takdir edip vazifesini ifaya baﬂlam›ﬂt›r. Bugün iﬂte bu s›fat ve bu mahiyetle payitahta isali selâm eden umum
Anadolu, mevadd› atiyeyi ‹stanbul ahalisinin ›tt›la›na arzetmek vazifesile mütehassistir:
1 - Harekât› millîye müttehit ve muntazam teﬂkilâta merbut olarak bütün Anadolu vilâyetlerini ihtiva etmiﬂ ve ta payitaht›n kap›s›na kadar dayanm›ﬂt›r.
2 - Bu suretle cihan efkâr› umumîye ve mehafili resmîyesi milletimizin hakk› hayata malik oldu¤unu ve hiçbir zaman esir olamayaca¤›n› idrak etmiﬂ ve bu idrake müstenit karar›n› harekât› millîyemize karﬂ› tamamile bitaraf ve hay›rhah olaca¤›n› temin etmekle izhar etmiﬂtir.
3 - Anadoluda sakin olup her türlü hukuku meﬂrualar›n›n en mutlak bir emniyet içinde
bulundu¤unu gören bilcümle anas›r› gayr› müslime de amali millîyenin meﬂruiyetine tamamile kani olmuﬂlard›r.
4 - Anadoluda ikamet ve seyahat eden tekmil ecnebîler de ayn› kanaatle mütehassis olarak mensup olduklar› devletleri tenvir etmektedirler.
5 - Binnetice gayr›meﬂru oldu¤u bütün cihan nazar›nda sabit olan Ferit Paﬂa Kabinesinin bu memlekette hiçbir noktai istinad› kalmam›ﬂt›r.
Bu hakikatleri payitaht ahalisine arzetmekle bahtiyar olan Anadolu, bugün ‹stanbulun da
bir vazifei millîyesi bulundu¤u kanaatindedir. Ve vazifede payitaht›n her taraf›nda teﬂkilât› millîye

elimizde vatan ad›na Ankara ve Kastamonu illerinden baﬂka bir ﬂey kalmayacak demek
olur. ﬁimdiki hükûmetin bütün d›ﬂ siyaseti ve vatan anlay›ﬂ› bundan baﬂka birﬂey de¤ildir.
Asl›nda en azg›n d›ﬂ düﬂmanlar›m›z›n tasarlad›klar› yar›n›n Türkiyesi de sonunda bundan
baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Ferit Paﬂan›n iç siyaseti genel çizgileriyle bütün milletçe bilinmekle
birlikte genel durumumuzda en çok etki yapm›ﬂ olanlar›n yinelenmesi de yarars›z de¤ildir.
1 - Ferit Paﬂa hem milleti, hem padiﬂah› aldatarak ﬂimdiye kadar yerinde kalabilmiﬂtir; çünkü Paristen dönüﬂünde konferansa verdi¤i notalar›n ac› içeriklerini de¤iﬂtirip dilimize çevirerek padiﬂaha ve millete sunmuﬂ ve böylece yapt›¤› hainli¤i gizlemeye çal›ﬂm›ﬂt›,
ama Avrupa bas›n› bu belgelerinin gerçek metnini oldu¤u gibi yay›mlam›ﬂ oldu¤undan baﬂbakan›n oynad›¤› canilere yaraﬂ›r oyun bütün aç›kl›¤›yla ortaya ç›kt›.
2 - Düﬂmanlar›m›z›n bile de¤er verdikleri ulusal savaﬂ›m›m›z› kiﬂisel tutku ve ittihatç›
k›ﬂk›rtmalar› say›p bast›r›lmas›n› emretmekle hem millete, hem padiﬂaha karﬂ› aç›kça ve
do¤rudan do¤ruya karﬂ› ve hatta düﬂman durum alm›ﬂt›r; örne¤in padiﬂah›m›z, son buyrultusunda Anadolu savaﬂ›n›n tümüyle ulusal nedenlerden do¤du¤unu ve böylece meﬂru oldu¤unu ilân buyurdu¤u halde, baﬂbakan Temps gazetesi muharririne bu yap›lanlar›n ittihatç›
k›ﬂk›rtmas› oldu¤unu ve yak›nda ortadan kald›r›laca¤›n› söylemekten çekinmedi; böylece
bu hükûmetin bu millete karﬂ› oldu¤u art›k kesinkes kan›tlanm›ﬂt›r.
3 - Ferit Paﬂa Kabinesi milletin padiﬂah ile de iliﬂki kurmas›n› önleyerek Anadolu halk›n›n padiﬂaha çekti¤i ve ﬂimdi de çekmekte oldu¤u telgraflar› saraya yollatmamakta ve
bunlar› al›koyup gizlemektedir.
4 - Bir yandan bu cinayeti iﬂlemekle birlikte öbür yandan S›vasta toplanan genel Anadolu ve Rumeli Kongresi üyelerini diri veya ölü olarak ele geçirmek için Harput Valisi Ali
Galip ad›nda bir haydutun, yan›na Kürt aﬂiretleri alarak S›vas üzerine yürümesini emrediyor. Böylece Müslüman unsurlar aras›nda birbirini öldürme durumu yaratmaya çal›ﬂ›l›yor.
Ama hükûmetin bu konudaki yaz›ﬂmalar› milletin eline geçti¤inden kan dökülmesine meydan verilmeksizin Ali Galip ve yardakç›lar› bast›r›lm›ﬂt›r. ‹ﬂte bütün bu ve bunlara benzer
saymakla tükenmez cinayetler ve hainlikler yapm›ﬂ ve yapmakta olan ﬂimdiki hükûmetin,
devleti bat›ﬂa sürükledi¤ini anlayan Anadolu halk› bu duruma art›k bir son vermek zorunlu¤unu duymuﬂ ve Allah›n emrine ve Peygamberin hadisine uyarak zulme karﬂ› gelmeye baﬂlam›ﬂ ve zalimlerle her türlü iliﬂkiyi kesmiﬂtir. Büyük bir inançla ve en güçlü bir ulusal birlik
içinde davran›ﬂlar›n› düzenleyip örgütlenmesini tamamlam›ﬂ olan Anadolu halk› her türden
ülke ve ulus haklar›n›n her türden olas›l›¤a karﬂ› dokunmazl›¤›n› sa¤layacak bir varl›k düzeyine eriﬂmiﬂtir. ﬁimdiye kadar bütün kaderimizi baﬂkent yönetiyordu. Ve millet ve memleketimizi kurtaracak giriﬂimler Anadoludan de¤il, hemen herzaman ‹stanbuldan kaynaklan›yordu. Baﬂkentin bugün karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› tehlikeleri göz önünde bulunduran Anadolu,
ﬂimdiki koﬂullar alt›nda ‹stanbuldan kurtuluﬂ umudu beklenemiyece¤ini gördü¤ünden genel
varl›¤›m›z›n ve meﬂru haklar›m›z›n savunulmas›n›n kendisinin düﬂtü¤ünü anlayarak görevini yapmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bugün iﬂte bu kimlik ve bu nitelikle baﬂkente selâm gönderen tüm
Anadolu, aﬂa¤›daki noktalar› ‹stanbul halk›n›n bilgisine sunmak görevini duymaktad›r:
1 - Ulusal savaﬂ›m birlik içinde ve düzenli örgütlere ba¤l› olarak bütün Anadolu illerini içine alm›ﬂ ve ta baﬂkent kap›s›na kadar dayanm›ﬂt›r.
2 - Böylece dünya kamu oyu ve resmî çevreleri milletimizin yaﬂama hakk›na sahip oldu¤unu ve hiçbir zaman tutsak edilemiyece¤ini anlam›ﬂ ve bu anlay›ﬂa dayanan karar›n›n
ulusal savaﬂ›m›m›z karﬂ›s›nda tümüyle tarafs›z olaca¤›na ve buna iyi gözle bakaca¤›na güvence vermekle belirtmiﬂtir.
3 - Anadoluda oturan ve her türlü meﬂru haklar›n›n en kesin bir güvence alt›nda bulundu¤unu gören Müslüman olmayan tüm unsurlar da ulusal amaçlar›m›z›n hakl›l›¤›na tümüyle inanm›ﬂlard›r.
4 - Anadoluda oturan ya da yolculuk yapan tüm yabanc›lar da ayn› inan›ﬂ içinde olup
ba¤l› bulunduklar› devletleri bu yönde ayd›nlatmaktad›rlar.
5 - K›sacas› meﬂru olmad›¤› tüm dünya önünde kan›tlanm›ﬂ olan Ferit Paﬂa Kabinesinin bu memlekette dayanacak hiçbir noktas› kalmam›ﬂt›r.
Bu gerçekleri baﬂkent halk›na bildirmekten mutlu olan Anadolu, bugün ‹stanbulun da bir
ulusal ödevi bulundu¤u kan›s›ndad›r. Ve bu görev de baﬂkentin her yan›nda ulusal örgüt merkez-
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merakizi ihdas ederek maddeten ve manen Anadolu harekât› millîyesine iltihak etmek ve bir
baykuﬂ edasile milletin mukadderat› üstünde durmakta olan hükûmeti hâz›ray› art›k bu milletin baﬂ›ndan gitmeye her suretle davet etmektir.
Dünyada her milletin, icraat›na tahammül etti¤i bir hükûmetin mes'uliyetinde müﬂterek
addedilece¤ini Mösyö Clernenceau Ferit Paﬂaya tevdi etti¤i cevabî notada tasrih etmiﬂti; idarei sâk›tan›n mezalimine ancak muharebe sebebile tahammül etmiﬂ olan bu millet, e¤er hükûmeti haz›ran›n mes'uliyet ve cinayetine hiçbir sebebi mücbir olmaks›z›n iﬂtirak etmek istemiyorsa, bu hükûmete karﬂ› olan hissiyat›n› art›k izhar etmelidir.
E¤er bu vazife bugün ifa edilmiyecek olursa, yar›n Ferit Paﬂa Kabinesinin amali millîyemize mugayir olarak kabul edebilece¤i ﬂeraiti sulhiye karﬂ›s›nda Avrupaya karﬂ› hiçbir
hakk› itiraz›m›z kalmaz; o zaman bize cihan efkâr› umumiyesi "vaktile bu hakk› itiraz›n›z›
neden kendi hükûmetinize karﬂ› istimal etmediniz?" diyecek ve bunu derken de her halde pek
hakl› bir söz söylemiﬂ olacakt›r.
Çünkü Peygamberimiz "Kema tekûnu yüvellâ aleyküm" yani "siz ne mahiyette olursan›z, evliyay› umurunuz da o mahiyette olur!" buyurmuﬂlard›r.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 97.

leri oluﬂturarak nesnel ve tinsel olarak Anadolu ulusal savaﬂ›m›na kat›lmak ve bir baykuﬂ
gibi o milletin kaderi üstünde durmakta olan ﬂimdiki hükûmeti art›k bu milletin baﬂ›ndan
gitmeye her yoldan ça¤›rmakt›r.
Dünyada her milletin, yapt›klar›na kat›ld›¤› bir hükûmetin sorumlulu¤unda ortak say›laca¤›n› Mösyö Clemenceau Ferit Paﬂaya verdi¤i yan›t notas›nda aç›kça belirtmiﬂti; düﬂük
yönetimin k›y›mlar›na ancak savaﬂ nedeniyle katlanm›ﬂ olan bu millet, e¤er ﬂimdiki hükûmetin sorumlulu¤una ve cinayetine hiçbir zorlay›c› neden olmaks›z›n kat›lmak istemiyorsa,
bu hükûmete karﬂ› olan duygular›n› art›k belirtmelidir.
E¤er bu ödev bugün yap›lmayacak olursa, yar›n Ferit Paﬂa Kabinesinin kabul edebilece¤i ulusal emellerimize ayk›r› bar›ﬂ koﬂullar› karﬂ›s›nda Avrupaya karﬂ› hiçbir itiraz hakk›m›z kalmaz; o zaman bize dünya kamu oyu "vaktile bu itiraz hakk›n›z› niçin kendi hükûmetinize karﬂ› kullanmad›n›z?" diyecek ve bunu derken de her halde pek hakl› bir söz söylemiﬂ olacakt›r.
Çünkü Peygamberimiz "kema tekûnu yüvellâ aleyküm" yani "siz ne nitelikte olursan›z, sizi yönetenler de o nitelikte olur" buyurmuﬂlard›r.
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma
Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na
Mustafa Kemal
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Bilcümle devletlerin ‹stanbul süfera ve mümessillerine
beray› malûmat isal olunan muht›ra
Sekiz ay evvel feshedilmiﬂ olan Meclisi Millîmizin Kanunu Esasî mucibince nihayat
dört ay zarf›nda yeniden içtima› lâz›mgeldi¤i halde mütarekenin aktindenberi teakup eden
hükûmetler, intihabat›n icras›nda taallül etmiﬂ ve bu suretle Meclisi Millî hâlâ içtima edememiﬂtir. Bu sebeple bilhassa hükûmeti haz›ran›n takip etmekte oldu¤u siyaseti dahilîye, ﬂekli
idaremizi mutlak›yetten tefrik edilmez bir hale getirmiﬂtir. Bu vaziyet üzerine harekâtile icraat›nda hiçbir fikri meﬂrutiyet kalmayan Ferit Paﬂa Kabinesi, nefreti umumîye karﬂ›s›nda zulüm ve ﬂiddetle payidar olabilmek siyasetine sülûk ederek kendi aleyhinde bulunan millî vahdeti ihlâl için anas›r› islâmîyeyi yekdi¤erile k›tale sevketmek istemiﬂse de bu teﬂebbüse ait vesaik milletin eline geçerek memleketin emniyeti umumiyesi haleldar olmaktan kurtulmuﬂtur.
Bunun üzerine millet vaziyeti zât› hazreti padiﬂahiye arz ile itimad› umumiye müstenit bir kabine teﬂkilini istirham etmek istemiﬂse de hükûmeti haz›ra milletle padiﬂah›n temas›na da mani olmuﬂ ve bu suretle millet için hükûmeti meﬂrua teﬂekkül edinceye kadar heyeti hâz›rai vükelâ ile kat'› münasebetten baﬂka çare kalmam›ﬂt›r: çünkü böyle bir tedbire tevessül edilmedi¤i takdirde Ferit Paﬂa Kabinesinin teﬂvikatile Anadolu asayiﬂinin haleldar olaca¤› muhakkakt›. ‹stanbulda itimad› millîye müstenit bir kabine teﬂekkül edinceye kadar devam edecek
olan bu vaziyetin meﬂruiyetini ve bilhassa hükûmeti metbualar› noktai nazar›nca da lüzumunu varestei izah addederiz; çünkü hükûmeti haz›ran›n Verseilles Konferans›na gönderdi¤i
heyeti murahhasa s›rf amali millîyeyi temsil eden bir hükûmet taraf›ndan gönderilmiﬂ olmad›¤›ndan dolay› bir ehlihibre telâkki edilmiﬂti. Binaenaleyh sulhün takarrürü de ancak millete müstenit bir Osmanl› kabinesi teﬂekkül etmekle kabil olabilir.
Bu suretle gerek milletimizin ve gerekse Avrupa ve Amerika menafii âliyesinin icabat›
atiyesine tevafuk etmekte olan vaziyeti hâz›rai millîyemizin muhilli asayiﬂ hiçbir fikre müstenit olmad›¤›n› ve emniyeti umumîyeyi ihlâl edecek hiçbir hâdise zuhûr etmiyece¤ini ve bütün
manasile muslihane bir hatt› hareket takip edilece¤ini S›vasta münakit umum Anadolu ve Rumeli murahhaslar›ndan müteﬂekkil Umumî Kongre sureti kat'iyede tekeffül ve temin ederek
kesbi fahr ile cihana adalet vadeden düveli muazzaman›n muzahereti manevîyelerinden emin
oldu¤unu da ayr›ca arzeder.
11 Eylûl 1335
‹mza
S›vasta münakit Umumî Kongre Heyeti
‹ngiliz mümessili siyasîsine, Amerika mümessili siyasîsine, Fransa mümessili siyasîsine,
‹talya mümessili siyasîsine, S›rbistan mümessili siyasîsine, Felemenk Sefaretine, ‹sveç Sefaretine, Danimarka Sefaretine, ‹spanya Sefaretine.

Bütün devletlerin ‹stanbul elçi ve temsilcilerine
bilgi vermek için gönderilen uyar›
Sekiz ay önce da¤›t›lm›ﬂ olan Ulusal Meclisimizin Anayasa gere¤ince en geç dört ay
içinde yeniden toplanmas› gerekti¤i halde bar›ﬂkes yap›ld›ktan buyana birbirini izleyen hükûmetler, seçimlerin yap›lmas›n› savsaklam›ﬂ ve böylece Ulusal Meclis daha toplanamam›ﬂt›r. Bu nedenle özellikle ﬂimdiki hükûmetin gütmekte oldu¤u iç siyaset, yönetimimizin biçimini mutlak›yetten ay›rdedilmez bir duruma getirmiﬂtir. Bu biçimde davranmakla, yapt›klar›nda hiçbir meﬂrutiyet düﬂüncesi kalmayan Ferit Paﬂa Kabinesi, kamu oyunun tiksintiyle
yüz çevirmesi k›y›m ve sertlikle ayakta kalabilmek politikas›na saparak kendine karﬂ› bulunan ulusal birli¤i bozmak için Müslüman unsurlar› birbirine öldürmeye yöneltmek istemiﬂse de bu giriﬂimle ilgili belgeler milletin eline geçerek memleketin genel güvenli¤i bozulmaktan kurtulmuﬂtur. Bunun üzerine millet durumu padiﬂaha bildirerek genel güvene dayal› bir kabine kurulmas›n› dilemiﬂ ise de ﬂimdiki hükûmet milletle padiﬂah›n iliﬂki kurmas›n› önlemiﬂ ve böylece millet için meﬂru bir hükûmet kuruluncaya dek ﬂimdiki kabine ile
iliﬂkiyi kesmekten baﬂka ç›kar yol kalmam›ﬂt›r: Çünkü böyle bir önlem al›nmam›ﬂ olsayd›
Ferit Paﬂa Kabinesinin k›ﬂk›rtmalar›yla Anadoluda iç güvenli¤in bozulaca¤› kesindi. ‹stanbulda genel güvene dayal› bir kabine kurulana dek sürecek olan bu durumun meﬂru oldu¤unu ve özellikle ba¤l› bulundu¤unuz hükûmet aç›s›ndan da gereklili¤i apaç›k bellidir kan›s›nday›z; çünkü ﬂimdiki hükûmetin Versailles Konferans›na gönderdi¤i delegeler kurulu
salt ulusal amaçlar› temsil eden bir hükûmet taraf›ndan gönderilmiﬂ olmad›¤›ndan salt bir
bilir kiﬂi niteli¤inde say›lm›ﬂt›. ﬁu halde bar›ﬂ›n yap›lmas› da ancak millete dayal› bir Osmanl› kabinesi kurulmakla olabilirdi.
Böylece S›vasta toplanm›ﬂ olan ve bütün Anadolu ve Rumeli delegelerinden oluﬂan
Genel Kongre hem ulusumuzun hem de Avrupa ve Amerikan›n gelecekteki ç›karlar›na uymakta olan ﬂimdiki durumumuzun güvenli¤i bozucu hiçbir düﬂünceye dayal› olmad›¤›n› ve
genel güveni bozacak hiçbir olay ç›kmayaca¤›n› ve tam anlam›yla bar›ﬂç› bir yol izleyece¤ini kesinlikle garanti etmekle onur duyar ve dünyaya adalet sözüveren büyük devletlerin tinsel deste¤ine inand›¤›n› da ayr›ca bildirir.
11 Eylûl 1919
‹mza
S›vasta toplanan Genel Kongre Kurulu
‹ngiliz politik temsilcisine, Amerika politik temsilcisine, Fransa politik temsilcisine,
‹talya politik temsilcisine, S›rbistan politik temsilcisine, Hollanda Elçili¤ine, ‹sveç Elçili¤ine, Danimarka Elçili¤ine, ‹spanya Elçili¤ine.
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Beyannamei humayun sureti münifesi:
Bugünlerde Anadoluda serzedei zuhûr olan ahval ve harekât›n safahat›, mahallerinden vürud eden telgrafnamelerde vas›l› sem'i ›tt›la›m›z olmuﬂtur. Bu hali esefiﬂtimal
‹zmir iﬂgali ile an› takip eden vakayii fecian›n ve Anadolu Vilâyet› ﬁark›ye mukadderat›
hakk›nda iﬂaa edilen rivayat›n efkâr› ahalide hâs›l eyledi¤i tesirat neticesi olup vukuat ve
ﬂayiat› mezkûreden bilcümle efrad› ahalimizle beraber kalbimizde husule gelen tesirat
pek amik, hukuku devlet ve milletin s›yaneti emrinde sarf› mahasal› gayret etmek cümlemiz için pek tabiî ise de ﬂu an› mühimde hükûmet ve millete terettüp eden vazife teﬂebbüsat› ma'kulei siyasîye ve ittihad› aray› umumîye ile muhafazi hukuka çal›ﬂmaktan ibarettir. Hükûmetimizin takip etti¤i siyaset neticesinde ‹zmir fecayii Avrupa düvel ve mileli
mütemeddinesinin nazar› dikkat ve meveddetini celp ile mahalline bir heyeti mahsusa
izam ve bitarafane tahkikata iptidar olunarak enzar› medeniyette hakk›m›z tezahür etmekte bulundu¤u ve Anadolu Vilâyat› ﬁark›yesine dair olan rivayat ve ﬂayiata karﬂ› da
hükûmetçe her türlü teﬂebbüsattan hâli kal›nmay›p zaten vahdeti millîyemizi ihlâl edecek
hiçbir karar ve teklif olmad›¤› halde dahili memalikte asayiﬂ ve inzibat› sektedar ve nüfuzu hükûmeti haleldar eyliyecek her gûna hareket ve efrad› millet beyninde tefrika ve ﬂikâk› müeddi olacak her türlü teﬂebbüsat devletimizin menafii esasiye ve hayatiyesile kabili telif de¤ildir. Baz› kimseler taraf›ndan memleketin vaziyeti hususîyesi tebdil ve gûya
ahali ile hükûmet aras›nda muhalefet vücudu ilân edilerek hakk›m›zda Avrupa efkâr›
umumiyesinin ta¤lit k›l›nmas› menafii âliyeyi memleketi külliyen rahnedar edece¤i gibi
bilvücuh ﬂayan› teessüf olan bu hal ﬂeraiti kanuniye dairesinde bir an evvel icras›n› arzu
eyledi¤imiz intihabata› da duçar› teahhur ederek sulhün takarrüp etmekte bulundu¤u bir
s›rada vücudu lâbüt olan heyeti meb'usan›n içtima›n› tavik ve bu yüzden hükûmetin müﬂkülât›n› tezyit eyliyecektir. Bugün umum efrad› milletimden intizar›m, hal ve mevkiin nezaketini bittakdir muhafazai sükûn ve itidal ve ahkâm› kavanine ve emri hükûmete tamamii ittiba ile memleketin intizam ve asayiﬂini muhil hareketten içtinap eylemek ve bu suretle kariben sulh müzakeresine davet olunacak Osmanl› murahhaslar› konferans muvacehesinde milletle hemahenk olarak ispat› mevcudiyet edebilmektir. Alt› buçuk as›rdanberi Avrupa muvazenesinde bir amili mühim olan devletimizin vahdet ve tamamiyetini
ve milleti Osmanîyenin mevkii haysiyetini temin edecek bir sulhe kariben millîyetimizi eltaf› subhaniyeden ümit etmekteyim. Düveli muazzaman›n hissiyat› n›sfelkâraneleri ve
hakikaten gittikçe nüfuz etmekte olan Avrupa ve Amerika efkâr› umumiyesinin itidalperverli¤i de bu ümidimi tevsik eylemektedir. Hükûmetin her türlü müﬂkülât› dahiliyeden
masun kalarak tah'iye ve memleketimizin her taraf›ndan ahkâm› kavanine harfiyen riayetle sunufu tebaam›z›n mahfuziyeti hukuku ahassi amalimiz olup heyeti hükûmetimizin de bu bapta amali humayunumuzu tamamile rehberi hareket ittihaz edece¤ine eminim. ﬁu efkâr ve amali halisanemizin memalikimizin her cihetine neﬂir ve tamimile sadakat ve hamiyetlerinden mutmain oldu¤um bilcümle efrad› milletimin sem'i ›tt›la›na isalini irade ederim.
24 Zilhicce 1337, 20 Eylûl 1335
Mehmet Vahdettin
Mabeyni Humayunu Mülûkâne Baﬂkâtibi Ali Fuat Beyefendi taraf›ndan bugün Bab›alide senaverlerne tevdi ve tamimen devaire ve elviyeye tebli¤i k›l›nm›ﬂ olan beyannamei humayunun sureti münifesi balâya dercolunmakla vilâyeti celilelerince dahi nevahi ve kuraya
kadar neﬂir ve ilân› ile ahkâm› celilesinin bermantuku ferman› humayunu ﬂahane bilcümle
sunuf ve efrad› ahaliye tefhim ve ilân›.
20 Eylûl 1335
Sadrazam
Damat Ferit

Padiﬂah Bildirisinin Yüce Örne¤i:
Bugünlerde Anadoluda baﬂgösteren durum ve davran›ﬂlar›n evreleri, yerlerinden
gelen telgraflarla kula¤›m›za ulaﬂm›ﬂt›r. Bu üzüntü verici durum ‹zmir iﬂgali ile onun arkas›ndan gelen ac› olaylar›n ve Anadolu Do¤u ‹llerinin kaderi konusunda yay›lan söylentilerin kamuda yapt›¤› etkilerin sonucu olup bu olay ve söylentilerden bütün halk›m›zla birlikte bizim de yüre¤imizde oluﬂan üzüntü çok derindir, devlet ve milletin haklar›n› korumak yolunda çok çaba harcamak hepimiz için çok do¤al ise de ﬂu önemli anda hükûmet ve millete düﬂen görev akla yak›n giriﬂimler ve kamunun düﬂünce birli¤iyle
haklar› korumaya çal›ﬂmaktan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Hükûmetimizin izledi¤i politika sonucunda ‹zmirdeki ac› olaylar Avrupan›n uygar devlet ve milletlerinin dikkat ve dostlu¤unu çekerek oraya özel bir kurul gönderip yans›z bir soruﬂturmaya baﬂlanm›ﬂ ve hakk›m›z uygar dünyan›n gözünde belirmekte bulundu¤u ve Anadolu Do¤u ‹lleriyle ilgili söylenti ve yay›nt›lara karﬂ› da hükûmetçe her türlü giriﬂimden geri kal›nmay›p zaten ortada ulusal birli¤imizi bozacak hiçbir karar ve öneri olmad›¤› halde ülke içinde güvenlik ve
düzeni k›r›p hükûmetin etkinli¤ini bozacak her türlü davran›ﬂ ve ulusun bireyleri aras›nda bölünme ve ayr›l›k do¤uracak her türlü giriﬂim devletimizin temel ve yaﬂamsal ç›karlar›yla ba¤daﬂamaz. Baz› kimseler taraf›ndan memleketin özel durumu de¤iﬂtirilip sanki
halkla hükûmet aras›nda muhalefet varm›ﬂ gibi ilân edilerek hakk›m›zda Avrupa kamu
oyunun yan›lg›ya düﬂürülmesi ülkenin yüksek ç›karlar›n› kökünden yaralayaca¤› gibi her
bak›mdan çok üzücü olan bu durum yasal koﬂullar çerçevesinde bir an önce yap›lmas›n›
istedi¤imiz seçimleri de geciktirerek bar›ﬂ›n yaklaﬂmakta oldu¤u bir s›rada çok gerekli
olan Meb'uslar Meclisinin toplanmas›n› geri b›rakt›racak ve bu yüzden hükûmetin karﬂ›laﬂt›¤› güçlükleri art›racakt›r. Bugün milletimizin tüm bireylerinden bekledi¤im, durumun önemini kavrayarak dinginlik ve ›l›ml›l›¤› bozmamak ve kanun hükümleriyle hükûmet emirlerine tam› tam›na uyarak memleketin düzen ve güvenli¤ini bozacak davran›ﬂlardan kaç›nmak ve böylece yak›nda bar›ﬂ görüﬂmelerine ça¤›r›lacak Osmanl› delegelerinin konferans karﬂ›s›nda milletle uyum için varl›k gösterebilmeleridir. Alt› buçuk yüzy›ldan bu yana Avrupa dengesinde önemli bir etken olan devletimizin birlik ve bütünlü¤ünü ve Osmanl› milletinin onurlu yerini sa¤layacak bir bar›ﬂa yak›nda kavuﬂaca¤›n›
Tanr›n›n iyili¤inden ummaktay›m. Büyük devletlerin insafl› duygular› ve gerçekten gittikçe durumu anlamakta olan Avrupa ve Amerika kamu oyunun ›l›ml›l›¤› da bu umudumu pekiﬂtirmektedir. Hükûmetin her türlü iç güçlüklerden uzak tutulup güçlendirilmesi
ve memleketimizin her yan›nda kanun hükümlerine kelimesi kelimesine uyulup her s›n›ftan uyruklar›m›z›n haklar›n›n korunmas› yürekten dile¤imiz olup kabinemizin de bu
konuda dileklerimizi tüm davran›ﬂlar›nda yol gösterici olarak kabul edece¤ine güveniyorum. ﬁu yürekten düﬂünce ve dileklerimizin ülkelerimizin her yönüne yay›mlanmas›n› ve
tüm bireylere duyurulmas›n› buyururum.
24 Zilhicce* 1337, 20 Eylûl 1919
Mehmet Vahdettin
Saray Genelsekreteri ve Ali fuat Beyefendi taraf›ndan bugün Bab›alide bana verilip
genelgeyle resmî dairelere ve illere bildirilmiﬂ olan padiﬂah bildirisinin bu yüce örne¤i yukar›ya ç›kar›lm›ﬂ olup yüce valili¤iniz taraf›ndan bucak ve köylere dek yay›mlan›p duyurulmas› ve gere¤inin padiﬂah buyrultusu uyar›nca halk›n bütün kesim ve bireylerine anlat›l›p
duyurulmas›.
20 Eylûl 1919
Baﬂbakan
Damat Ferit

* Arabî aylar›n onikincisi
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S›vas, 22/9/1335

Padiﬂaha, beyannamesi üzerine yaz›lan telgraf
Hakipayi maali ihtivay› cenab› hilâfetpenahiye
ﬁevketpenah Efendimiz!
Kullar›n›z› hakipayi humayunlar›na tekrar arz› hal ve hakikate saik olan sebep; heyeti
haz›rai vükelân›n ketmi hakayikle zat› ﬂehinﬂahilerine arz ve ilâm etti¤i veçhile bir emeli nameﬂru de¤il, milletin metalibi muhikkas›d›r. Mükerrer istirhamat›m›z›n kabinenin desti h›yanetile muhikkas›d›r. Mükerrer istirhamat›m›zm kabinenin desti h›yanetile süddei seniyelerine
arz›na mümanaat edilmesi, memleketin ve tebaai sad›kai humayunlar›n›n zarar›na, telâfi napezir bir hesap kay›t ve teﬂkil ediyor. Bu kere Ferit Paﬂan›n müzeyyel mütaleatile vilâyata tebli¤ edilen beyannamei humayunlar› muhteviyat›ndan dahi pek bariz anlaﬂ›l›yor ki, milletin
amal ve makas›d› meﬂruas› ve kabinenin irtikâp edip filen ve vesaki ile sabit harekât› hainaneleri zât› akdesi humayunlar›ndan mektum tutulmuﬂtur. Ferit Paﬂan›n zât› ﬂevketsimat› ﬂehriyarilerine muhalifi hakikat maruzatta bulunmak suretile millet ve vatana karﬂ› irtikâp eylemekte oldu¤u ihaneti taz'iften çekinmedi¤i de kemali teessürle görünmektedir. Tarihin hiçbir
sahifei ihanetine makis olamayacak bir h›yanetle ahaliyi yekdi¤eri aleyhine i¤va ve milleti ihtirasat› ecnebîyeye feda eden bu kabinenin arzuyu millî hilâf›nda olarak mevkiinde kalmas›,
pek büyük felâketler celp ve ihzar etmektedir. Bütün cihan mülkü humayunlar›nda sükûn ve
asayiﬂin müterakk›bi iken vilâyetlere çekilen telgrafnamelerle bir taraftan aﬂairi mutiayi efrad› ahali üzerine teﬂvik ile beraber memaliki ﬂahanenizin hercümerci içinde ve muhtac› muavenet oldu¤unu resmen beyan ederek müdahalei ecnebîyeyi davet eyliyen, di¤er cihetten Vilâyat› ﬁark›yede vâsi bir Ermenistan teﬂkiline ve Toros silsilesinin cenubunda kâin yerleri terke amade bulundu¤unu ifade ile dahilî ve haricî düﬂmanlar›m›z›n amalini terviç ve tatmin etmek isteyen bir kabinenin mevkii iktidarda kalmas›n› zat ve mülûkü humayunlar›n›z›n düﬂmanlar›n›zdan baﬂka hiç kimse arzu etmez.
Paris Sulh Konferans›n›n, meb'uslar›m›z›n intihab›ndan ve meclisin in'ikad›ndan evvel
Türkiye hakk›nda ittihaz› karara baﬂlamas› muhtemeldir. Milletin itimad›na müstenit olmad›¤› Düveli ‹tilâfiyece de malûm bulunan Ferit Paﬂa Kabinesinin bu suretle re'si idarede kalmas› murahhaslar›m›z›n konferansa davet ve kabul edilmemesi, kabulü halinde de evvelce
oldu¤u gibi bu defa da tard ve iade ile aleyhimizdeki hükmün tebli¤ile iktifa olunmas›n› istilzam edecektir ki, bunun neticesi olarak zuhûru tabiî olan felâketin imleti büsbütün duçar› yeis edece¤ini zât› ﬂahaneleri pek iyi takdir buyururlar. Binaenaleyh memleketi s›yaseten Ferit
Paﬂa Kabinesinin hemen ›skatile itimad› umumîye mazhar zevattan mürekkep bir kabinenin
teﬂkiline müsaadei ﬂehinﬂahîlerini bütün millet nam›na niyaz ve istirham ederiz; olbapta ve
kat›bei ahvalde emrü ferman hazreti taçdar› azamîlerinindir.
Anadutu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi
Ankarada K.O. 20, Erzurumda K.O. 15, Diyarbekirde K.O. 13,
Ni¤dede F›rka 11 K. Van, Bitlis, Trabzon, Erzurum, Kastamonu, Ankara, Diyarbekir,
Elâziz, Hüdavendigâr vilâyetlerine ve heyeti merkezîyelerine. Erzincan, Canik, Kayseri,
Ni¤de, Antalya, Afyon Karahisar, Kütahya, Denizli, Bolu, Urfa mutasarr›fl›klar›na
ve heyeti merkezîyelerine. Hakipayi ﬂahaneye vukubulan maruzat sureti bcrayi
malûmat maruzdur. (K.O. 3 ve S›vas vilâyetine: leffen takdim k›l›nd›)
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi

VES‹KA, 100.

S›vas, 22/9/1919
Padiﬂaha, bildirisi üzerine yaz›lan telgraf
Gerçekleri bilmeye istekli ve s›¤›nak olan halife hazretlerinin
ayaklar›n›n alt›ndaki topra¤a
Yüce Padiﬂah›m›z Efendimiz!
Kullar›n›z› aya¤›n›z›n alt›ndaki kutlu topra¤a yeniden durumu ve gerçe¤i bildirmemizin nedeni; ﬂimdiki bakanlar kurulunun gerçekleri gizliyerek siz padiﬂahlar›n padiﬂah›na bildirip anlatt›¤› gibi meﬂru olmayan bir dilek de¤il, milletin hak edilmiﬂ istekleridir. Birçok kere yineledi¤imiz dileklerimizin kabinenin hain eliyle yüce kiﬂili¤inize sunulmas›na engel
olunmas›, memleketin ve sizin sâd›k uyruklar›n›z›n zarar›na, onar›lamayacak bir durum oluﬂturuyor. Bu kez Ferit Paﬂan›n ek düﬂünceleriyle birlikte illere gönderilen kutlu bildirinizden
da pek aç›kça anlaﬂ›l›yor ki, milletin meﬂru istek ve amaçlar› ile kabinenin edimli olarak belgelerle kan›tlanm›ﬂ haince davran›ﬂlar› siz en kutsal kiﬂiden gizli tutulmuﬂtur. Ferit Paﬂan›n
siz yüce padiﬂah›m›za gerçe¤e ak›n sunularda bulunmak yoluyla millet ve vatana ihanetini
kat kat art›rmaktan çekinmedi¤i de büyük üzüntüyle görülmektedir. Tarihin hiçbir ihanet
sayfas›yla k›yaslanamayacak bir hainlikle halk› birbirine karﬂ› k›ﬂk›rtan ve milleti yabanc›lar›n azg›n isteklerine kurban eden bu kabinenin ulusal iste¤e ayk›r› olarak görevinde kalmas›, pek büyük y›k›nt›lar haz›rlay›p do¤urmaktad›r. Bütün dünya kutlu ülkenizde dinginlik ve
güvenlik beklerken illere çekilen telgraflarla bir yandan uysal aﬂiretleri halka karﬂ› k›ﬂk›rtmakla birlikte ülkelerinizin kargaﬂa içinde ve yard›ma muhtaç durumda oldu¤unu resmî
a¤›zdan bildirerek yabanc›lar› iﬂlerimize kar›ﬂmaya ça¤›ran, öbür yandan Do¤u ‹llerinde geniﬂ bir Ermenistan kurulmas›na ve Toros s›rada¤lar›n›n güneyindeki yerleri b›rakmaya haz›r
bulundu¤unu söyleyerek iç ve d›ﬂ düﬂmanlar›m›z›n isteklerini yerine getirmek isteyen bir kabinenin iktidarda kalmas›n› sizin ve ülkenizin düﬂmanlar›ndan baﬂka hiç kimse istemez.
Paris Bar›ﬂ Konferans›n›n, meb'uslar›m›z›n seçilmesinden ve meclisin toplanmas›ndan
önce Türkiye ile ilgili karar almaya baﬂlamas› olas›d›r. Milletin güvenine dayanmad›¤› ‹tilâf
Devletlerince de bilinen Ferit Paﬂa Kabinesinin bu durumda iﬂ baﬂ›nda kalmas› delegelerimizin konferansa ça¤›r›lmamas› yada kabul edilmemesi, kabul edilseler bile önceleri oldu¤u gibi bu dafa da kovulup geri gönderilmeleri zarar›m›za olan karar›n bildirilmesiyle yetinilmesi sonucunu do¤uracakt›r ki, bunun böyle bir sonucun meydana gelmesi do¤al olan y›k›m›n milleti büsbütün umutsuzlu¤a düﬂürece¤ini pek iyi kavrars›n›z. ﬁu halde memleketi
korumak için Ferit Paﬂa Kabinesinin gecikmeden düﬂürülmesiyle genel güven kazanm›ﬂ kiﬂilerden oluﬂan bir kabinenin kurulmas›na bütün millet ad›na izninizi sayg›yla diliyoruz; o
konuda ve her durumda siz ne buyurursan›z o olur.
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma
Derne¤i Temsilci Kurulu
Ankara K.O. 20, Erzurumda K.O. 15, Diyarbak›rda K.O. 13, Ni¤dede Tümen 11 K.Van,
Bitlis, Trabzon, Erzurum, Kastamonu, Ankara, Diyarbak›r,
Elaz›¤, Bursa illerine ve merkez kurullar›na.
Erzincan, Samsun, Kayseri, Ni¤de, Antalya, Afyon, Kütahya, Denizli, Bolu,
Urfa mutasarr›fl›klar›na ve merkez kurullar›na.
Padiﬂah›n aya¤›n›n bast›¤› topra¤a yap›lan sununun örne¤i bilgi için gönderilmiﬂtir.
(K.O. 3 ve S›vas iline: iliﬂikte sunuldu)
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma
Derne¤i Temsilci Kurulu

BELGE, 100.

Erzurumdan, 20/9/1335
K.O. 3 Kumandanl›¤›na
Heyeti Temsilîyeye: Bilhassa ‹ngilizlere karﬂ› ihfa edilen ve bundan dolay› resmî ve aç›k bir
memuriyetle henüz tavzifi mümkün olamayan Halit Beyin nas›l bir ateﬂî mizaç ve hamiyete malik
oldu¤u malûmu samileridir. Mumaileyhin Trabzona memuriyeti halinde mizac› iktizas› ihdas edilmesi muhtemel vaziyetlerin bu nazik zamanda belki ›slah› mümkün olamaz. Binaenaleyh Halit

Erzurumdan, 20/9/1919
K.O. 3 Komutanl›¤›na
Temsilci Kurula: Özellikle ‹ngilizlere karﬂ› gizlenen ve bundan dolay› resmî ve aç›k bir memuriyetle daha görevlendirilemeyen Halit Beyin nas›l ateﬂli bir yarad›l›ﬂ ve özveri sahibi oldu¤unu bilirsiniz. Kendisi Trabzonda görevlendirilirse, yarad›l›ﬂ› gere¤i ç›karabilece¤i olaylar bu

982

983

Beyin fart› hamiyet ve sevki ahval ile baz› tedabir ve teﬂebbüsat için haberi âcizi olmadan maruzatta bulunsa bile terviç buyurulmamas›n› istirham eylerim.
K.O. 15 Kumandan›
Kâz›m Karabekir

VES‹KA, 101.
ﬁifre
S›vas, 22/9/1335
Zata mahsustur
Erzurum On Beﬂinci Kolordu Kumandanl›¤›na
C: 20/9/1335
Trabzon vaziyetini zat› devletlerine burada teﬂrihi zait addederiz. Ahengi umumiyi ihlâl edecek teﬂebbüsat› muz›rran›n vukuunu bittabi zât› âlileri de arzu eylemezler. ‹ﬂte bu endiﬂe iledir ki biz Trabzonda teﬂkilât›n efkâr ve mütaleat› mahsusaya ba¤l› olmayan s›rfmenafii millîyi ﬂamil nikat› nazardan görebilmek istidad›nda bulunan eﬂhastan vücut bulmas›n› istiyoruz. Bunu temin için azim ve namusundan emin oldu¤umuz Halit Beyin tayinini istirhan
eylemiﬂtik. ‹ﬂ'ar buyurulan mehazirden ‹ngiliz mahzuru bizlerce mutasavver de¤ildir. Yaln›z
Halit Beyin asabiyyüttabia olmas›ndan nâﬂi amali umumiyei millîyeye, makas›t ve ihtirasat›
hususiyeleri ile engel olan eﬂhas hak›nda ﬂedit ve kat’î davranaca¤›, Trabzon için mahzurlu
görülüyorsa, esasen arzunuz hilâf›nda bir karar ittihaz› da bizce hiç de ﬂayan› arzu keyfiyet
olmad›¤›ndan Trabzonun ›slâh› neye ve ne gibi vas›taya mütevakk›f ise an›n do¤rudan do¤ruya taraf› devletlerinden ittihaz›n› istirham ile iktifa ederiz Efendim. Heyeti Temsilîye nam›na: Mustafa Kemal.

VES‹KA, 102.
ﬁifre halli

Erzurum, 27/9/1335
S›vasta K.O. 3 Kumandanl›¤›na
Heyeti Temsilîyeye: Trabzon muhitini (y k k y m) gibi oradaki cereyan› da daima takip
etmekteyim. Evelce de bilmünasebe arzetti¤im veçhile cereyan› millîyi idare ve idame hususunda bendenizin mesle¤im, evvelâ halk› tenvir ve irﬂad etmek, fikren ve ruhan bu cereyana
kanaat ve samimiyetle ba¤lamakt›r. ‹rﬂad ve ikna vazifesini yapt›ktan sonra yine temerrüt
edenler görülürse ﬂu halde bir maksad› hasis peﬂinde koﬂan mel'unlar oldu¤u tamamen tebeyyün etmiﬂ olaca¤›ndan onlar da lây›k olduklar› muameleye maruz kal›rlar. Pek büyük tecrübelerle tahasul eden bu prensibi aynen Trabzon muhitine de tatbik ettim. Bir müddeti muvakkate için ve icab›nda hâkim olmak üzere Dokuzuncu F›rka Kumandan› Rüﬂtü Beyi erkân›harbiyesile birlikte ve Üçüncü F›rka Kumandanl›¤› Vekâletile Trabzona gönderdim. Mumaileyh karargâh›n› Cevizlikte tesis ve idarei umur edecektir, iki senedenberi kendisini yakinen
tan›d›¤›m ve necabet ve metaneti ahlâk›yesini pek çok sevdi¤im Kaymakam Halil Beyi ﬂu aral›k Trabzon muhiti için münasip bulmad›m. Çünkü Trabzon vüs'ati ve ‹stanbulun entrikalar›na kurbeyiti dolay›sile oras› pek büyük bir ihtiyat ve basiretle iﬂ görmek ister. Halbuki Halit Beyin asabiyeti mizac› cümlece malûmdur. Biz Halit Beyden ancak bir harbü darp zaman›nda lây›k›yle istifade edebiliriz. ‹ngiliz telâkkisine gelince âcizlerince mümkün oldu¤u
müddetçe aﬂikâr ve maddi bir husumetten içtinab› tercih ederim. Binaenaleyh bu ve bu gibi
esbap ile Halil Beyin o havalide ﬂimdilik yedi himmetinin al›nmas› lüzumunu arzederim.
K.O. Kumandan›
Kâz›m Karabekir

VES‹KA, 103.

önemli zamanda belki düzeltilemez. Bu nedenle Halil Beyin aﬂ›r› yurtseverli¤i ve olaylar›n
sürüklemesiyle baz› önlemler ve giriﬂimler için bilgim olmadan size sunularda bulunsa bile
iste¤inin yerine getirilmemesini dilerim.
K.O. 15 Komutan›
Kâz›m Karabekir

BELGE, 101.
ﬁifre
Kiﬂiye özeldir

S›vas, 22/9/1919

Erzurum On Beﬂinci Kolordu Komutanl›¤›na
K: 20/9/1919
Trabzonun durumunu size burada ayr›nt›l› olarak aç›klamay› gereksiz sayar›z. Genel
uyumu bozacak zararl› giriﬂimlerin yap›lmas›n› elbette siz de istemezsiniz. ‹ﬂte bu kayg›ylad›r ki biz Trabzonda örgütün özel düﬂünce ve görüﬂlere ba¤l› olmayan salt ulusal yararlar›
kapsayan bir aç›dan görebilecek durumda olan kiﬂilerden oluﬂmas›n› istiyoruz. Bunu sa¤lamak için sars›lmaz kararl›l›¤›na ve namusuna güvendi¤imiz Halit Beyin atanmas›n› rica etmiﬂtik. Bildirdi¤iniz sak›ncalardan ‹ngiliz sak›ncas› bizlerce düﬂünülemez. Yaln›z Halit Beyin sinirli olmas›ndan dolay›, genel ulusal isteklere, kiﬂisel amaç h›rslar› nedeniyle engel olan
kiﬂiler konusunda sert ve kesin davranaca¤›, Trabzon için sak›ncal› görülüyorsa, asl›nda iste¤inize ayk›r› bir karar almak da bizce hiç de istenen bir ﬂey olmad›¤›ndan Trabzondaki durumun düzeltilmesi neye ve ne gibi önlemlere ba¤l›ysa onun do¤rudan do¤ruya sizin taraf›n›zdan al›nmas›n› istemekle yetiniriz Efendim. Temsilci Kurul ad›na: Mustafa Kemal.

BELGE, 102.
Çözülmüﬂ ﬂifre

Erzurum, 27/9/1919
S›vasta K.O. 3 Komutanl›¤›na
Temsilci Kurula: Trabzon ortam›n› (y k k y m) gibi oradaki ak›m› da süreli izlemekteyim. Önce de s›ras› gelip de bildirdi¤im gibi ulusal ak›m› yönetmek ve sürdürmek konusunda benim tutumum önce, halk› ayd›nlat›p bilinçlendirmek, kafaca ve ruhça bu ak›ma inan›ﬂ
ve içtenlikle ba¤lamakt›r. Bilinçlendirme ve inand›rma görevini yapt›ktan sonra yine direnenler görülürse o zaman bu gibilerin kötü bir amaç peﬂinde koﬂan lânetlenmiﬂ kiﬂiler oldu¤u iyice belirmiﬂ olaca¤›ndan onlara da onlara yaraﬂan iﬂlemler uygulan›r. Pek büyük deneyimlerle edinilmiﬂ olan bu ilkeyi, oldu¤u gibi Trabzon çevresine de uygulad›m. Geçici bir
evre için ve gerekti¤inde duruma egemen olmak üzere Dokuzuncu Tümen Komutan› Rüﬂtü Beyi kurmaylar›yla birlikte ve Üçüncü Tümen Komutanl›¤› Vekili olarak Trabzona gönderdim. ‹ki senedenberi kendisini yak›ndan tan›d›¤›m ve soylulu¤unu ve sa¤lam ahlâk›n›
pek çok sevdi¤im Yarbay Halit Beyi ﬂu s›ralarda Trabzon yöresi için uygun bulmad›m. Çünkü Trabzonun geniﬂli¤i ve ‹stanbulda çevrilen dolaplara yak›nl›¤› dolay›sile oralarda çok ölçülü ve öngörülü iﬂ yapmak gerekir. Oysa Halit Beyin do¤uﬂtan sinirli oldu¤u herkesçe bilinir. Biz Halit Beyden ancak bir vuruﬂmada tam olarak yararlanabiliriz. ‹ngiliz konusuna
gelince ben onlarla, olanak bulundu¤u süre, aç›k ve eylemli bir düﬂmanl›ktan kaç›nmay›
ye¤lerim. ﬁu halde bu ve bu gibi nedenlerle Halit Beyin o yörede ﬂimdilik kullan›lmamas›
gere¤ini bilginize sunar›m.
K.O. 15 Komutan›
Kâz›m Karabekir

BELGE, 103.
ﬁifre
Kiﬂiye özeldir

ﬁifre
Zata mahsustur
K.O. 15 Kumandan› Kâz›m Paﬂa Hazretlerine
Heyeti Temsilîyeye hitaben 27-9 tarihli ﬂifre telgrafnamei âlileri bugün akﬂam vâs›l oldu.
Trabzon vilâyeti efkâr› umumîyesi hakk›nda tamamen buraca da tenevvür edilmiﬂtir. Trabzon
merkezi müstesna olmak üzere bütün kaza ve livalarile muhabere edilmektedir. Merkezdeki hal
dahi valinin tevkif ve leb'idinden sonra zail olmuﬂtur. Rüﬂtü Beyin Üçüncü F›rka Kumandanl›¤›
Vekâletile Trabzona gönderilmesinde varidi hat›r›m olan nikat› arzedece¤im. Evvelâ valiye tevkif
eden Halit Beydir. Birkaç gün sonra Rüﬂtü Beyin bu suretle gönderilmesi Halit Beyin hareketini

29/9/1919
K.O. 15 Komutan› Kâz›m Paﬂa Hazretlerine
Temsilci Kurula yönelik 27-9 tarihli ﬂifre telgraf›n›z bugün akﬂam geldi. Trabzon ilindeki kamu oyu üzerinde biz de iyice ayd›nland›k. Trabzon merkezi d›ﬂ›nda bütün ilçe ve sancaklar›yla haberleﬂilmektedir. Merkezdeki durum da valinin tutuklan›p uzaklaﬂt›r›lmas›ndan sonra ortadan
kalkm›ﬂt›r. Rüﬂtü Beyin Üçüncü Tümen Komutan Vekili olarak Trabzona gönderilmesinde akl›ma gelenleri bildirece¤im. Birincisi valiyi tutuklayan Halit Beydir. Birkaç gün sonra böylece Rüﬂtü
Beyin gönderilmesi Halit Beyin davran›ﬂ›n› oradaki kötü niyetliler karﬂ›s›nda eleﬂtirmek gibi olabilir. ‹kincisi Halit Bey önemli durumlarda tümeninin baﬂ›na geçmeyi beklerken bugün geçirmek-
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29/9/1335

oradaki bedhahana karﬂ› tenkit gibi olabilir. Saniyen Halit Bey mühim vaziyetlerde f›rkas›n›n baﬂ›na geçmeye müterakk›p iken bugün geçirmekte oldu¤umuz mühim ve tarihî avanda
di¤er bir zât›n yerine geldi¤ini görmekten müteessir olabilir. Binaenaleyh bu tertipten sarf›nazar buyurularak Rüﬂtü Beyin sureti münasibede vazifesi baﬂ›nda ipkas›n› samimiyetimize
binaen ve tamamen hususî olarak rica ederim. Maahaza kolordunuzun tertibat ve hususat›
askerîyesine hiçbir veçhile müdahale hat›r›mdan geçmedi¤i için en nihayet hususat› askerîyede arzu ve tensibiniz veçhile hareket tabiîdir kardeﬂim Efendim.
Mustafa Kemal

VES‹KA, 104.
ﬁifre halli

Erzurum, 2/10/1335

K. O. 3 Kumandanl›¤›na
C: 29/9/1335
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine: Rüﬂtü ve Halit Beylerin sureti tavzifi hakk›nda yanl›ﬂ bir zehap husule gelmemek için zât› samilerine berveçhiati izahat› arzeylerim. Trabzon
m›ntakas›nm biribirini takip eden safahat› ehemmiyetle takip edilmekte oldu¤u cihetle ahiren
bu noktai nazandan Halit Beyle muhabere edilmiﬂ, kendisinden cevaben gelen telgrafnamede
bu ehemmiyetten bahisle beraber f›rka vekâletini ifa eden At›f Beyin vezaifinin nezaketile mütenasip bir mevki tutmad›¤› gibi Trabzon Mevki Kumandanl›¤› da Vekâlete karﬂ› bazan taﬂk›n bir vaziyet ald›¤› cihetle daha kuvvetli bir inzibat ve intizam tesisi için e¤er halen malûm
olan siyset ve içtinap dolay›sile kendisi bilfiil kumanday› ele alam›yacaksa f›rkaya muktedir
bir zât›n vekâlet etmesini teklif eyledi. An›n ‹ngilizlere karﬂ› bir husumet ve ﬂedit politika izhar›ndan içtinab›n› muvaf›k buldu¤umuzdan ve Halit Beyin ise Ardahal ve Ah›sha Ermeni
ve Gürcü mesailinden dolay› ‹ngilizlerin ve Harbiye Nezaretinin takibat›na maruz kald›¤›ndan Halit Beyin ﬂimdiki vaziyeti baki ve zarurîdir. Filiyat› müstelzim olan hadisat› fevkalâda
olmad›kça bittabi f›rkan›n filen kumandas›na geçirilemez. Hususile Kuvayi Millîye Kumandan› gibi valiyi bizzat tevkif etmiﬂtir. Rüﬂtü Bey ise bundan sonra de¤il vak’adan daha evvel
f›rka karargâh›na gelmiﬂtir. Halit Beyin mevkii daha metin ve münasiptir. Herkes an› Kuvayi Millîye Kumandan› addile daha müessirdir. En büyük mahzuru da ﬂayan› itimat bir kabine de e¤er ‹ngilizlerin tesirile Halit Beyin çekilmesini talep ederse çok fena bir sukut olur ve
dikkat buyurulmuﬂ olacakt›r ki, âcizleri Trabzon muhitini her yerden hassas addetti¤im cihetle orada daima ordu ile kuvveti mezcederek bir siyaset takibini hay›rl› gördüm. Ve el'an öyledir. ﬁimdiye kadar Halit Beyin ne ﬂahsiyetini ve ne de bir kuvvetini Trabzon üzerinde göstermedim. ﬁimdi ise herkes gördü. Deniliyor ki f›rkas› haricinde bulunan Halit Bey millî bir
kuvveti temsil vazifesini ifa etmiﬂtir. Hal bu vaziyette iken, ﬂimdi Trabzon vilâyetinin baﬂ›nda
Halit Beyin resmen F›rka Kumandanl›¤›n› idare etmesi de art›k caiz de¤ildir. Bendenizce Halit Beyin en muvaf›k hal ve vaziyeti müheyyay› istifade olan ﬂimdiki mevki ve vaziyetidir. Halit Bey bendenize dahi bu bapta müracaat etti. Kendi vaziyetini lây›k›yle kendisine anlatmak
için Erzuruma davet ettim. Arzetti¤im esbab ve tarz› cereyan hasebile de bir suizan ve tevile
mahal kalmam›ﬂ ve kalm›yacakt›r. Bu izahat ve maruzat›mdan sonra zat› samilerince mütehass›l kanaatin imbas›na inayet buyurulmas›n› rica ve ihtiramat›m› takdim eylerim.
K.O. 15 Kumandan›
Kâz›m
ﬁifre
Zata mahsustur
S›vas, 5/10/1335
On Beﬂinci Kolordu Kumandan› Kâz›m Karabekir Paﬂa Hazretlerine
C: 2/10/1335
Halit Bey hakk›ndaki maruzat›m, mumaileyhin izzeti nefsinin cerihadar edilmemesi
noktai nazar›na matuf idi. Kendisinin müracaat› üzerine vaki oldu¤u iﬂ'ar buyurulan vaziyeti ahire için tamamen mütaleat› âlilerine iﬂtirak ederim Efendim.
Mustafa Kemal

VES‹KA, 105.
Gayet mahremdir
S›vasta: Seryaver Cevat Beye
Kumandan Beyefendi, Paﬂa Hazretlerinin kendi hukukunu müdafaa ve muhafaza edecekle-
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te oldu¤umuz önemli ve tarihsel zamanda kendi yerine bir baﬂkas›n›n getirildi¤ini görmekten üzüntü duyabilir. ﬁu durumda bu düzenlemeden vazgeçilerek Rüﬂtü Beyin uygun bir
yoldan görevi baﬂ›nda al›konulmas›n› yak›nl›¤›m›za güvenerek ve tamamile özel olarak rica ederim. Bununla birlikte kolordunuzun askerlikle ilgili düzenlemesine ve iﬂlerine kar›ﬂmak hiç akl›mdan geçmedi¤i için en sonunda askerlikle ilgili konularda istedi¤iniz ve uygun
gördü¤ünüz gibi davranman›z do¤ald›r kardeﬂim Efendim.
Mustafa Kemal

BELGE, 104.
Çözülmüﬂ ﬂifre

Erzurum, 2/10/1919
K.O. 3 Komutanl›¤›na

K: 29/9/1919
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine: Rüﬂtü ve Halit Beylerin görevlendirilmeleri biçimi
konusunda yanl›ﬂ bir san› olmas›n diye size aﬂa¤›daki aç›klamalar› sunuyorum. Trabzon bölgesinin birbiri ard›ndan gelen evreleri önemle izlenmekte oldu¤undan son zamanlarda bu aç›dan Halit Beyle haberleﬂilmiﬂ, kendisinden yan›t olarak gelen telgrafda bu önemden sözetmekle birlikte tümen komutan vekili olan At›f Beyin görevinin önemiyle oranl› bir yer doldurmad›¤› gibi Trabzon Mevki Komutanl›¤› da tümen komutan vekilli¤ine karﬂ› aras›ra taﬂk›n bir durum ald›¤›ndan daha s›k› bir disiplin ve düzen kurmak için e¤er ﬂimdi bilinen politika ve sak›nganl›k nedeniyle kendisi edimli olarak komutay› ele alam›yacaksa tümene yetenekli birinin vekil olarak komuta etmesini önerdi. Onun ‹ngilizlere karﬂ› düﬂmanca ve sert bir
politika gütmekten kaç›nmas›n› uygun buldu¤umuzdan ve Halit Beyin ise Artvin ve Ah›sha
Ermeni ve Gürcü sorunlar›ndan dolay› ‹ngilizlerin ve Savaﬂiﬂleri Bakanl›¤›n›n kovuﬂturmas›na u¤rad›¤›ndan Halit Beyin ﬂimdiki durumda kalmas› zorunludur. Eyleme geçmeyi gerektiren ola¤anüstü olaylar ç›kmad›kça elbette tümenin edimli olarak komutanl›¤›na getirilemez.
Özellikle kuvayi millîye* komutan› imiﬂ gibi valiyi kendisi tutuklam›ﬂt›r. Rüﬂtü Bey ise bundan sonra de¤il olaydan daha önce tümen karargâh›na gelmiﬂtir. Halit Beyin yeri daha sa¤lam ve uygundur. Herkes onu kuvayi millîye komutan› sayd›¤›ndan daha etkilidir. En büyük
sak›ncas› da güvenilir bir kabine de e¤er ‹ngilizlerin etkisi alt›nda Halit Beyin çekilmesini isterse bu çok kötü bir düﬂüﬂ olur ve dikkat etmiﬂ olacaks›n›z ki, ben Trabzon çevresini her yerden duyarl› sayd›¤›mdan orada hep ordu ile kuvveti ba¤daﬂt›ran bir politika izlemeyi yararl›
gördüm. Ve ﬂimdi de öyledir. ﬁimdiye kadar Halit Beyin ne kiﬂili¤ini ve ne de bir kuvvetini
Trabzon üstünde göstermedim. ﬁimdi ise herkes gördü. Deniliyor ki tümeni d›ﬂ›nda bulunan
Halit Bey ulusal bir gücü temsil etme görevini yapm›ﬂt›r. Durum böyle iken, ﬂimdi Trabzon
ilinin baﬂ›nda Halit Beyin resmî olarak tümen komutanl›¤›n› yönetmesi de art›k do¤ru de¤ildir. Bana göre Halit Beyin en uygun durum ve ondan hemen yararlanmay› olanakl› k›lan ﬂimdiki görev ve durumdur. Halit Bey bana da bu konuda baﬂ vurdu. Kendi durumunu kendisine iyice anlatmak için Erzuruma ça¤›rd›m. Bildirdi¤im nedenler ve olaylar›n gidiﬂi dolay›s›yla da yanl›ﬂ bir düﬂünce ve yoruma yer kalmam›ﬂ ve kalm›yacakt›r. Bu aç›klamalar›m ve yazd›klar›mdan sonra sizde oluﬂan kan›n›n bildirilmesini rica eder, sayg›lar›m› sunar›m.
K.O. 15 Komutan›
Kâz›m
ﬁifre
Kiﬂiye özeldir
S›vas, 5/10/1919
On Beﬂinci Kolordu Komutan› Kâz›m Karabekir Paﬂa Hazretlerine
K: 2/10/1919
Halit Bey hakk›ndaki yazd›klar›m, onun onurunun k›r›lmamas› görüﬂüne yönelik idi.
Kendisinin baﬂvurusu üzerine meydana geldi¤ini bildirdi¤iniz son durum için düﬂüncelerinize tamamiyle kat›l›r›m Efendim.
Mustafa Kemal

BELGE, 105.
Çok gizlidir

S›vasta; Baﬂyaver Cevat Beye
Komutan Beyefendi, Paﬂa Hazretlerinin kendisinin haklar›n› savunup koruyacaklar›na çok
güveniyorlar. Kâz›m Paﬂan›n son tutumundan üzüntü duyan Komutan Bey, On Beﬂinci Kolordu* Milis Kuvvetler
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rinden pek ziyade emin bulunuyorlar. Kâz›m Paﬂan›n vaziyeti ahiresinden müteessir olan
Kumandan Bey, On Besinci Kolordudan infikî›k ile Kongreyi âmir tan›maya karar vermiﬂ
ve bu fikrinden Rüﬂtü Beyi haberdar etmiﬂken Kolordunun (ﬂ) teminat›nda baﬂka Miralay
Rüﬂtü Beyin dahi s›rf ‹ngiliz müdahalesinden içtinaben Kâz›m Paﬂan›n resmen kumandaya
baﬂlatt›ramad›¤›n› ve Halit Beyin ‹ngilizlerin mevcudiyetinden dolay› Trabzona gidemiyece¤i cihetle birkaç gün için kendisinin gönderildi¤ini ve Kâz›m Paﬂan›n bütün kumandanlardan ziyade Kumandan Beye itimad› oldu¤unu namusu üzerine Kumandan Beye söz vermesi üzerine Halil Bey intizar vaziyeti alm›ﬂ idi. Ahiren Kumandan Bey Üçüncü F›rka kumanda vaziyeti haz›ran›n›n tebdilini kolordudan talep etti. ﬁayet kolordu bu teklifi kabul ve icra
etmezse bilâemir filen kumandaya iptidar eyliyece¤ini ve karar› sab›k veçhile kolordudan ayr›larak Kongreye resen âmir tan›yaca¤›n› arzyelerim. Paﬂa Hazretlerini lüzumu veçhile tenvir buyurunuz Efendim.
F›rka 3 Emir Zabiti
Mülâz›m›evel
Tar›k

VES‹KA, 106.

dan ayr›l›p Kongreyi üst tan›maya karar vermiﬂ ve bu düﬂüncesini Rüﬂtü Beye bildirmiﬂken
Kolordunun (ﬂ) verdi¤i güvenceden baﬂka Albay Rüﬂtü Beyin de salt ‹ngilizlerin iﬂe kar›ﬂmas›ndan sak›nd›¤› Kâz›m Paﬂan›n ona resmî olarak komuta etmeye baﬂlatt›rmad›¤›n› ve
Halit Beyin ‹ngilizlerin bulundu¤u Trabzona gidemiyece¤i için birkaç günlü¤üne kendisinin
gönderildi¤ini ve Kâz›m Paﬂan›n bütün komutanlardan çok Komutan Beye güveni oldu¤unu
namusu üzerine Komutan Beye söz vermesi üzerine Halit Bey bekleme durumuna geçmiﬂti.
Son olarak Komutan Bey Üçüncü Tümenin ﬂimdiki komutanl›k durumunun de¤iﬂtirilmesini
kolordudan istedi. Kolordu bu öneriyi kabul edip uygulamazsa emir almadan edimli olarak
komutaya baﬂlayaca¤›n› ve eski karar uyar›nca kolordudan ayr›larak do¤rudan do¤ruya
Kongreyi üst tan›yaca¤›n› bildiririm. Paﬂa Hazretlerini gere¤i gibi ayd›nlat›n›z Efendim.
Tümen 3 Emir Subay›
Te¤men
Tar›k

BELGE, 106.

Osman ve Ferit Beylerle makine baﬂ›nda yaz›ﬂma

Kastamonu
Arz› teﬂekkür ediyorlar, iyiyiz Paﬂa Hazretleri; Kastamonuya Ankaradan baﬂka hiçbir
taraftan tezahürat› millîyeye dari halk taraf›ndan bir ﬂeyler gelmiyor. Bu muhitin hali gariptir.
Samsun, Trabzon, S›vas, Erzurum, Harput, Bitlis, Van, Diyarbekir ilâ...vilâyat efkâr› umumiyesi bizimle beraber de¤iller midir diye sualler karﬂ›s›nda kal›yoruz. Bu hususun buraca
ehemmiyeti fevkalâdesi vard›r, temin buyurulmas›. Burada hükûmeti haz›ran›n irtikâp etti¤i
caniyane harekâta karﬂ› bilumum ulema, eﬂraf, tüccaran ve rüesayi ruhaniye ve cemaati h›ristîyaniye ve memurîn velhas›l bütün halk›n mukarreratile vaki olan içtimada Düveli ‹tilâfiye
mümessilleri dahil oldu¤u halde ‹stanbulun kâffei makamat›na pek tehditkâr telgraflar umumun imzas› taht›nda yaz›lm›ﬂt›r ve iﬂbu mukarrerat bilûmum vilâyet ve elviyeye tebli¤ k›l›nm›ﬂt›r. Yaln›z halk buna karﬂ› diyorlar ki bu gayritabiî ahval ne zamana kadar devam edecektir. Çünkü bu hain kabinenin bu telgraflar› da tevkif ederek muhafazai mevkie çal›ﬂacaklar›
ﬂüphesizdir, bunlar bir dakika mevkilerinde fazla kalsa o nispette fazla mazarrat ika ederler.
Bunlar›n temerrüdüne karﬂ› ne gibi tedbir buyuruldu. Lûtfen bizi tenvir buyurunuz Paﬂam.
S›vas
Tezahürat› millîye vatan›n her köﬂesinde ayn› salâbet ve hararetle mevcuttur. Trabzon,
Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbekir, Harput, Erzincan, Dersim, S›vas, Samsun, Malatya, Maraﬂ, Ay›ntap, Kayseri, Ni¤de, Ankara, Karaman, Afyon Karahisar, Denizli ve ilâ.. en ufak
köylerine kadar halk ve en ufak cüzütam›na kadar bütün ordular›m›z tamamen hassas ve
vahdeti kâmile halinde ayn› istikamete müteveccih ve ittihaz ve tebli¤ olunan mukarrerat› harfiyet tatbik ve icra eylemektedirler. Yaln›z Konya ﬂehri ﬂimdilik hali atalettedir. Fakat Konyada On ‹kinci Kolordu Kumandan› evvelâ istifa edip çekilmek için bizden rica etmiﬂti. Bugün
vürud eden Telgrafta On ‹kinci Kolordu heyeti umumiyesile tebli¤ olunan mukarrerat› filen
icraya baﬂlamas› üzerine manii yegâne olan Vali Cemal Beyin ﬂaﬂalad›¤› bildirilmekte ve tazyikten kurtulan Konya ahalisinin dahi icab› gibi teﬂebbüse geçece¤i temin edilmektedir.
Fuat Pasa Hazretleri kâfi Kuvayi Millîye ile Eskiﬂehire dört saat mesafede kâin Cemﬂit mevkiine vâs›l ve her taraftan ﬂehri ihata eylemiﬂ oldu¤undan bugün Eskiﬂehirde bulunan ‹ngiliz kuvvetleri kumandan› bir ‹ngiliz Heyetile Paﬂan›n nezdine gelerek ‹ngilizlerin
harekât› millîyeye karﬂ› tamamen bitaraf bulunduklar›n› ve umuru dahiliyemize kat'iyyen
müdahale etmiyeceklerini temin eylemiﬂ ve Fuat Paﬂadan kendilerine iliﬂilmemesini rica eylemiﬂlerdir. Paﬂa da ‹ngilizlere karﬂ› hiçbir fikri taarruzumuz olmad›¤›n› yaln›z h›yaneti tebeyyün eden Ferit Paﬂa Kabinesinin ›skat› için mecbur olursak her türlü harekete geçece¤imizi ve ‹ngilizler taraf›ndan al›nan Kaymakam At›f Beyi talep etti¤ini bildirmiﬂtir. ‹ngilizler cevaben tamamen hakl› oldu¤umuzu ve kendilerinin dahi bu muhik mutalebat›n isaf›na çal›ﬂacaklar›n› beyan ile avdet eylemiﬂlerdir. ‹ngilizler Merzifonda bulunan kuvvetlerinin geriye al›nmas› halinde memnun olup olmayaca¤›m›z› sormuﬂlar pek memnun olaca¤›m›z› bildirdi¤imizden derhal oradaki kuvvetlerini bütün a¤›rl›klarile beraber Samsuna
çekmiﬂlerdir. Dün ‹stanbuldan Fransa sefaretinden Lelong isminde bir Frans›z bizimle görüﬂmek üzere memuren buraya vâs›l olmuﬂtur; elinde harekât› millîyemize tamamen ta-

Kastamonu
Teﬂekkürlerini sunuyorlar, iyiyiz Paﬂa Hazretleri; Kastamonuya Ankaradan baﬂka hiçbir yandan ulusal gösteriler konusunda halktan bir ﬂeyler gelmiyor. Buralar›n durumu tuhaft›r. Samsun, Trabzon, S›vas, Erzurum, Harput, Bitlis, Van, Diyarbak›r v.d. illerin ileri gelen
yetkilileri bizimle birlik de¤iller midir diye sorular karﬂ›s›nda kal›yoruz. Bu konunun burada
ola¤anüstü önemi vard›r, birlik olundu¤unu bildiriniz. Burada ﬂimdiki hükûmetin yapt›¤› canice iﬂlere karﬂ› tüm din bilginleri, halk›n ileri gelenleri, tüccarlar ve ruhanî reisler ile h›ristiyan topluluklar ve görevliler k›sacas› bütün halk›n karar›yla yap›lan toplant›da ‹tilâf Devletlerinin temsilcileri de içinde oldu¤u halde ‹stanbuldaki tüm yetkili görevlilere hepsinin imzas›yla gözda¤› veren telgraflar yaz›lm›ﬂt›r ve bu kararlar tüm illere ve sancaklara bildirilmiﬂtir. Yaln›z halk buna karﬂ› diyor ki bu ola¤and›ﬂ› durumlar ne zamana kadar sürecektir. Çünkü bu hain kabinenin bu telgraflar› da al›koyarak yerlerini korumaya çal›ﬂacaklar› kuﬂkusuzdur, bunlar bir dakika daha yerlerinde kalsa o oranda daha çok zarar verirler. Bunlar›n ayak
diremelerine karﬂ› ne gibi önlem al›nd›. Lûtfen bizi ayd›nlat›n›z Paﬂam.
S›vas
Ulusal gösteriler vatan›n her köﬂesinde ayn› sa¤laml›k ve ateﬂlilikle vard›r. Trabzon,
Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbak›r, Harput, Erzincan, Dersim, S›vas, Samsun, Malatya, Maraﬂ, Gaziantep, Kayseri, Ni¤de, Ankara, Karaman, Afyon, Denizli ve v.d...en ufak köylerine kadar halk ve en ufak birli¤ine kadar bütün ordular›m›z tümüyle duyarl› ve tam birlik
içinde ayn› do¤rultuya yönelik ve al›n›p bildirilen kararlar› harfi harfine uygulay›p yerine
getirmektedirler. Yaln›z Konya ﬂehri ﬂimdilik hareketsiz durumdad›r. Ancak Konyada On
‹kinci Kolordu Komutan› önce görevden çekilmiﬂ ve çekilmek için bizden izin rica etmiﬂti.
Bugün gelen telgrafta On ‹kinci Kolordunun tümüyle bildirilen kararlar› edimli olarak uygulamaya baﬂlamas› üzerine tek engel olan Vali Cemal Beyin ﬂaﬂalad›¤› bildirilmekte ve
bask›dan kurtulan Konya halk›n›n da gere¤i gibi giriﬂimlere baﬂlayaca¤› konusunda güvence verilmektedir.
Fuat Paﬂa Hazretleri yeter milis kuvvetlerle Eskiﬂehire dört saat uzakta bulunan Cemﬂit mevkiine vararak her yandan ﬂehri kuﬂatm›ﬂ oldu¤undan bugün Eskiﬂehirde bulunan ‹ngiliz kuvvetlerinin komutan› bir grup ‹ngilizle Paﬂan›n yan›na gelerek ‹ngilizlerin ulusal savaﬂ›ma karﬂ› tam anlam›yla tarafs›z bulunduklar›n› ve iç iﬂlerimize kesinlikle kar›ﬂm›yacaklar› konusunda güvence vermiﬂ ve Fuat Paﬂadan kendilerine iliﬂilmemesini rica etmiﬂlerdir.
Paﬂa da ‹ngilizlere karﬂ› hiç sald›r› düﬂünülmedi¤ini yaln›z hainli¤i belli olan Ferit Paﬂa Kabinesinin düﬂürülmesi için zorunlu olursa her türlü eyleme baﬂvuraca¤›m›z ve ‹ngilizler taraf›ndan al›nan Kaymakam At›f Beyi istedi¤ini bildirmiﬂtir. ‹ngilizler yan›t olarak çok hakl› oldu¤umuzu ve kendilerinin de bu hakl› isteklerin yerine getirilmesine çal›ﬂacaklar›n›
söyleyerek geri dönmüﬂlerdir. ‹ngilizler Merzifonda bulunan kuvvetlerinin geriye al›nmas›
durumunda memnun olup olmayaca¤›m›z› sormuﬂlar pek memnun olaca¤›m›z› bildirdi¤imizden gecikmeden oradaki kuvvetlerini tüm a¤›rl›klar›yla birlikte Samsuna çekmiﬂlerdir.
Dün ‹stanbuldan Fransa elçili¤inden Eelong ad›nda bir Frans›z bizimle görüﬂmekle görevli olarak buraya gelmiﬂtir; elinde ulusal savaﬂ›m›m›za karﬂ› tam tarafs›zl›k içinde olduklar›n› ve hükûmetin kesinlikle düﬂmek üzere oldu¤una ve her türden isteklerimizin Frans›zlar
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raftar olduklar›na ve hükûmetin mahkûmu sukut bulundu¤una ve her türlü arzular›m›z›n
Frans›zlarca maalmemnuniye tatbik›na amade bulunduklar›na ve talimat itas›na intizar eylediklerine dair Franchet d'Espreyin yaverinden bir de mektubu hâmildir. ‹ki gün evvel maiyetinde iki general ve on beﬂ kadar zabitten mürekkep bir heyet bulunan Amerika Tahkik Heyeti Reisi General Harbord dahi S›vasa gelerek harekât› millîyenin meﬂruiyetini ve lüzumunu ve hükûmeti merkeziyenin zâf ve gayr›meﬂruiyetini beyan ve bütün maksatlar›m›z› ve
kuvvetli oldu¤umuzu ve hakl› olan mutalebat›m›z›n kabulünden baﬂka çare olmad›¤›n› derhal ‹stanbula bildirmiﬂ. Gerek Amerikal›larla ve gerek Frans›zlarla olan iﬂbu münasebat›n
gayet mahrem tutulmas›n› selâmeti harekât›m›z nam›na rica ederim. Hükûmeti merkeziye
hakk›nda ‹stanbuldaki ‹tilâf Devletlerinin Avrupaya verdikleri gizli bir ajansta Ferit Paﬂa
Kabinesinin kariben sukut edece¤i bildirilmiﬂtir. Bir de bugün hükûmeti merkezîye ‹stanbul
telgrafhanesinde kendi zamanlar›nda cereyan etmiﬂ ﬂifre ve aç›k muhaberat› tetkik ederek
toplamakla meﬂgul olmuﬂtur. Bu da kendilerinin çekilmeye haz›rl›klar›na bir iﬂarettir. Kastamonuda yapt›¤›n›z gibi yukarda isimlerini sayd›¤›m tekmil vilâyatta dahi müteaddit imzalarla ‹stanbula telgraflar çekilmiﬂ ve el'an çekilmektedir. Bunlar›n yekdi¤ere tebli¤inde ihtimalki ihmal ediyorlar. Kastamonu için bu hususta umumun nazar› dikkatini celbederiz. Bu çekilen telgraflar›n kabine taraf›ndan h›fzedilmesinin ehemmiyeti yoktur. Yaln›z bu telgraflar›
kabinenin okumas› kâfidir di¤er taraftan bütün vesaiti emine ve seria ile keﬂidesi icab eden
telgraflar ki umum milletin maksat ve talebini hulâsa etmektedir.
‹stanbulda gerek Düveli ‹tilâfiye mümessillerine ve gerek zât› ﬂahaneye isal edilmektedir. Bittabi ‹stanbulca vaziyeti umumiyemiz henüz bütün kudret ve vuzuhile anlaﬂ›lmaya
baﬂlanm›ﬂt›r. Daha evvel de bu cihetin istihsali mümkündü, fakat maatteessüf Kastamonu vilâyeti gibi mühim bir merkezi muhabere ancak Osman Beyefendinin himmetile tutulduktan
sonra Çorumda do¤rudan do¤ruya Harbiye Nâz›r›n›n emrile aleyhimize kuvvet haz›rlayan
Muhittin Paﬂan›n entrikas› keﬂfolunmuﬂ ‹stanbulun noktai istinad› k›r›labilmiﬂtir. Bugün istical eden Kastamonu halk› bu isticalini Osman Beyefendinin muvasalat›ndan evvel yapm›ﬂ
olsayd› ihtimal ki bugüne kadar netice al›nabilirdi. ‹ﬂte halk›n bu gayr› tabiî ahval, ne vakte
kadar devam edecektir sualine verilecek olan cevap ﬂudur: Ne vak›t ki Kastamonu halk› bu
hali gayr› tabiî bulup endiﬂeye düﬂmek zâf›ndan kurtularak maksad›m›z› istihsal edinceye kadar sebat etmekte eseri tereddüt göstermiyecektir. ‹ﬂte o zaman bu gayr›tabiî hal kendili¤inden zail olacakt›r. Kabinenin temerrüdü tabiîdir. Buna karﬂ› baﬂka tedbire kalk›ﬂmadan evvel ilk tedbirimizi hakkile ve her taraftan kat'iyede tatbik etmek çarelerini düﬂünelim. Meselâ Bolu vaziyeti hakk›nda ne yap›lm›ﬂt›r, Bolu hizas›na kadar tekmil mevakiin ‹stanbul ile
muhaberat› Tesmiyesinin kat'olundu¤undan emin miyiz? Buna dair muntaz›r bulundu¤umuz malûmat henüz vürut etmedi.
Fuat Paﬂa Hazretleri birkaç güne kadar Eskiﬂehire hâkim olacaklard›r. Oradan Bilecik
ve Bursadaki teﬂkilât› millîyeye aynî karar› tatbik ettirecektir, zât› âlileri de Bolu ve hatta
mümkün olursa daha ilerilere kadar vaziyetimizi teﬂmile muvaffak olursan›z bu takdirde ‹stanbul hükûmeti kendini muallâkta bulacakt›r; di¤er taraftan da ‹ngilizler dahi dahil oldu¤u
halde bütün Düveli ‹tilâfîyenin kendilerinden yüz çevirdiklerini görünce temerrüde takatleri
kalmayaca¤›n› zannederim. Maahaza bundan sonra da bir inad› eçhelâne ve eblehaneye devam etmek isterlerse her halde daha müessir tedbirler tatbikine imkân vard›r. Çünkü as›l ahalinin tereddüt edebilece¤i cihet ‹ngilizlerin hükûmeti merkezîyeyi tutarak birtak›m harekât› filiye yapmas› ihtimali idi, halbuki yukarda izah eyledi¤im veçhile bugün için vaziyet elhamdülillah tamamen milletin lehindedir.
Maksad›m›z›n en büyük düﬂman›, harekât›m›zda en ufak bir eseri zâf ve endiﬂe göstermek olur.
Muhittin Paﬂan›n Ni¤de, Dersim mutasarr›flar›n›n Kuvayi Millîye taraf›ndan tevkif
olunduklar›n› bittabi iﬂittiniz.
Diyarbekir ve S›vas vilâyetlerinin ayn› mealde Dersaadete çektikleri telgrafnameler zirindeki imzalar› berayi malûmat burada zikrediyorum. (Mevzuubahs imzalar yazd›r›lm›ﬂt›r)
bunlar›n metinlerini ve di¤er namütenahi denecek kadar çok olan telgrafnameleri yazmaya
imkân yoktur, çünkü filhakika hatlar› uzun zaman iﬂgal edecek kadar çoktur.
Kastamonu
Paﬂa Hazretlerinin lûtfen bizi pek mükemmel tenvir eden tepﬂiratl› izahat›na teﬂekkür ederiz. Bolu ve havalisinin ‹stanbul hükûmeti merkezîyesile olan muhaberat› dünden itibaren kat'ettirilmiﬂtir. Yaln›z her tarafta oldu¤u gibi buradan icab eden yerlere tezahürat› millîyeyi göstermek
üzere telgraflar ya¤d›rma¤a muvaffak olunamam›ﬂt›r. ‹nﬂallah himmeti devletlerile bu da bir iki

taraf›ndan k›vançla uygulanmaya haz›r bulunduklar›n› ve direktif verilmesini beklediklerine iliﬂkin Franchet d’Esprey'in yaverince yaz›lm›ﬂ mektup vard›r. ‹ki gün önce yan›nda
iki general ve on beﬂ kadar subaydan oluﬂan bir grupla Amerika Araﬂt›rma Kurulu Baﬂkan› General Harbord da S›vasa gelerek ulusal savaﬂ›m›n hakl› oldu¤unu ve gerekli buldu¤unu ve ‹stanbul hükûmetinin güçsüz ve yasaya ayk›r› oldu¤unu bildirerek bütün amaçlar›m›z› ve güçlü oldu¤umuzu ve hakl› olan isteklerimizi kabul etmekten baﬂka ç›kar yol
olmad›¤›n› hemen ‹stanbula bildirmiﬂ. Hem Amerikal›larla ve hem Frans›zlarla olan bu
görüﬂmelerin çok gizli tutulmas›n› savaﬂ›m›m›z›n esenli¤i ad›na rica ederim. ‹stanbul hükûmeti ile ilgili olarak ‹stanbuldaki ‹tilâf Devletlerinin Avrupaya verdikleri gizli bir ajans
haberinde Ferit Paﬂa Kabinesinin yak›nda düﬂece¤i bildirilmiﬂtir. Bir de bugün ‹stanbul
hükûmeti ‹stanbul telgrafhanesinde kendi zamanlar›nda yap›lm›ﬂ olan ﬂifre ve aç›k yaz›ﬂmalar› inceleyerek toplamakla meﬂgul olmuﬂtur. Bu da kendilerinin çekilme¤e haz›rland›klar›n›n bir belirtisidir. Kastamonuda yapt›¤›n›z gibi yukarda isimlerini sayd›¤›m bütün
illerden de birçok imzayla ‹stanbula telgraflar çekilmiﬂ ve ﬂimdi de çekilmektedir. Bunlar
birbirlerine bildirmeyi belki savsakl›yorlar. Kastamonu için bu konuda herkesin dikkatini
çekeriz. Bu çekilen telgraflar›n kabine taraf›ndan al›konulmas›n›n önemi yoktur. Yaln›z
bu telgraflar› kabinenin okumas› yeter, öbür yandan bütün güvenli ve h›zl› araçlarla çekilmesi gereken telgraflar ki bütün milletin amaç ve isteklerini özetlemektedir. ‹stanbulda
hem ‹tilâf Devletleri temsilcilerine ve hem de padiﬂaha iletilmektedir. Do¤al olarak ‹stanbulca genel durumunuz bütün güç ve aç›kl›¤›yla yeni anlaﬂ›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bu daha
önce de sa¤lanabilirdi, ama yaz›k ki Kastamonu ili gibi önemli bir haberleﬂme merkezi ancak Osman Beyefendinin özverisiyle tutulduktan sonra Çorumda do¤rudan do¤ruya Savaﬂiﬂleri Bakan›n›n emrile bize karﬂ› kuvvet haz›rlayan Muhittin Paﬂan›n dalaveras› ö¤renilmiﬂ ‹stanbulun dayanak noktas› k›r›labilmiﬂtir. Bugün acele eden Kastamonu halk› bu
acelecili¤ini Osman Beyefendinin geliﬂinden önce yapm›ﬂ olsayd› belki bugüne kadar sonuç al›nabilirdi. ‹ﬂte halk›n bu ola¤and›ﬂ› durum, ne vakta kadar sürecektir sorusuna verilecek olan yan›t ﬂudur: Ne vak›t ki Kastamonu halk› bu durumu ola¤and›ﬂ› bulup kayg›ya
düﬂmek uyuﬂuklu¤undan kurtularak amac›m›z› elde edinceye kadar dayanmakta duraksamazsa iﬂte o zaman bu ola¤and›ﬂ› durum kendili¤inden ortadan kalkacakt›r. Kabinenin
ayak diremesi do¤ald›r. Buna karﬂ› baﬂka önlem almaya kalk›ﬂmadan önce ilk önlemimizi gere¤ince ve her tarafta kesinlikle uygulama yollar›n› düﬂünelim. Örne¤in Bolu durumu
konusunda ne yap›lm›ﬂt›r, Bolu hizas›na kadar bütün merkezlerin ‹stanbul ile resmî haberleﬂmelerin kesilmiﬂ oldu¤una güveniyor muyuz? Bununla ilgili olarak bekledi¤imiz bilgiler daha gelmedi.
Fuat Paﬂa Hazretleri birkaç güne kadar Eskiﬂehiri denetimi alt›na alacakt›r. Oradan
Bilecik ve Bursadaki ulusal örgütlere ayn› karar› uygulatacakt›r, siz de Bolu ve hatta olabilirse daha ilerilere kadar durumunuzu yaymay› baﬂarabilirseniz ‹stanbul hükûmeti kendini
boﬂlukta bulacakt›r; öbür yandan da ‹ngilizler bile aralar›nda olmak üzere bütün ‹tilâf Devletleri kendilerinden yüz çevirdiklerini görünce ayak diremeye güçleri kalmayaca¤›n› san›r›m. Bununla birlikte bundan sonra da cahilce ve aptalca bir direnme sürdürmek isterlerse
her halde daha etkili önlemler uygulanabilir. Çünkü as›l halk›n üzerinde duraksayaca¤› konu ‹ngilizlerin ‹stanbul hükûmetini tutarak birtak›m edimli giriﬂimlere kalk›ﬂmas› olas›l›¤›
idi, oysa yukarda aç›klad›¤›m gibi bugün için durum Allaha ﬂükür bütünüyle milletten yanad›r.
Amac›m›z›n en büyük düﬂman›, yapt›klar›m›zda en ufak bir güçsüzlük ve kayg› belirtisi göstermek olur.
Muhittin Paﬂan›n Ni¤de, Dersim mutasarr›flar›n›n Ulusal Güçler taraf›ndan tutukland›klar›n› elbette iﬂittiniz. Diyarbak›r ve S›vas illerinin eﬂ anlamda ‹stanbula çektikleri telgraflar›n alt›ndaki imzalar› bilginiz olsun diye burada belirtiyorum. (Sözkonusu imzalar yazd›r›lm›ﬂt›r) bunlar›n metinlerini ve sonsuz denecek kadar çok öbür telgraflar› yazmaya olanak yoktur, çünkü gerçekten hatlar› uzun süre al›koyacak kadar çoktur.
Kastamonu
Paﬂa Hazretlerinin bizi eksiksiz olarak ayd›nlatan sevindirici haberlerle dolu aç›klamalar›na
teﬂekkür ederiz. Bolu ve yöresinin ‹stanbul hükûmetiyle haberleﬂmeleri dünden bu yana kesilmiﬂtir. Yaln›z buradan her tarafta oldu¤u gibi gereken yerlere ulusal gösterileri belirtmek için telgraflar ya¤d›rmakta baﬂar›l› olunamam›ﬂt›r. ‹nﬂallah sizin yard›m›n›zla bu da bir iki gün içinde sa¤lanacakt›r. ‹neboludan ‹stanbula geri gönderilen Kastamonu valisi ‹çiﬂleri Bakan›ndan Zonguldakta
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gün zarf›nda temin edilecektir. ‹neboludan ‹stanbula iade edilen Kastamonu valisi Dahilîye
Nâz›r›ndan Zonguldakta atideki emri alm›ﬂt›r: Bolu ve havalisi serbesttir. Zongulda¤a ç›k›n›z, vilâyetin icab eden mahallerile muhabere ediniz ve emri ahire kadar orada bekleyiniz.
Emrini alan vali Zonguldaktan ‹stanbul ile muhabere etmek üzere tehdide baﬂlad›¤›n› vali
vekili ile bendenize haber verdiler, gece alaturka saat alt›ya kadar muhabere edildi mevkufen
karadan Kastamonuya getirilmesi emri verildi ise de mutasarr›f›n baz› mütaleas› dolay›sile bu
ﬂ›k tatbik edilemedi, vali ve beraber gelen mektupçu dün sabah gece cereyan eden muhaberata ›tt›la peyda edince orada bar›namayarak bitevfik›hi taalâ kemali ihtiﬂamla Dersaadete avdet buyurduklar›n› berayi malûmat arzeyleriz Efendim.
Kumandan, Miralay
Vali Vekili
Osman
Ferit
Vukubulan arzu üzerine ﬂu tafsilât› verdim:
Ermenistan Cumhuriyeti denmekle maruf Erivan ve Nahcivan Ermenileri kendilerini
hakikaten bir devlet olmuﬂ zannile baz› mertebe vaziyetler almaya kalk›ﬂt›. ﬁarktan Azerbaycan Müslümanlar› ç›ktan hudutlar› dahiline girmiﬂ ve ufak ufak muvaffak›yetli muharebelerle ilerlemekte bulunmuﬂtu. Son günlerde Nahcivan civar›nda Azerbaycan islâm kuvvetlerile
Ermenilerin yegâne f›rkas› karﬂ› karﬂ›ya geldi, vukubulan mühim bir muharebede Ermeniler
kâmilen muzmahil ve periﬂan oldular ve bunun neticesinde Nahcivanda bir hükûmeti islâmiye teﬂekkül etti. Ermenistan Cumhuriyetinin gösterdi¤i kabiliyetsizlik Avrupa ve bilhassa
Amerika nezdinde tamamen taayyün etmiﬂtir.
Ermenilerin bir hükûmeti müstakille olarak idarei devlet edemiyeceklerine kanaat eylemiﬂlerdir. Belki hükûmeti Osmanîyenin bir vilâyet veya eyaleti olabilir. Denilmektedir. Hele
memaliki mahrusei ﬂahane dahilinde ötedenberi dermeyan edilen Ermenistan muhtariyeti ve
saire gibi teklifler art›k tamamen kuvvetini kaybeylemiﬂtir. Adana havalisinde Frans›zlara
yaslanan Ermeniler de son günlerde çini cebin görmeye baﬂlad›lar. Elhamdülillah mukadderat›m›z pek parlak hükümlere iktiran edecektir.
Gözlerinizden öperim, müsterihane uyuyunuz, yaln›z bilvesile mühim bir noktay› hat›rlatmak isterim. Meb'uslar› çabuk ve ﬂayan› arzu zevattan intihap etmek lâz›md›r.
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aﬂa¤›daki emri alm›ﬂt›r: Bolu ve yöresi serbesttir. Zongulda¤a ç›k›n›z, ilin gereken yerleriyle haberleﬂiniz yeni bir emre kadar orada bekleyiniz.. Emrini alan valinin Zonguldaktan ‹stanbul ile haberleﬂmek için gözda¤› vermeye baﬂlad›¤›n› vali vekili ile bana haber verdiler,
gece alaturka saat alt›ya kadar haberleﬂme yap›ld› tutuklu olarak karadan Kastamonuya getirilmesi emri verildi ise de mutasarr›f›n baz› görüﬂleri dolay›sile bu yap›lamad›, vali ve birlikte gelen mektupçunun dün sabah gece yap›lan yaz›ﬂmalar› ö¤renince orada bar›namayarak Allah›n yard›m›yla görkemli bir biçimde ‹stanbula döndüklerini bilgi edinmeniz için sunar›z Elendim.
Komutan, Albay
Vali Vekili
Osman
Ferit
Gösterilen istek üzerine ﬂu ayr›nt›lar› bildirdim:
Ermenistan Cumhuriyeti denmekle bilinen Erivan ve Nahcivan Ermenileri kendilerini gerçekten bir devlet olmuﬂ sanarak bir tak›m kibirli tutumlar almaya kalk›ﬂt›. Do¤udan
Azerbaycan Müslümanlar› çoktan s›n›rlar› içine girmiﬂ ve ufak ufak baﬂar›l› çat›ﬂmalarla
ilerlemekte bulunmuﬂtu. Son günlerde Nahcivan dolaylar›nda Azerbaycan›n Müslüman
kuvvetleriyle Ermenilerin tek tümeniyle karﬂ› karﬂ›ya geldi, yap›lan önemli bir savaﬂta Ermeniler tümüyle bozguna u¤ray›p darmada¤›n oldular ve bunun sonucu olarak Nahcivanda
Müslüman hükûmeti kuruldu. Ermenistan Cumhuriyetinin gösterdi¤i yeteneksizlik Avrupa
ve özellikle Amerikan›n gözünde kesinlikle belli olmuﬂtur.
Ermenilerin ba¤›ms›z bir hükûmet olarak devlet yönetemiyecekleri kan›s›na varm›ﬂlard›r. Belki Osmanl› devletinin bir ili ya da eyaleti olabilir. Denilmektedir. Hele Osmanl›
ülkesinin s›n›rlar› içinde ötedenberi ileri sürülen Ermenistan özerkli¤i ve benzerleri gibi
öneriler art›k kesinlikle gücünü yitirmiﬂtir. Adana yöresinde Frans›zlara yaslanan Ermeniler de son günlede as›k surat görmeye baﬂlad›lar. Allaha hamdolsun sonumuz çok parlak
olacakt›r.
Gözlerinizden öperim, rahat uyuyunuz, yaln›z s›ras› gelmiﬂken önemli bir noktay› hat›rlatmak isterim. Meb'uslar› çabuk ve istenen kiﬂilerden seçmek gereklidir.
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Konyada K.O. 12, Erzurumda K.O. 15, Ankarada K.O. 20,
Diyarbekirde K.O. 13, Ni¤dede F›rka 11 Kumandanl›klar›na,
Adana, Van, Erzurum, Trabzon, Bitlis, Diyarbekir, Elâzîz, Kastamonu, Ankara, Konya,
Hüdavendigâr vilâyetlerine ve Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Merkeziyelerine.
Erzincan, Canik, Kayseri, Maraﬂ, Urfa, Ni¤de, Antalya, Isparta, Hurdur, Denizli, Afyon
Karahisar, Karesi, Eskiﬂehir, Bolu, ‹zmit mutasarr›fl›klarile Müdafaai Hukuk Heyeti
Merkeziyelerine. Elâzizde K.O. 11 ahz›asker Reisi Vehbi
Beyefendiye Giresun Heyeti idaresine, ﬁehremanetine
S›vas, 26 Eylûl 133
Beyanname
Ferit Paﬂa Kabinesinin pâk ve nezih Anadoluda yegâne mülevves noktai istinad› olan
Konya Valisi Cemal Beyin Konyada vatan ve milletimiz aleyhinde a¤yara istinaden irtikâp
eylemiﬂ oldu¤u ihanetkârane harekât› cidden erbab› hamiyeti ve bilhassa Konya ahalii muhteremesini pek ziyade dilhun eylemekte idi. Bu defa mumaileyh Cemal Beyin harekât›ndaki
habaset orada bulunan ecnebîlerin dahi nazar› nefretini mucip oldu¤undan kendisi milletle
karﬂ› karﬂ›ya b›rak›lm›ﬂt›r. Cemal Bey son bir hareketi mezbuhane olmak ve binnetice kendisini terkeden encebîleri müdahaleye mecbur k›labilmek hayali bisudile hapishanede bulunan bilcümle kanl› katil mevkufîni ç›kar›p teslih ve kendisine vas›tai cinayet k›lmak istemiﬂtir. Art›k bu kadar zelilâne ve denaetkârane harekete müteﬂebbis ulan bir ﬂahs›n Konya vilâyeti ﬂahanesini daha fazla lekelemesine tahammül caiz olam›yaca¤›n› takdir eden halk muktazay› hamiyet ve celâdetini göstermeye tevessülde tereddüt etmemiﬂtir. Bunun fark›na varan
Cemal Bey bugün hempalarile ‹stanbula firar etmiﬂtir. Mumaileyhin ‹stanbula vusulünden
evvel derdesti memuldur. Ferit Paﬂa ve Dahilîye Nâz›r› Adil Beyin en zinüfuz zannettikleri
aleti mefsedetlerinin ak›betini milleti necibemizin enzar› dikkatine ve Ferit Paﬂa Kabinesinin
de nazar› ibretine vazederiz.
Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

Konyada K.O. 12, Erzurumda K.O. 15, Ankarada K.O. 20, Diyarbak›rda K.O. 13,
Ni¤dedc Tümen 11 Komutanl›klar›na,
Adana, Van, Erzurum, Trabzon, Bitlis, Diyarbak›r, Elaz›¤, Kastamonu, Ankara, Konya,
Bursa illerine ve Haklar› Savunma Derne¤i Merkez kurullar›na.
Erzincan, Samsun, Kayseri, Maraﬂ, Urfa, Ni¤de, Antalya, Isparta, Burdur, Denizli,
Afyon, Bal›kesir, Eskiﬂehir, Bolu, ‹zmit mutasarr›fl›klarile Haklar› Savunma Merkez
kurullar›na.
Elaz›¤ K.O. 11 askerlik ﬂubesi Baﬂkan› Vehbi Beyefendiye Giresun Yönetim Kuruluna,
Belediye Baﬂkanl›¤›na
S›vas, 26 Eylûl 1919
Bildiri
Ferit Paﬂa Kabinesinin tertemiz Anadoluda tek kirli dayanak noktas› olan Konya Valisi Cemal Beyin Konyada vatan ve milletimize karﬂ› yabanc›lara dayanarak yapm›ﬂ oldu¤u
haince iﬂler yurtseverlerin ve özellikle Konyan›n sayg›de¤er halk›n›n yüre¤ini gerçekten
çok yaralamaktayd›. Bu dafa bu Cemal Beyin yapt›klar›ndaki kötülük orada bulunan yabanc›larda bile nefret do¤urmuﬂ oldu¤undan kendisi milletle karﬂ› karﬂ›ya b›rak›lm›ﬂt›r. Cemal Beyin son umutsuz çare olmak ve kendisini b›rakm›ﬂ olan yabanc›lar› iﬂlerimize kar›ﬂmaya zorlayabilmek boﬂ hayaliyle hapishanede bulunan tüm tutuklu katilleri ç›kar›p silâhland›rm›ﬂ ve kendisine cinayet arac› yapmak istemiﬂtir. Art›k bu kadar aﬂa¤›l›k ve alçakça
davran›ﬂa kalk›ﬂan birinin görkemli Konya ilini daha çok lekelemesine katlanmak do¤ru
olam›yaca¤›n› kavrayan halk yurtseverlik ve yüreklilik gere¤ini göstermeye giriﬂmekte duraksamam›ﬂt›r. Bunu sezen Cemal Bey bugün yardakç›lar›yla birlikte ‹stanbula kaçm›ﬂt›r.
Kendisinin ‹stanbula varmadan ele geçirilece¤i umulmaktad›r. Ferit Paﬂa ve ‹çiﬂleri Bakan› Adil Beyin en etkili sand›klar› bozguncu ajanslar›n›n sonunu soylu milletimize dikkat etsin diye ve Ferit Paﬂa Kabinesine de ders als›nlar diye bildiririz.
Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal
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Telgraf

Urfa, 18/9/1335

S›vas Kongre Riyaseti Aliyesine
Heyeti Temsilîyenin ve Kongrenin harekât› ‹ngiliz hükûmetince do¤rudan do¤ruya Düveli ‹tilâfîyeye karﬂ› taarruz ﬂeklinde telâkki olunmaktad›r ve bu halin temadisine Türk hükûmetinin ihdas eyledi¤i bir vaziyet manas› verilerek umum Osmanl› k›t'as› Düveli ‹tilâfîyece iﬂgali askeri alt›na al›nmak ve Türk hükûmetine hitam verilmek gibi bir gayeye sevkedece¤ini buradaki temas neticesi olarak hissedilmekte oldu¤undan vaziyeti hâz›ra saadeti milleti
imha edecek bir ﬂekilden tevakkisini istilzam edecek bir surette kabine ile itilâf husulü vatan
ve milletin selâmeti noktas›ndan intizar ve istirham olunur.
Urfa Mutasarr›f›
Ali R›za
Telgraf
S›vastan, 19/9/1335
Urfa Mutasarr›f› Ali R›za Beyefendiye
‹kaz maksad› hay›rhahanesile keﬂide buyurulan 18/9/1335 tarihli telgrafnamei âlileri
heyetimizce nazar› dikkate al›nd› ve berveçhiâti nikat›n zât› âlilerine iblâ¤› tensib edildi.
1 - Heyeti Temsilîye ve S›vasta münakit Umumî Kongrenin mukarrerat ve icraat› hiçbir
veçhile Düveli ‹tilâf iyeye kaﬂ› taarruz ﬂeklinde olmad›¤› Kongrenin cihana ilân edilen beyannamesi muhteviyat›ndan mütezahir olduktan baﬂka bu husus filiyat ile de tamamen sabit olmuﬂtur. Bu sübut zaman› ile bütün vuzuhiyle tebeyyün edecektir. Binaenaleyh ‹ngiliz hükûmetinin zâhip oldu¤unu zannetti¤iniz telâkkide fahiﬂ ve azim hata vard›r. Zât› âlinize bu yolda telkinatta bulunanlar oradaki ‹ngiliz kuvvei iﬂgaliyesi mensubininden ise onlar›n da zehab›ndaki butlan› izale etmek sizin için bir vazifei millîye ve vicdaniyedir. Burada ve her yerde
bulunan ‹ngiliz ve sair Düveli ‹tilâfîye mümessilleri hakikaki hâli tamamen takdir etmiﬂler ve
milletin teﬂebbüsat› meﬂruas›ndaki hak ve isabeti teslim eylemiﬂlerdir.
2 - Milletimizin hakk› meﬂruunu talep z›mn›nda ald›¤› vaziyet sebebile Düveli ‹tilâfîyenin umum Osmanl› vatan›n› iﬂgali askerî alt›na almaya kalk›ﬂmalar› varidi hat›r bile olamaz.
Çünkü milletimiz ‹tilâf Devletlerinden adlü hakka mugayir harekâta de¤il, bu yolda ﬂimdiye
kadar hükûmeti merkeziyenin aczü meskenetinden dolay› yap›lm›ﬂ olan hakﬂikenane muamelâttan sarf› nazar etmelerine intizar eder.
3 - Milletin, menafii âliyei vatanîyeyi payilam eden ve hukuku meﬂruai millîyeyi hainane
ve caniyane teﬂebbüsat ve tedabiri leimeye filen kalk›ﬂmasile Kanunu Esasîmiz mucibince bizatihi madum olan Ferit Paﬂa Kabinesile anlaﬂmas›n› tavsiye etmeniz vaziyeti hakikîyeye henüz ademi ›tt›la›n›za affolunmaktad›r. Bu sebeple zat› âlinizi ve Urfa ahalii muhteremesini tenvir maksadile bu telgrafa zeylolarak icab eden malûmat ve izahat ve talimat ita olunacakt›r.
4 - Zât› âlileri gibi erbab› hamiyetin vazifesi amal ve iradei millîye dairesinde milletin
umurunu tedvir eylemektir. Makam› muallây› hilâfet ve saltanata olan merbutiyeti sadakatkâranemi: ancak bu suretle tecelli edecektir. Binaenaleyh Ferit Paﬂa Kabinesine itimat caiz olmad›¤›na dair ora ahalii necîbesinin vukubulacak müracaat› suretinin berayi malûmat imhas› Heyeti Temsilîye kararile tebli¤ olunur.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na
Mustafa Kemal
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Telgraf

Urfa, 18/9/1919
S›vas Kongresi Yüksek Baﬂkanl›¤›na
Temsilci Kurulun ve Kongrenin yapt›klar› ‹ngiliz hükûmetince do¤rudan do¤ruya ‹tilâf Devletlerine karﬂ› sald›r› niteli¤inde say›lmaktad›r ve bu durumun sürmesine Türk hükûmetinin neden oldu¤u bir durum anlam› verilerek tüm Osmanl› ülkesinin ‹tilâf Devletleri askerleri taraf›ndan iﬂgal alt›na al›nmak ve Türk hükûmetine son verilmek gibi bir amaca yöneltece¤ini buradaki görüﬂmelerden sezinlemekte oldu¤undan ﬂimdiki durum ulusun
mutlulu¤unu yok edecek davran›ﬂtan sak›n›lmas›n› gerektirdi¤inden kabineyle uzlaﬂmaya
var›lmas› vatan ve milletin kurtuluﬂu noktas›ndan beklenir ve rica olunur.
Urfa Mutasarr›f›
Ali R›za
Telgraf
Urfa Mutasarr›f› Ali R›za Beyefendiye
‹yiniyetli uyar› amac›yla çekti¤iniz 18/9/1919 tarihli telgraf kurulumuzca dikkate al›nd› ve aﬂa¤›daki noktalar›n bildirilmesi uygun görüldü.
1 - Temsilci Kurul ve S›vasta toplanan Genel Kongrenin kararlar› ve yapt›klar› hiçbir
zaman ‹tilâf Devletlerine karﬂ› sald›r› niteli¤inde olmad›¤› Kongrenin tüm dünyaya duyurulan bildirisinde yaz›lanlarla belirtilmiﬂ olduktan baﬂka bu husus üstelik olaylarla da tümüyle kan›tlanm›ﬂt›r. Bu kan›tlan›ﬂ zamanla bütün aç›kl›¤› ile belirecektir. Bu nedenle ‹ngiliz
hükûmetinin kap›ld›¤›n› sand›¤›n›z görüﬂte çok büyük bir yan›lg› vard›r. Size bu düﬂünceyi
aﬂ›layanlar oradaki ‹ngiliz iﬂgalci kuvvetlerinden kimseler ise onlar›n da kap›ld›¤› temelsiz
inan›ﬂ› gidermek sizin için bir millet ve vicdan ödevidir. Bu gerçe¤i eksiksiz anlam›ﬂlar ve
milletin meﬂru giriﬂimlerinin hakl› ve yerinde oldu¤unu kabul etmiﬂlerdir.
2 - Milletimizin meﬂru hakk›n› istemek için ald›¤› tutum nedeniyle ‹tilâf Devletlerinin
tüm Osmanl› anayurdunu askerle iﬂgal alt›na almaya kalk›ﬂmalar› akla gelemez bile. Çünkü milletimiz ‹tilâf Devletlerinden adalet ve hakka ayk›r› davran›ﬂlar de¤il, bu yolda ﬂimdiye kadar ‹stanbul hükûmetinin güçsüzlük ve miskinli¤niden dolay› yap›lm›ﬂ olan haks›z iﬂlerden vaz geçmelerini bekler.
3 - Milletin, vatan›n yüksek ç›karlar›n› ayak alt›na alan milletin meﬂru haklar›na karﬂ›
haince ve canice yap›lan ve al›nan alçak giriﬂim ve önlemlere edimli olarak kalk›ﬂmas› nedenile Anayasam›z gere¤ince kendili¤inden düﬂmüﬂ olan Ferit Paﬂa Kabinesile anlaﬂmas›n›
önermeniz gerçek durumu daha ö¤renmedi¤inize yorulmaktad›r. Bu nedenle sizi ve Urfan›n sayg›de¤er halk›n› ayd›nlatmak amac›yla bu telgrafa ek olarak gerekli bilgi ve aç›klama
ve direktif verilecektir.
4 - Sizin gibi yurtsever kiﬂilerin görevi ulusun iﬂlerini ulusal istenç ve amaç çerçevesinde yönetmektir. Yüce halifeli¤e ve saltanata olan içten ba¤l›l›¤›m›z ancak böyle belirir. Bu
nedenle Ferit Paﬂa Kabinesine güvenmenin do¤ru olmad›¤› konusunda oralar›n soylu halk›n›n yapaca¤› baﬂvurunun bir örne¤inin bilgi edinilsin diye bize gönderilmesi Temsilci Kurul kararile bildirilir.
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma
Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na
Mustafa Kemal
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Bizzat halledilecektir
Ankara, 25/9/1335
Dakika tehiri tahkik ve müsebbipleri tecziye edilecektir
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
1 - Bu gece ‹stanbul telgrafhanesinden Fuat Paﬂay› telgraf baﬂ›na istediler. Israrlar›na binaen mahrem bulundu¤u haber verildi. Sername ve imzas› da Dahiliye Nezaretinin vilâyet ﬂifresile yazd›r›lan bir ﬂifre yazd›rd›lar. Bunun hulâsas› padiﬂah›m›z›n beyannamesindeki irﬂadat›
âlimaneye tatbiki hareket edilmek suretile halâs› vatan›n müyesser olaca¤›ndan milletin necip fedakârl›klar›n›n bedhahane iﬂaat ile âlemi medeniyette mutasavver gayeler suretinde tecelli ettiril-

Kendi eliyle çözülecektir
Ankara, 25/9/1919
Dakika gecikmesi soruﬂturulacak neden olanlar cezaland›r›lacakt›r
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
1 - Bu gece ‹stanbul telgrafhanesinden Fuat Paﬂay› telgraf baﬂ›na istediler. Israrlar› üzerine
gizli oldu¤u bildirildi. Baﬂl›k ve imzas› da ‹çiﬂleri Bakanl›¤›n›n vilâyet ﬂifresile yazd›r›lan bir ﬂifre
yazd›rd›lar. Bunun özeti: "Padiﬂah›m›z›n bildirisinde bilimsel olarak gösterilen do¤ru yoldan gitmekle vatan›n kurtar›labilece¤inden; ulusun soylu özverilerinin, kötülük isteyerek yay›lan söylentilerle, uygarl›k dünyas›nda güdülen amaçlar gibi belirlenmesinden; hükûmetle millet aras›nda ay-
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meﬂinden hükûmet ve milletin ayr›l›¤› müdahalei ecnebîyeyi davet edece¤inden ve konferans
hakk›m›zda karar verirken bu ihtilâf›n niﬂanei neyyirü selâmet olmayaca¤›ndan ibarettir. Neticede müdirân› harekât ile görüﬂmek üzere zevat› âliye ile bildirilecek yerde mülâkat› emrivaki suretinde arz ve vaktin darl›¤›ndan cevap beklenilmektedir. ve selâmeti vataniyeye ait bu
tekasrübün müstelzimi buluan iki veçhi makam›n bunu hüsnü niyetle kabul ve içtihad› fikre,
ﬂahsa ve ﬂerefe merbut masuniyeti temhidat› müselsele ve kâmile ve ciddiyet ve itina ile ilâve
edildi¤i ve amadei cevap oldu¤u da ilâve edilmektedir. Telgraf› yazan bu zat Erkân›harbiye
Mirlivalar›ndan Abdülkerim Paﬂad›r. Kendisinin söz verdi¤i bu telgrafa Ticaret ve Ziraat
Nâz›r› Hadi Paﬂa vesatatile ve ayn› ﬂifre ile cevap intizar›ndad›r. Mumaileyh bu hilesi ile müracaat›n bizden oldu¤unu ilân ve iﬂaa etmek istedi¤i anlaﬂ›l›yor. Telgraf baﬂ›nda intizarda bulunduklar›ndan bir dakika evvel kabul edilip edilmiyece¤i ile ne cevap verilece¤inin iﬂ'ar›
müsterhamd›r.
20 K.O. K.Ali Fuat Paﬂa Hazretlerine yaz›lm›ﬂt›r.
K.O. 20 Kumandan Vekili
Mahmut

VES‹KA, 110.
25/9/1335
Saat: 7 sonra

r›l›¤›n yabanc›lar›n iﬂlerimize kar›ﬂmas›na yol açaca¤›ndan ve konferans bizimle ilgili olarak
karar verirken bu anlaﬂmazl›¤›n kurtuluﬂ yolu olmayaca¤›ndan" baﬂka birﬂey de¤ildir. Sonuç olarak savaﬂ›m› yönetenlerle görüﬂmek için bu yüksek kiﬂilerle bildirilecek yerde buluﬂmak iste¤i bir olup bitti niteli¤inde gösterilmekte ve vaktin darl›¤›ndan yan›t beklenilmektedir. Ve yurdun esenli¤iyle ilgili bu yak›nlaﬂma her iki tarafça - gerekti¤i gibi - iyi niyetle
karﬂ›lan›rsa düﬂünce özgürlü¤ünün ve kiﬂinin ve onun dokunulmazl›¤›n›n korunaca¤› yap›c› bir aç›dan ciddî olarak ve özenle belirtildi¤i bildirilmekte ve yan›t beklendi¤i eklenmektedir. Telgraf› yazan kiﬂi Kurmay Tu¤generallerinden Abdülkerim Paﬂad›r. Kendisinin
a¤›zdan verdi¤i bu telgrafa Ticaret ve Tar›m Bakan› Hadi Paﬂa arac›l›¤›yla ve ayn› ﬂifre ile
yan›t beklemektedir. Kendisinin bu hileli yola baﬂvurmas›ndaki amac›n baﬂvuruyu bizim
yapt›¤›m›z› duyurup yaymak oldu¤u anlaﬂ›l›yor. Telgraf baﬂ›nda beklemekte olduklar› için
bir dakika önce kabul edilip edilmiyece¤i ile ne yan›t verilece¤inin bildirilmesi rica olunur.
20 K.O. K.Ali Fuat Paﬂa Hazretlerine yaz›lm›ﬂt›r.
K.O. 20 Komutan Vekili
Mahmut

BELGE, 110.

25/9/1919
Saat: 7 sonra

Mahmut Beyfendiye
Telgraf namenizi okudum. Fuat Paﬂa Hazretlerinin el'an bulundu¤u yerden makine baﬂ›nda ‹stanbul ile görüﬂebilece¤ini zannetmiyorum. Filhakika böyle ise Kerim ve Hadi Paﬂalara Fuat Paﬂa Hazretlerinin Ankarada bulunmay›p meﬂgul oldu¤unu ve fakat görüﬂmek arzu eyledikleri takdirde Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetinin S›vasta haz›r bulunan Heyeti Temsilîyesinin ne bunlar meyan›nda Kerim Paﬂa Hazretlerine muhabbeti hususîyesi olan Mustafa Kemal Paﬂa ile makine baﬂ›nda arzu eyledikleri tarzda görüﬂmek mümkün oldu¤unu bildirirsiniz. Yaln›z Fuat Paﬂan›n ‹stanbulla görüﬂmek istedi¤i hakk›ndaki
sözleri do¤ru olamaz, binaenaleyh onlar görüﬂmek arzusunda iseler kayd›nda dikkatli bulunmak lâz›md›r. Her halde bu zevat›n görüﬂmeye hahiﬂker olduklar› takdirde S›vasla görüﬂmeleri daha serî olur.
S - Bu zevat ‹stanbulda makine baﬂ›nda m›d›rlar?
C - Hay›r. ﬁimdi makine baﬂ›nda de¤illerdir. Dün gece makine baﬂ›nda idiler Efendim.
S - ‹stanbula telgraf› verdiniz mi ?
C - ﬁimdi yaz›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
S - Telgraf› alan zata bunun ﬂimdi icap edenlere isalini ihtar etsinler.
C - Deraliyedeki Merkez Müdürü bekliyor. O zât alacakt›r Beyim.
Mahmut Beyin ‹stanbula cevab›
Cevap
Ankaradan, 25/9/1335
2
Saat: 19
Ankaradan:
- Fuat Paﬂan›n oldu¤u yerden biz bile hazan bilvas›ta telgraf yazd›rabiliyoruz. Emri âlleri ﬂifre ile ve fakat sernamesiz olmak ve telgrafnamede evelki ﬂifreyi yazd›ran memur vas›tasile iblâ¤ edece¤iz. Yazaca¤›m›z metni ﬂimdi size okuyaca¤›m Efendim.
S›vastan:
- Pek güzel!
- Kâmilen ﬂifre yap›lacak. "Erkân›harbiye Mirlivalar›ndan Abdülkerim Paﬂa Hazretlerine: Fuat Paﬂa Hazretleri Ankarada olmad›¤›ndan telgraf›n›z› iblâ¤ etmek mümkün olam›yor. Görüﬂmek arzu etti¤iniz takdirde Rumeli ve Anadolu Müdafaai Hukuk Cemiyetinin S›vasta haz›r bulunan Heyeti Temsilîyesile ve bunlar aras›nda bilhassa Abdülkerim Paﬂa Hazretlerine muhabbeti mahsusas› olan Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerile makine baﬂ›nda görüﬂmenizin mükün olabilece¤ini arzeylerim Efendim."
K.O. 20 Kumandan Vekili
Mahmut
S›vastan:
- Çok muvaf›kt›r. ‹stanbuldan verdikleri telgraf› aynen verir misiniz.

Mahmut Beyefendiye
Telgraf›n›z› okudum. Fuat Paﬂa Hazretlerinin ﬂu anda bulundu¤u yerden makine baﬂ›nda ‹stanbul ile görüﬂebilece¤ini sanm›yorum. Gerçekten durum böyle ise Kerim ve Hadi Paﬂalara Fuat Paﬂa Hazretlerinin Ankarada bulunmay›p iﬂi oldu¤unu ama görüﬂmek isterlerse Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤inin S›vasta bulunan Temsilci Kuruluyla ve bunlar aras›nda Kerim Paﬂa Hazretlerine özel bir sevgisi olan Mustafa Kemal Paﬂa ile makine baﬂ›nda istedikleri biçimde görüﬂebileceklerini bildirirsiniz. Yaln›z Fuat Paﬂan›n ‹stanbulla görüﬂmek istedi¤i hakk›ndaki sözleri do¤ru olamaz, bu nedenle onlar görüﬂmek istiyorlarsa koﬂulu üzerinde dikkatli bulunmak gerekir. Bunlar görüﬂmeye istekli iseler S›vasla görüﬂmeleri her halde daha çabuk olur.
S - Bu kiﬂiler ‹stanbulda makine baﬂ›nda m›d›rlar?
K - Hay›r. ﬁimdi makine baﬂ›nda de¤illerdir. Dün gece makine baﬂ›nda idiler Efendim.
S - ‹stanbula telgraf› verdiniz mi?
K - ﬁimdi yaz›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
S - Telgraf› alan kiﬂiye bunun gerekenlere ﬂimdi iletilmesini hat›rlat›p uyars›nlar.
K - ‹stanbuldaki Merkez Müdürü bekliyor. O alacakt›r Beyim.
Mahmut Beyin ‹stanbula yan›t›
Yan›t
Ankaradan, 25/9/1919
2
Saat: 19
Ankaradan:
- Fuat Paﬂan›n oldu¤u yerden biz bile ara s›ra arac›yla telgraf yazd›rabiliyoruz. Yüksek emriniz ﬂifre ile ama baﬂl›ks›z olmak ve telgrafta önceki ﬂifreyi yazd›ran memur arac›l›¤›yla ulaﬂt›raca¤›z. Yazaca¤›m›z metni ﬂimdi size okuyaca¤›m Efendim.
S›vastan:
- Pek güzel!
- Hepsi ﬂifre yap›lacak. "Kurmay Tu¤generallerden Abdülkerim Paﬂa Hazretlerine:
Fuat Paﬂa Hazretleri Ankarada olmad›¤›ndan telgraf›n›z iletilemiyor. Görüﬂmek isterseniz
Rumeli ve Anadolu Haklar› Savunma Derne¤inin S›vasta bulunan Temsilci Kuruluyla ve
bunlar aras›nda özellikle Abdülkerim Paﬂa Hazretlerine özel bir sevgisi olan Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerile makine baﬂ›nda görüﬂebilece¤inizi bilginize sunar›m Efendim."
K.O. 20 Komutan Vekili
Mahmut
S›vastan:
- Çok uygundur. ‹stanbuldan verdikleri telgraf› oldu¤u gibi verir misiniz.
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VES‹KA, 111.
25/9/1335
Kerim Paﬂan›n telgraf "ﬂifre mahlûlü" suretidir
Memleketimizin geçirmekte oldu¤u imtihan› azîmin neticeten teyemmünbahﬂ olmas›
evlâd› vatan›n müﬂterek gayesidir. Bu hususta padiﬂah›m›z efendimiz hazretlerinin beyannamei humayunlar›ndaki irﬂadat› âlimane hükûmet ve milletimizin yegâne peyveste olaca¤› gayei naciyedir ve devlet ve milletimizin bekay› hayat› ve tamamiyeti mülkiyemizin masuniyeti,
camiai kelâm› mülûkânenin tatbikiyle peziri istikrar olaca¤› bedihîdir. Bunca necaibi harekât
ve fedakâri ile ﬂu ana kadar muazzez (...) niyat›n›n harisi kalan...›n bütün bütün cihan› medeniyet karﬂ›s›nda binnihaye izhar› hakk› âli eylemesine asarile intizar olunur iken bunun
akamete maruz k›l›nmas› hakk›nda bedhahan›n her ﬂeyden istifadesine ve belki tahlisi vatan
endiﬂelerine ait harekât bile kâinata namakbul ve menfur gayeler suretinde tecelli ettirilmiﬂtir.
Zemini müsait b›rak›lmas› devlet ve milletin mazarrat›n› ve maazallahü tealâ müdahalât› azîmeyi müeddi görülmektedir.
Millet ile hükûmetin elele hareketi selâmeti vatan hususunda en büyük beraat ve hüsnü
delâlet ve bunun hilaf› ise haricî tehlike ve müdahaleyi dâi bulunmak itibarile bâdii vehamettir. Konferansta kak›m›zda son karar verilmekte oldu¤u ﬂu s›rada hükûmet ile millet aras›nda teﬂettüt ve muhalefetin kat'iyyen niﬂanei hayrü selâmet olmamas› da biiﬂtibaht›r. ﬁimdi ben
s›rf sizlerin eski ve nezih bir arkadaﬂ› ve bu memleketin yine sitler gibi selâmetini istihdaf
eden nâçiz ve fedakâr bir ferdi bulunmak itibarile endiﬂei vatanla yapt›rtmakta olduklar›na
kat'iyyen iman ve itimad›m olan bu harekât›n maksudu âli veçhile millet ve hükûmetin vahdeti amaline tevfikini pek sehil buluyorum.
Feyzi Hudadan mülhem bu teﬂebbüsat›n neticei meﬂkûresi için müdirân› harekât ile bunu anlaﬂmak üzere kendim sizinle mülâkat edebilece¤im gibi itimat ve hürmeti âmmeyi ihraz
eden zevat› âliye ile birlikte ‹stanbuldan hareketle taayyün edecek bir mahalde mülâkat ve
müzakere icras› imkân›n› da emrivaki surette arzedebilirim. Muhakkakt›r ki bu memleketin
selâmeti için iki tarafta da anlaﬂ›lmas› ve birçok yap›lacak veya kabul edilecek ﬂeylerin hemen
müzakereden geçirilmesi en son kalm›ﬂ bir çarei haldir. Pek mümkündür ki bunda Cenab›
Hallâli Müﬂkülât bu biçare millet ve memleketin ﬂu düﬂvarküﬂa uktesini fethü hal eyler. Bir
kere nispet olunsun, Hudan›n lûtfu ve irae edilece¤i muhakkak hüsnüniyetle ﬂahidi hakikat
ve selâmet deraguﬂ olunur ve tarz› halde Cenab› Hudavendi Kerim en müessir esbab› müsebbibane rapt ve milleti iktisab› hak ile müemmen eyler, vaktin pek darl›¤› itibarile iﬂin nezaketi fevkalâdesine mebni bendenize keyfiyetin hemen iﬂbu telgrafnamenin keﬂide olundu¤u ﬂifre ile imhas›n› rica eder ve muhabbet ve hürmetlerimi arzeylerim. Selâmeti vataniyeye ait bu
tekarrübün müstelzimi bulunan teﬂebbüsü en yüce makam büyük bir (...) ve hüsnüniyet ve
hürmetine mebni ﬂah›slar›n›za ve ﬂereflerinize merbut her türlü masuniyetinin de baﬂkaca cevapnamenin ve Dahiliye Nezaretinin ﬂifresile ve Ticaret ve Ziraat Nâz›r› Hadi Paﬂa Hazretlerinin vasatasile bendenize keﬂidesi.

BELGE, 111.
25/9/1919
Kerim Paﬂan›n telgraf "çözülmüﬂ ﬂifre" örne¤idir
Memleketimizin geçirmekte oldu¤u büyük s›nav›n sonucunun u¤urlu olmas› vatan çocuklar›n›n ortak amac›d›r. Bu konuda padiﬂah›m›z efendimiz hazretlerinin bildirisindeki bilimli yol gösteriler hükûmet ve milletimizin dayanaca¤› ek kurtuluﬂ yolu olup devlet ve milletimizin yaﬂamay› sürdürmesinin ülke birli¤imizin korunmas›n›n padiﬂah›n tüm dediklerinin
uygulanmas›yla sa¤lanaca¤› aç›kça bellidir. Bunca soylu davran›ﬂlar ve özverilerle ﬂu ana kadar sevgili (...) ülküsünün bekçisi kalan ....›n tüm uygar dünyada yüksek haklar›n› yapt›klar›yla sonsuza dek belirlemesi beklenirken bunun sonuçsuz b›rakt›r›lmas› yolunda kötü düﬂüncelilerin her ﬂeyden yararlanmas›na yol açm›ﬂ ve belki vatan› kurtarma kayg›s›ndan do¤an davran›ﬂlar bile evrene çirkin ve i¤renç amaçlar olarak yans›t›lm›ﬂt›r. Ortam›n elveriﬂli b›rak›lmas› devlet ve milletin zarar›na ve ulu Tanr› korusun iﬂlerimize geniﬂ çapta kar›ﬂ›lmas›na neden
olaca¤› düﬂünülmektedir. Millet ile hükûmetin el ele yürümesi vatan›n esenli¤i konusunda en
büyük güvence ve iyi belirti ve bunun tersi ise d›ﬂ tehlike ve kar›ﬂmalar do¤uraca¤›ndan a¤›r
bir tehlike yaratacakt›r. Konferansta hakk›m›zda son karar verilmekte oldu¤u ﬂu s›rada hükûmet ile millet aras›nda ayr›l›k ve anlaﬂmazl›k olmas›n›n kesinlikle hayra yorulamayaca¤›nda da kuﬂku yoktur. ﬁimdi ben salt sizlerin eski ve temiz bir arkadaﬂ› ve bu memleketin yine
sizler gibi kurtuluﬂunu amaçlayan alçak gönüllü özverili bir üyesi olmak kimli¤imle vatan
kayg›s›yla yapt›rtmakta olduklar›na kesin inanç ve güvenim olan bu giriﬂimim yüce amaçlar
uyar›nca millet ve hükûmetin fikir birli¤ine varmas›n› çok kolay buluyorum.
Tanr›n›n gürlü¤ünden esinlenen bu giriﬂimden olumlu bir sonuç al›nmas› savaﬂ›m› yönetenlerle bu konuda anlaﬂmak üzere kendim sizinle buluﬂabilece¤im gibi herkesin güven
ve sayg›s›n› kazanm›ﬂ yüce kiﬂilerle birlikte ‹stanbuldan ç›k›p belirtilecek bir yerde buluﬂup
görüﬂme olas›l›¤›n›n bulundu¤unu da kesinlikle bildirebilirim. Kesindir ki bu memleketin
kurtulmas› için iki taraf›n da anlaﬂmas› ve birçok yap›lacak veya kabul edilecek ﬂeylerin hemen görüﬂülmesi en son kalm›ﬂ bir ç›kar yoldur. Pek olas›d›r ki bunda güçlükleri giderici
Allah bu boynu bükük millet ve memleketin ﬂu çok güç dü¤ümünü aç›p çözer. Bir kere görüﬂülsün, Tanr›n›n iyili¤i ve gösterilece¤i kesin olan iyi niyetle gerçek görülür ve kurtuluﬂa
kavuﬂulur ve çözüm yolu için de Ulu Tanr› en etkin olanaklar› sa¤lar ve milletin haklar›n›
elde etmesini sa¤lar, zaman çok az oldu¤u için ve iﬂin ola¤anüstü önemi nedeniyle karar›n›z›n bana gecikmeden telgraf›n çekildi¤i ﬂifre ile bildirilmesini rica eder ve sevgi ve sayg›lar›m› sunar›m. Vatan›n kurtuluﬂuyla ilgili olan bu yak›nlaﬂmay› gerektiren giriﬂimi en yüce
makam büyük bir (...) ve iyi niyet ve sayg›s› dolay›s›yla kiﬂilik ve onurlar›n›za iliﬂkin her türlü dokunmazl›¤› vard›r. Ayr›ca yan›t yaz›n›z ‹çiﬂleri Bakanl›¤› ﬂifresile ve Ticaret ve Tar›m
Bakan› Hadi Paﬂa Hazretlerinin arac›l›¤›yla bana çekilmesi.

BELGE, 112.
S›vas, 27 Eylûl 1919
Saat: 11 evvel

VES‹KA, 112.
S›vas, 27 Eylûl 1335
Saat: 11 evvel
(Kerim Paﬂa ile telgraf baﬂ›nda muhabere)
- Mustafa Kemal Paﬂa telgraf baﬂ›ndad›r. Kerim Paﬂaya söyleyiniz buyursunlar diyorlar.
- Zat› samileri Mustafa Kemal Paﬂa Hazretleri misiniz. Ruhum.
- Evet. Muhterem Kerim Paﬂa Hazretleri.
S›vasta Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine: (Paﬂaya söyleyiniz, anlar, hazreti evvel karﬂ›n›zdad›r). Afiyeti âlileri inﬂallah iyidir kardeﬂim. Emri hayrü vatan için büyük vatanperver kardeﬂim
ile ve ihvan› âliyei temsilîye ile müdavelei efkâr etmek isterim. Hâkipayinize isal k›l›nmak üzere
Ali Fuat Paﬂa vasat›sile bir telgraf göndermiﬂtim. Yedi âlinize vâs›l olan iﬂte o telgraf esas› üzerine bir halli meﬂkûr, inﬂallah iktitaf ederiz. Memleketin geçirmekte oldu¤u nazik ve pek mühim
deveri mud›lay› lûtfu Huda ile sahnei teysire isal k›lar›z. Bundan bikeremi Huda nurdan mahlûku amali rehakâr›m›z mürﬂidi dilimizden buna dair mühim ﬂeyler konuﬂarak teklifi, maksudu vatan k›lal›m de¤il mi? Pekfatin ve müdebbir kardeﬂim, ne buyurursunuz ruhum. Bedhahan› hâksar›n bu güzel memleketimizin üzerindeki iftiraal›n› ve aleni takibat› mel'anetleini k›ral›m ve alar› kemingâh› ümitlerinde meflûç ve bihayat b›rakal›m ve yaln›z hükûmet ile milletin s›rf selâ-

(Kerim Paﬂa ile telgraf baﬂ›nda görüﬂme)
- Mustafa Kemal Paﬂa telgraf baﬂ›ndad›r. Kerim Paﬂaya söyleyiniz buyursunlar diyorlar.
- Yüce kiﬂi Mustafa Kemal Paﬂa Hazretleri misiniz. Ruhum.
- Evet. Say›n Kerim Paﬂa Hazretleri.
S›vasta Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine: (Paﬂaya söyleyiniz, anlar, birinci hazret
karﬂ›n›zdad›r). Yüksek esenli¤iniz yerindedir inﬂallah kardeﬂim.
Yurdun iyili¤i için, büyük vatansever kardeﬂim ile yüksek Temsilci Kurul üyesi
dostlarla görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunmak isterim. Aya¤›n›z›n topra¤›na iletilmek üzere Ali
Fuat Paﬂa arac›l›¤›yla - bir telgraf göndermiﬂtim. Yüce elinize geçmiﬂ bulunan o telgraftaki ilkeler üzerine kurulu sevindirici bir çözüm buluruz inﬂallah. Memleketi içinde bulundu¤u nazik ve çok önemli ve aldat›c› bu dönemi Allah›n lûtfu ile kolaylaﬂt›r›c› bir alana kavuﬂturunuz. Bunun için, Allah›n lûtfu ile kurtar›c› ereklerimizin yaratt›¤›, kalbimize do¤ru yolu gösteren ayd›nl›kta bu iﬂler üzerinde önemli ﬂeyler konuﬂarak yurdumuzun amaçlar›n› birleﬂtirelim, olmaz m›? Tedbirli davranan ve çok anlay›ﬂl› olan kardeﬂim. Ne dersiniz ruhum! Kötülük dileyen periﬂanlar›n bu güzel ülkemize yapt›klar›
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