k›sm›n›n duçar› töhmet olmas›n› do¤ru görmedikten baﬂka memleketin asayiﬂ ve intizam› dahilisi ve atisi itibarile de tehlikeli addeyliyoruz. Binaenaleyh kabinenin bu maddeden ruhu
maksad› ne oldu¤unu izah buyurman›z› hassaten istirham ederiz.
2 - ‹kinci madde muhteviyat›na gelince, bu husus ﬂayan› teemmül ve muhtelif suretlerle
münakaﬂaya kabiliyetlidir. Meselâ mütaleat› atiye dahi varittir:
Gayrikabili tamir felâket ve netayici elîmeye müncer oldu¤undan bugün milletin ademi
memnuniyetini celbeden Harbi Umumiye iﬂtirak etmemek elbette son derece ﬂayan› arzu idi.
Fakat buna imkan› maddi mevcut de¤ildi. Çünkü ademi iﬂtirak müsellah bir bitarafl›¤› yani
Bo¤azlar›n mesdut bulundurulmas›n› icap ettiriyordu. Halbuki vatan›m›z›n mevkii co¤rafisi
‹stanbulun vaziyeti sevkulceyﬂiyesi Ruslar›n ‹tilâf Hükûmetleri yan›nda ahz› mevti etmiﬂ olmas› bizim seyirci kalmam›za asla müsait de¤ildi. Bundan baﬂka müsellah bir bitarafl›¤›n
idamesi için param›z, silah›m›z, sanayiimiz hulâsa lâz›m olan vesaitimiz mevcut de¤ildi. ‹tilâf Devletlerinin bilhassa ‹ngilizlerin para vermemesinden sarf›nazar gemilerimizi zapt ve
milletin diﬂinden t›rna¤›ndan artt›rarak biriktirdi¤i inﬂaat› bahriyeye ait yedi milyon liram›z›
da gasbeylemeleri ve Düveli ‹tilâfiyenin ilan› harple beraber bizim harbe duhulümüzden daha dört ay evel tamamen Hükûmeti Osmanîye zarar›na bir Ermenistan cumhuriyeti teﬂkiline
karar verdiklerini ilan eylemiﬂ olmalar› ve hatta Bolﬂeviklerin neﬂretti¤i gizli muahedattan anlaﬂ›ld›¤›na göre ‹stanbulun Çarl›k Rusyas›na vadedilmiﬂ olmas› harbe, ‹tilâf Devletleri aleyhine girmekli¤in gayrikabili içtinap oldu¤unu gösterir delaili vaz›hadand›r. Bir de ‹ngiltere
ve Fransan›n kendisine ‹stanbulu vadeyledikleri Rusya dururken Balkan Harbi meﬂ'umundan sonra hiçbir k›ymeti askeriye ve mevcudiyeti millîye atfeylemedikleri milletimizi kendilerine iltihak eyleme¤i farzetsek bile tercih edece¤ini tasavvur eylemek elbette do¤ru olamaz.
Harbe girmekli¤imizi bir cinayet telâkki etmek ve koca bir milleti dört, beﬂ kiﬂinin baziçesi
olacak derekede addeylemek fikrimizce lehimizde bir faideyi mucip olmak ﬂöyle dursun, bilakis sak›t Ferit Paﬂan›n Parisle Avrupadan merhamet dilenmek efkâr› sakimanesi ile serdeyledi¤i beyanat› zelilanesine Klemansonun vermiﬂ oldu¤u hakaretalût cevab›n maazallah bir
kere daha iﬂitilmesine sebep olabilir. Binaenaleyh merdane bir surette hakikati söylemek ve
kahramanca harp eden bu koca milletin ma¤lûbiyetin netayici zaruriyesine katlanmakla beraber hareketinin cinayet telâkki ve bu yüzden ittiha›n ve tecziye edilmesini kabul etmemek
en salim ve en hay›rl› bir prensip telâkki olunabilir.
Harbin müsebbipleri hakk›ndaki noktaya gelince: ilân› harp gayrimesul olan zat› ﬂahanenin hakk› oldu¤una ve o zamanki kabinenin ilân› harpten dört ay sora içtima eden meclisi millide verdi¤i izahat üzerine alk›ﬂlarla mazhar› itimat olmuﬂ bulunmas›na nazaran mesele divan› âlinin tetkikinden geçmeden alel›tlak ﬂu veya bunun aleyhinde ithamata kalk›ﬂmakta isabet olmayabilir.... Harbi Umumiye girmek ve girmemek veyahut girmek zarureti karﬂ›s›nda zaman›n› intihap eylemek hususunda baﬂka mütaleat dahi vard›r. Buradaki mütaleat,
düﬂman noktai nazar›na cevap olmak üzere iltizam edilmiﬂtir.
3 - Harp esnas›ndaki suiidarelerin meydana ç›kar›l›p tecziyesi, vatan›m›zda mes'uliyetin büyük ve küçüklere seyyar› oldu¤unu, kanun devrinin tamamen bitarafane ve kemali adlü hakkaniyetle baﬂlad›¤›n› idrak etmek ehassi amalimizdir. Fakat biz bunu birçok münakalata sebep olacak olan kâ¤›t üzerinde reklâm tarz›nda neﬂriyattan ziyade bilfiil tatbikatileyârü a¤yare izhar›n› daha muvaf›k ve faideli görüyoruz.
4 - ‹ntihabat hakk›ndaki nikat› nazar›m›z› sureti berveçhiati beyanname ile neﬂir ve ilân
eylemiﬂtir. Bu bapta varil olacak baﬂkaca mütaleat varsa emir ve iﬂar›n› istirham eyleriz.
Mustafa Kemal
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baﬂka memleketin güvenlik ve iç düzeni ve gelece¤i bak›m›ndan da bunu tehlikeli say›yoruz. Bu nedenle kabinenin bu maddeden anlad›¤› ana amac›n ne oldu¤unu aç›klaman›z›
özellikle rica ederiz.
2 - ‹kinci madde içeri¤ine gelince, bu konu düﬂünülmeye de¤er ve türlü yönlerde tart›ﬂ›lmaya elveriﬂlidir. Örne¤in ﬂöyle de düﬂünülebilir:
Onar›lamaz y›k›mlar ve giderilemez ac› sonuçlar yaratt›¤› için bugün millette hoﬂnutsuzluk do¤uran Dünya Savaﬂ›na kat›lmamak elbette son derece istenir bir ﬂeydi. Ama buna hiç olanak yoktu. Çünkü kat›lmama silâhl› bir yans›zl›¤› yani Bo¤azlar›n kapal› bulundurulmas›n› gerektiriyordu. Oysa vatan›m›z›n konumu ‹stanbulun stratejik durumu Ruslar›n
‹tilâf Devletleri yan›nda yer alm›ﬂ olmas› bizim seyirci kalmam›za hiç elveriﬂli de¤ildi. Bundan baﬂka silâhl› bir yans›zl›k sürdürmek için param›z, silâh›m›z, endüstrimiz k›sacas› gerekli olan araçlar›m›z yoktu. ‹tilâf Devletlerinin özellikle ‹ngilizlerin para vermemesi ﬂöyle
dursun gemilerimize el koyup ve milletin diﬂinden t›rna¤›ndan artt›rarak biriktirdi¤i gemi
yap›m›na ayr›lm›ﬂ yedi milyon liram›z› da zorla almalar› ve ‹tilâf Devletlerinin savaﬂ ilan›yla birlikte bizim savaﬂa girmemizden daha dört ay önce Osmanl› Hükûmetinin tam zarar›na bir Ermenistan cumhuriyeti kurmaya karar verdiklerini ilân eylemiﬂ olmalar› ve hatta
Bolﬂeviklerin yay›mlad›¤› gizli antlaﬂmalardan anlaﬂ›ld›¤›na göre ‹stanbulun Çarl›k Rusyas›na vadedilmiﬂ olmas› savaﬂa, ‹tilâf Devletlerine karﬂ› girmekli¤in kaç›n›lmaz oldu¤unu
gösterir aç›k kan›tlard›r. Bir de ‹ngiltere ve Frans›n›n kendisine ‹stanbulu vaad ettikleri
Rusya dururken u¤ursuz Balkan Savaﬂ›ndan sonra askerlik aç›s›ndan hiç de¤er vermedikleri ve ulusal varl›k saymad›klar› milletimizin kendilerine kat›lmas› düﬂünülse bile bunu
ye¤leyeceklerini sanmak elbette do¤ru olamaz. Savaﬂa girmekli¤imizi bir cinayet suçu saymak ve koca bir milleti dört, beﬂ kiﬂinin oyunca¤› olacak kertede aﬂa¤› görmek düﬂüncemize göre yarar›m›za bir sonuç do¤urmak ﬂöyle dursun, tersine düﬂük Ferit Paﬂan›n Pariste
Avrupadan merhamet dilenmek gibi sakat düﬂüncelerle verdi¤i alçakça demece Clemanceau'nun vermiﬂ oldu¤u hakaret dolu yan›t›n Allah korusun bir kere daha iﬂitilmesine neden
olabilir. ﬁu halde gerçe¤i yi¤itçe söylemek ve kahramanca savaﬂan bu koca milletin yenilginin zorunlu sonuçlar›na katlanmakla birlikte yapt›klar›n›n cinayet say›lmas›n› ve bu yüzden
suçland›r›l›p cezaland›r›lmas›n› kabul etmemek en do¤ru ve en yerinde bir ilke olarak görülebilir.
Savaﬂa neden olanlarla ilgili noktaya gelince: Savaﬂ ilân› sorumsuz olan padiﬂah›n yetkisinde oldu¤una ve o zamanki kabinenin savaﬂ ilân›ndan dört ay sonra toplanan ulusal
mecliste yapt›¤› aç›klama alk›ﬂlarla güven alm›ﬂ bulunmas›na göre sorun yüce divan›n incelenmesinden geçmeden ille de ﬂu ya da bunu suçlamaya kalk›ﬂmak do¤ru olmayabilir...
Dünya Savaﬂ›na girip girmemek ya da girmek zorunlu¤u karﬂ›s›nda zaman›n› seçmek konusunda baﬂka düﬂünceler de vard›r. Buradaki düﬂünceler, düﬂman görüﬂlerine karﬂ›l›k olmak
üzere uygun bulunmuﬂtur.
3 - Savaﬂ s›ras›ndaki kötü yönetimleri ortaya ç›kar›l›p cezaland›rmak, vatan›m›zda sorumlulu¤un büyük ve küçüklere eﬂit yüklendi¤ini, kanun döneminin tam yans›zl›k, adalet
ve hak düﬂüncesiyle baﬂlad›¤›n› görmek en içten dile¤imizdir. Ama biz bunu birçok tart›ﬂmalara neden olacak olan kâ¤›t üzerinde reklâm biçiminde yay›mlardan çok edimli uygulamalar›yla dosta düﬂmana gösterilmesini daha uygun ve yararl› görüyoruz.
4 - Seçimlerle ilgili görüﬂlerimizi örne¤i aﬂa¤›ya al›nan bildiri ile yay›mlay›p ilân etmiﬂtik. Bu konuda ileri sürülebilecek baﬂka düﬂünceler varsa bildirmenizi rica ederiz.
Mustafa Kemal
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Matbuat Cemiyeti Reisi Velit Bey vas›tasile
‹stanbulda Tasviri Efkâr, Vakit, Akﬂam, Türk Dünyas› ve ‹stiklâl gazetelerine
C: 9 Teﬂrinievvel 1335
‹stizah etti¤iniz mevada ait izahat› Heyeti Temsilîye nam›na berveçhiati tebli¤ ediyorum:
1 - Makas›d›m›z›n hululü esasiyesinden olan üç nokta üzerinde hükûmetle itilâf ettik ve bu
noktalar hükûmetin resmi beyannamesinde de tasrih edilmiﬂtir; evvela Erzurum Kongresile S›vasta münakit Umumi Kongrece müﬂtereken kabul edilen nizamname ile beyannamenin ihtiva etti¤i
esasat dairesinde amali millîyenin hükûmetçe hatt› hareket ittihaz edilmesi: saniyen meclisi millî-

Bas›n Derne¤i Baﬂkan› Velit Bey eliyle
‹stanbulda Tasviri Efkâr, Vakit, Akﬂam, Türk Dünyas› ve ‹stiklâl gazetelerine
K: 9 Ekim 1919
Sordu¤unuz konulara iliﬂkin aç›klamalar› Temsilci Kurul ad›na aﬂa¤›da bildiriyorum:
1 - Amac›m›z›n temel ilkelerinden olan üç nokta üzerinde hükûmetle anlaﬂt›k ve bu noktalar
hükûmetin resmî bildirisinde de belirtilmiﬂtir; birincisi Erzurum Kongresiyle S›vasta toplanan Genel Kongrece ortaklaﬂa kabul edilen tüzük ile bildirinin içerdi¤i ilkelere uygun olarak ulusal isteklerin hükûmetçe hareket noktas› olarak al›nmas›; ikincisi Ulusal Meclis toplanana kadar millet ve
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nin içtima›na kadar mukadderat› millet ve memleket hakk›nda hiçbir taahhüdü kat'iye giriﬂilmemesi ve salisen de sulh konferans›na gönderilecek heyeti murahhasan›n itimad› millîye
mazhar› kifavet ve iktidar erbab›ndan mürekkep olmas› ﬂeklinde olan bu nikat› selâseyi hükûmet tamamile kabul etmiﬂ ve di¤er birtak›m teferruat üzerinde de itilâf edilmiﬂtir. Maamafih e¤er Kongrenin niza›nnamesile beyannamesinde münderiç esasata henüz vâk›f de¤ilseniz,
onlar› da tebli¤ edebiliriz.
2 - Heyeti Temsilîye ile hükûmetin icraat› tnütekabileleri sebebile devletin iki baﬂl› bir ﬂekilde görünmesini muvaf›k› hakikat bir tarz› telâkki bulm›yoruz: Ferit Paﬂa Kabinesi zaman›nda bile hükûmet gayrimeﬂru ve binnetice keenlemyekün oldu¤undan, millet kendisine meﬂru ve kanunî bir baﬂ temin etmek için çal›ﬂm›ﬂ ve hiçbir suretle ikinci bir baﬂ mahiyetini ihraz
etmemiﬂti; bugün ise bütün faaliyetimiz kanunun hakimiyetini temine matuf oldu¤undan, iki
baﬂl› gibi görünen vaziyetin ›slah›na müteveccihtir ve bu itibar ile de suitefsir edilmemelidir.
3 - Hükûmetin kat'i bir taahhüt alt›na girmemesini talepten maksad›m›z, mukarrerat›
mülkiye ve millîyemize milletin haberi olmdan suitesir icra edecek taahhüdaü muz›rrad›r.
Mesela Ferit Paﬂa vilâyat› ﬂarkîyede vâsi bir Ermenistan teﬂkilini kendi reyi hodile taahhüt etmek istemiﬂti. Maksad›m›z iﬂte bu gibi ve bundan daha fena ve gayrikabili tamir olacak mazarratlar›n önünü almakt›r. Yoksa hükûmeti menafii millîye lehindeki teﬂebbüsat›ndan menetmek de¤ildir. Hükûmet düveli muazzaman›n hakk›m›zdaki mukarrerat›n› lehimizde tadil
için istedi¤i kadar teﬂebbüsata giriﬂebilir. Yaln›z Meclisi Meb'usan›n reyini istihsal etmeksizin sulh konferans› mukarrerat›n› imza edemez. Meclisi Meb'usan›n tesrii içtima› hakk›nda
tamim edilen intihabat kararnamei ahiri de bu hususu mümkün k›lmaktad›r.
4 - Heyeti Temsilîye bir hükûmet mahiyetinde olmad›¤›ndan tabii devletlerle münasebat› resmiyeye giriﬂemez. Bizim yapabilece¤imiz ancak hükûmetin amali millîyeye muvaf›k
olan nikat› nazar›n› milletçe ve milletler nezdinde müdafaa ve terviç için teﬂebbüsat› hususiye ve gayriresmiyede bulunmak olabilir.
5 - Hükûmeti haz›ran›n siyaseti dahiliye ve hariciyemizi hüsnü tedvire muktedir olup olmad›¤› hakk›nda ﬂimdilik kati bir ﬂey söyliyemeyiz. Bunu icraat gösterecektir. Bizim maksad›m›z teklif etti¤imiz esasat› millîyenin hükûmetçe kabulü idi. Hükûmeti haz›ra ile de aynen
böyle oldu. Cemiyetimiz siyasî bir f›rka olmad›¤›ndan vükelâ veya reisi vükelân›n birtak›m
esbab› tercihiye serdile tayin ve intihab›nda amil olmad›k ve olamay›z.
6 - Bu mesaili daha vaz›h ve mufassal surette anlamak arzu edildi¤i takdirde S›vasa bir
iki zat izam› pek muvaf›k olur.
7 - Yeni bir kabine teﬂkili meselesi hakk›nda Heyeti Temsilîye ﬂimdilik hiçbir mülâhaza dermeyan edemez.
8 - ‹radei Millîye gazetesinde birtak›m devletleri alâkadar edecek f›kralar bulunmas›
aleyhtarl›k maksad›ndan de¤il, vakayii cariyeden halk› haberdar etmek mecburiyeti tahliyesinden mütevellittir. Nitekim aleyhte gibi görünen f›kralar oldu¤u gibi lehte bulunan f›kralar
da vard›r. Fazla olarak e¤er s›rf aleyhtarl›k ﬂeklinde görülebilecek f›kralar varsa bu da hukuku millîyeye vukubulan baz› tecavüzata karﬂ› pek hakl› bir müdafaai meﬂrua mahiyetindedir.
10 Teﬂrinievel 1335
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 144.
Deraliye, 13/10/1335
S›vasta Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Muhterem Paﬂam; kaç gündür Zat› Alinizle matbuat heyeti nam›na muhabere ediyorduk. Bugün de Tasviri Efkâr nam›na tasdi edece¤im berveçhizir baz› sualler arzeyliyorum;
maksat, Kuvayi Millîyenin vaziyeti hakk›nda mümkün mertebe sarih malûmat vermektir.
Al›nacak etaplar›n ajans vas›tasile Avrupaya çektirilmesine çal›ﬂ›lacakt›r. Bu suallerden münasip görülenlere yar›nki nüshaya yetiﬂtirilmek üzere mümkün mertebe çabuk cevap vermenizi rica ederim.
1 - Kuvayi Millîyenin vücuda gelmesinin ilk sebepleri nedir?
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memleketin kaderiyle ilgili hiçbir kesin yüklenime giriﬂilmemesi ve üçüncüsü de bar›ﬂ konferans›na gönderilecek delege kurulun milletin güvenini kazanm›ﬂ, yetenekli ve güçlü kimselerden oluﬂmas› biçiminde olan bu üç ilkeyi hükûmet tümüyle kabul etmiﬂ ve öbür birtak›m ayr›nt›lar üzerinde de anlaﬂma olmuﬂtur. Bununla birlikte Kongrenin tüzü¤ü ile bildirisinde yaz›l› ilkeleri daha bilmiyorsan›z, onlar› da bildirebiliriz.
2 - Temsilci Kurul ile hükûmetin karﬂ›l›kl› iﬂlerinde devletin iki baﬂl› bir görünümde olmas›n› gerçe¤e uygun bir durum saym›yoruz: Ferit Paﬂa Kabinesi zaman›nda bile hükûmet
meﬂru olmad›¤›ndan ve bu nedenle de yok say›lmak gerekti¤inde, millet kendisine meﬂru ve
kanunî bir baﬂ sa¤lamaya çal›ﬂm›ﬂ ve kesinlikle ikinci bir baﬂ niteli¤i almam›ﬂt›; bugün ise bütün u¤raﬂ›lar›m›z kanunun üstünlü¤ünü sa¤lamaya yönelik oldu¤undan, iki baﬂl› gibi görünen durumun düzeltilmesini amaçlamaktad›r ve bu nedenle de yanl›ﬂ yorumlanmamal›d›r.
3 - Hükûmetin kesin bir yüklenim alt›na girmemesini istemekten amac›m›z, ülke ve
ulus üzerinde verilecek kararlarda milletin haberi olmadan kötü etki yapacak zararl› giriﬂimlerdir. Örne¤in Ferit Paﬂa do¤u illerinde yayg›n Ermenistan kurulmas›n› kendi baﬂ›na
yüklenmek istemiﬂti. Amac›m›z iﬂte bu gibi ve bundan daha kötü ve onar›lamaz zararlar›n
önünü almakt›r. Yoksa hükûmeti ulusal ç›karlar yarar›na giriﬂimlerde bulunmaktan önlemek de¤ildir. Hükûmet büyük devletlerin bizimle ilgili olarak vermiﬂ olduklar› kararlar›
bizden yana de¤iﬂtirmek için istedi¤i kadar giriﬂim yapabilir. Yaln›z Meb’uslar Meclisinin
onay›n› almadan bar›ﬂ konferans› kararlar›n› imza edemez. Meb'uslar Meclisinin toplanmas›n› çabuklaﬂt›rmakla ilgili olarak genelgeyle yay›mlanan son seçim kararnamesi de bunu
olanakl› k›lmaktad›r.
4 - Temsilci Kurul bir hükûmet niteli¤inde olmad›¤›ndan elbette devletlerle resmî iliﬂkiler kuramaz. Bizim yapabilece¤imiz ancak hükûmetin ulusal isteklere uygun olan görüﬂlerini millet ve baﬂka uluslar karﬂ›s›nda savunmak ve bunlar›n kabulü için özel nitelikte resmî iliﬂkiler kuramaz. Bizim yapabilece¤imiz ancak hükûmetin ulusal isteklere uygun olan
görüﬂlerini millet ve baﬂka uluslar karﬂ›s›nda savunmak ve bunlar›n kabulü için özel nitelikte resmî olmayan giriﬂimlerde bulunmak olabilir.
5 - Bugünkü hükûmetin iç ve d›ﬂ politikam›z› iyi yürütmeye yetenekli olup olmad›¤› konusunda ﬂimdilik kesin bir ﬂey söyliyemeyiz. Bunu yap›lacak iﬂler gösterecektir. Bizim amac›m›z önerdi¤imiz ulusal ilkelerin hükûmet taraf›ndan kabulü idi. Bugünkü hükûmet ile de
aynen böyle oldu. Derne¤imiz siyasî bir parti olmad›¤›ndan bakanlar›n ya da baﬂbakan›n birtak›m ye¤leme nedenleri ileri sürerek atanma ve seçilmelerinde etkili olmad›k ve olamay›z.
6 - Bu sorunlar› daha aç›k ve ayr›nt›l› olarak anlamak istiyorsan›z S›vasa bir iki kiﬂi
gönderilmesi çok uygun olur.
7 - Yeni bir kabine kurulmas›yla ilgili olarak Temsilci Kurul ﬂimdilik hiçbir görüﬂ ileri süremez.
8 - ‹radei Milliye gazetesinde birtak›m devletleri ilgilendirecek yaz›lar bulunmas› onlara karﬂ› ç›kmak amac›ndan de¤il, olup bitenlerden halka bilgi vermek do¤al zorunlu¤undand›r. Nitekim onlara karﬂ› gibi görünen yaz›lar oldu¤u gibi onlardan yana olan yaz›lar da
vard›r. Üstelik e¤er tümüyle karﬂ› say›labilecek yaz›lar varsa bunlar da milletin haklar›na
yap›lan baz› sald›r›lara karﬂ› pek hakl› bir meﬂru savunma niteli¤indedir.
10 Ekim 1919
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma
Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 144.

‹stanbul, 13/10/1919
S›vasta Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Say›n Paﬂam; kaç gündür sizinle bas›n kurulu ad›na haberleﬂiyorduk. Bugün de Tasviri Efkâr ad›na rahats›z edece¤im. Aﬂa¤›da baz› sorular sunuyorum; amaç, Ulusal Güçlerin
durumu ile ilgili olarak olabildi¤ince aç›k bilgi vermektir. Al›nacak yan›tlar›n ajans kanal›yla Avrupaya çektirilmesine çal›ﬂ›lacakt›r. Bu sorulardan uygun görülenlere yar›nki say›ya
yetiﬂtirilmek üzere olabildi¤ince çabuk yan›t vermenizi rica ederim.
1 - Ulusal Güçlerin oluﬂmas›n›n ilk nedenleri nedir?
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2 - Teﬂkilât› millîye ne vak›t baﬂlad›?
3 - Bugün kaç vilâyete hükmü ﬂamildir?
4 - Teﬂkilât› millîyenin baﬂl›ca erkan› kimlerdir?
5 - Maksad› aslisi nedir?
6 - Maksad› aslisini istihsal için baﬂl›ca teﬂebbüsat› nedir?
7 - ‹ntihabat hakk›nda fikri nedir?
8 - Anadoluda intihabat tamamile serbest yap›labilecek midir?
9 - ‹ntihab› nisbî esas› kabul olunur mu?
10 - Avrupaca teﬂkili mutasavver Ermenistan hududu hakk›nda ne düﬂünüyorsunuz?
11 - Sizce Ermenistan hududu ne olabilir?
12 - General Harbord ile ne mülâkat ettiniz?
13 - Kuvayi Millîyenin ikinci, üçüncü derecede uzviyetleri içinde baz› ittihatç›lar vard›r,
deniliyor ne dereceye kadar do¤rudur?
14 - ‹ttihatç›lar›n Kuvayi Millîye üzerine tesir etmesi kabil midir?
15 - ‹ntihabattan sonra Kuvayi Millîye ne ﬂekilde kalacakt›r?
16 - Müstakbel hudutlar›m›z sizce ne olabilir?
17 - Muhtasaran tercümei halinizi bildirir misiniz?
18 - Meb'us intihab› için namzetli¤inizi vazedece¤iniz söyleniyor do¤ru mudur. Nereden meb'us ç›kmak istiyorsunuz?
19 - Rüfekan›z meyan›nda baﬂka kimler meb'us olmak arzusundad›r?
20 - ﬁehrinizde ‹tilâf mümessileri var m›, onlarla hali temasta m›s›n›z size karﬂ› vaz'› tav›rlar› nedir, harekât› millîye hakk›nda ne düﬂünüyorlar?
21 - ‹stanbula mümessil tayin etti¤iniz Vas›f Bey ne vak›t gelecektir, talimat› nedir?
Tasviri Efkâr Sermuharriri
Velü
Velit Beyefendiye
Paﬂa Hazreterinin telgrafnameniz muhteviyat›na numara s›rasile berveçhiati not ettirdi¤i cevaplar› arzediyorum.
Cevat
1 - Milletin maruz kald›¤› muamelât› hakﬂikemane.
2 - Akebi mütarekede ve vatan›n her taraf›nda hemen ayni zamanda.
3 - Bugün Anadolu ve Rumeli vilayât›nda teﬂkilât› millîyeden mahrum bir yer kalmam›ﬂt›r. Hükmü umum vatana ﬂamildir.
4 - Teﬂkilât› millîyenin erkân› masuniyet ve istiklâli vatan için kalpleri ç›rp›nan milletin
umum güzide evlatlar›d›r.
5 - Maksad› asli vatan›n tamamisini ve milletin istiklâlini temin etmektir.
6 - Kuvayi Millîyeyi amil ve iradei millîyeyi hâkim k›lma¤a azmi kati karar vermiﬂ olan
ve bütün efrad› milleti cami bulunan teﬂkilat›m›zd›r. Nizamname ve beyannamemizde aynen
musarraht›r.
7 - ‹ntihabata gayrimeﬂru bir gûna müdahalede bulunmay›p milleti serbest b›rakmakt›r.
Yaln›z cemiyetimiz, esasat›n› kabul edenlerin intihapta muvaffak olmalar›n› temenni eder.
8 - Evet yap›lacakt›r.
9 - Bu defaki intihabat›n mevcut kanuna tevfikan icras› zaruridir. Ve zaten bu yolda da
baﬂlanm›ﬂt›r. Temsili nisbî usulü meclisi millinin halledece¤i bir meseledir.
10, 11 - 30 Teﬂrinevel 1334 tarihindeki hududumuz dahilinde kalan aksam› vatandan
bir kar›ﬂ topra¤›n Ermenistan hükûmetine ilhak›na millet kat’iyen raz› de¤ildir.

2 - Ulusal örgütlenme ne vak›t baﬂlad›?
3 - Bugün kaç il üzerinde egemendir?
4 - Ulusal örgütün ileri gelenlerinin baﬂl›calar› kimlerdir?
5 - Temel amac› nedir?
6 - Temel amac›n› elde etmek için baﬂl›ca giriﬂimleri nedir?
7 - Seçimler konusundaki düﬂüncesi nedir?
8 - Anadoluda seçimler tam serbestlikle yap›labilecek midir?
9 - Nisbî seçim sistemi kabul olunur mu?
10 - Avrupaca kurulmas› düﬂünülen Ermenistan s›n›rlar›yla ilgili olarak ne düﬂünüyorsunuz?
11 - Sizce Ermenistan›n s›n›rlar› ne olabilir?
12 - General Harboard ile buluﬂtunuz mu?
13 - Ulusal Güçlerin ikinci, üçüncü derecede organlar› içinde baz› ittihatç›lar vard›r,
deniliyor ne dereceye kadar do¤rudur?
14 - ‹ttihatç›lar Ulusal Güçleri etkileyebilirler mi?
15 - Seçimlerden sonra Ulusal Güçler ne biçimde kalacakt›r?
16 - Gelecekteki s›n›rlar›m›z sizce ne olabilir?
17 - Özgeçmiﬂinizi k›saca bildirir misiniz?
18 - Meb'us seçiminde aday olaca¤›n›z söyleniyor do¤ru mudur? Nereden meb'us seçilmek istiyorsunuz?
19 - Arkadaﬂlar›n›z aras›nda baﬂka kimler meb’us olmak istemektedir?
20 - ﬁehrinizde ‹tilâf Devletleri temsilcileri var m›, onlarla iliﬂki durumunda m›s›n›z size karﬂ› tutumlar› nedir, ulusal savaﬂ›mla ilgili olarak ne düﬂünüyorlar?
21 - ‹stanbula temsilci atad›¤›n›z Vas›f Bey ne vak›t gelecektir, ona ne direktif verilmiﬂtir?
Tasviri Efkâr Baﬂyazar›
Velit
Velit Beyefendiye
Paﬂa Hazretlerinin telgraf›n›zda yaz›lanlara numara s›ras›yla not ettirdi¤i yan›tlar› aﬂa¤›da sunuyorum.
Cevat
1 - Milletin karﬂ›laﬂt›¤› haks›z iﬂler.
2 - Ateﬂkesten hemen sonra ve vatan›n her yan›nda hemen ayn› zamanda.
3 - Bugün Anadolu ve Rumeli illerinde ulusal örgüt bulunmayan bir yer kalmam›ﬂt›r.
Sözü bütün yurtta geçer.
4 - Ulusal örgütlerin ileri gelenleri yürekleri vatan›n dokunulmazl›¤› ve ba¤›ms›zl›¤›
için ç›rp›nan milletin tüm seçkin evlâtlar›d›r.
5 - Temel amaç vatan›n bütünlü¤ünü ve milletin ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤lamakd›r.
6 - Ulusal Güçleri etkin ve ulusal iste¤i egemen k›lmaya sars›lmaz kesin karar vermiﬂ
olan ve tüm millet bireylerini kapsayan örgütümüzdür. Tüzük ve bildirimizde bunlar oldu¤u gibi yaz›l›d›r.
7 - Seçimlere haks›z bir kar›ﬂmada bulunmay›p milleti serbest b›rakmakt›r. Ancak derne¤imiz, ilkelerini kabul edenlerin seçimde baﬂar›l› olmalar›n› diler.
8 - Evet yap›lacakt›r.
9 - Bu seçimin eldeki kanuna uygun olarak yap›lmas› zorunludur. Gerçekten de bu
yolda da baﬂlanm›ﬂt›r. Nisbi temsil sistemi ulusal meclisin çözüme ba¤layaca¤› bir sorundur.
10, 11 - 30 Ekim 1918 tarihindeki s›n›rlar›m›z içinde kalan vatan parçalar›ndan bir kar›ﬂ topra¤›n Ermenistan hükûmetine kat›lmas›n› millet kesinlikle kabul etmez.
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13 - Cemiyetimizde ittihatç› olarak kimse mevcut de¤ildir. ‹ttihatç›l›k tarihe kar›ﬂm›ﬂt›r.
Hükûmeti merkeziyenin, garbîn hatay› siyasisi onlar›n ihyas›na sebebiyet vermedi¤i takdirde
millet bunun ihyas›n› derhat›r bile etmiyecektir. Buna dair Heyeti Temsilîyenin yeni bir beyannamesi bu gece Matbuat Cemiyeti Riyasetine keﬂide edilecektir.
14 - Kuvayi Millîyemizin hakimi müessiri ancak millet ve makas›d› âliyei millîyedir.
Baﬂka hiçbir fert veya cemaat müessir olamaz.
15 - Kuvayi Millîyenin ﬂekli atisi, meclisi millî, emniyet ve serbesti ile vazifei teﬂriiye ve
murakabesini ifaya muvaffak olduktan sonra bir kongre ile tayin edilecektir. Bu husus nizamnamemizin son maddesinde musarrahl›r.
16 - Müstakbel hudutlar›m›z bizce 30 Teﬂrinievel 1334 tarihinde mütareke aktedildi¤i
günde filen sahip kald›¤›m›z huduttur.
18 - Meb'uslu¤a namzetli¤imi vazetmedim ve etmiyece¤im ve fakat millet herhangi bir
yerden beni meb'uslu¤a intihap ederse maaliftihar kabul ederim.
19 - Rüfekam da aynen benim gibi düﬂünmekledirler.
20 - ﬁehrimizde ‹tilâf mümessilleri yoktur. Ancak muvakkatten gelip geçen tekmil Avrupa ve Amerika devletlerine mensup memurîni siyasîye ve askeriye ile vukubulan hususi
mülâkatlarda teﬂkilât ve harekat› millîyemizin mahiyeti meﬂruasm› tamamen tasdik ve takdir
eylemiﬂlerdir.
17 - Paﬂan›n tercümeihali muhtasaran berveçhi maruzdur:
Rumî 1296 tarihinde Selânikte tevellüt ederek rüﬂti tahsilini Selânikte, idadi tahsilini
Manast›rda, Harbiye ve Erkân›harbiye tahsillerini Dersaadette ikmal ile 1320 senesi Erkân›harbiye Yüzbaﬂ›l›¤› ile neﬂ'et etmiﬂ ve 1323 senesine kadar Suriyede ve Kola¤as› olduktan
sonra 1327 senesine kadar Makedonyada bulunmuﬂlar bu müddet çarf›nda Ordu Erkân›harbiyesinde, Redif F›rkas› Erkân›harpli¤inde, Ordu ve Kolordu Erkân›harbiyesinde, Redif F›rkas› Erkân›harpli¤inde, Ordu ve Kolordu Erkân›harbiyesinde ve Selanik Zabitan Talimgah
Kumandanl›¤›nda ve ﬁimendifer Hatt› Müfettiﬂli¤inde ifay› vazife eylemiﬂlerdir. 31 Mart hadisesi üzerine Selânikten Dersaadete hareket eden kuvvetlerin Erkân›harbiye Reisli¤inde ve
1326 da Arnavutlukta icra edilen harekat› Harbiye Nâz›r› Mahmut ﬁevket Paﬂan›n Erkân›harbi olarak bulunmuﬂ ve 1326 da Pikardi manevralar›n› takip için Fransaya azimet etmiﬂtir.
1327 senesinde Erkân›harbiyei Umumiye Dairesine memur edilmiﬂ ve oradan ‹talya Muharebesi münasebetile Trablusgarbe giderek bu harbin nihayetine kadar Sirenaik m›ntakas›nda
Derne kuvvetleri Kumandanl›¤›n› ifa eylemiﬂ ve bu esnada Balkan Muharebesi baﬂlam›ﬂ ve
Bulgarlar›n Çatalca hatt›na geldikleri bir zamanda ‹stanbula avdet ederek Geliboluda Kuvayi Mürettebe Erkân›harbiyesi Harekât ﬁubesi Müdürü ve Bolayir Kolordusu Erkân›harbiye
Reisi olarak Balkan Harbine iﬂtirakle Edirne üzerine mezkûr kolordu ile hareket etmiﬂ ve Dimetoka havalisinin istirdad›nda bilfiil bulunmuﬂlard›r. Balkan Harbini müteak›p Sofya,
Belgrat, Çetine Ataﬂemiliterliklerini ifa etmek üzere Sofyaya memur ve orada Kaymakaml›¤a terfi edilmiﬂtir. Harbi zailin ilân›n› müteak›p Tekirda¤›nda yeni teﬂekkül eden On Dokuzuncu F›rka Kumandanl›¤›na tayin olunmuﬂlard›r. Maydos ve havalisi m›ntakas› Kumandanl›¤›n› ifa ettikten sora mezkûr f›rka ile bu m›nlakada bulunduklar› s›rada Anburnu Kuvvetleri Kumandanl›¤›n› deruhde eylemiﬂ ve bunun neticesinde Miralayl›¤a terfi etmiﬂlerdir.
Bilâhare Anafartalar Grupu Kumandan› olmuﬂ ve ‹ngilizlerin çekilmeleri üzerine On Alt›nc› Kolordu Kumandan› olarak Edirneye ve orada bir ay kadar kald›ktan sora Diyarbekir,
Bitlis, Muﬂ havalisine ayni numara ile Kolordu Kumandan› olarak gitmiﬂ ve mezkûr cehpede mirlival›¤a terfi ettirilmiﬂlerdir. Tahaﬂﬂüt eden ‹kinci Ordu dahilinde Bitlis ve Muﬂu beﬂ
gün muharebeden sora Ruslardan istirdat eylemiﬂ ve bir müddet sora ‹kinci Ordu Kumandanl›¤› Vekâletine ve az bir müddet sonra Hicaz Kuvvei Seferiyesine Ordu Kumandan› olarak tayin olunmuﬂ ise de ﬁama kadar gittikten ve Sina cehpesini teftiﬂ eyledikten sora Medineye gitmelerine hacet görülmedi¤inden ‹kinci Ordu Kumandanl›¤›na asaleten tayin edilerek
Diyarbekire avdet olunmuﬂ 1333 senesinde Halepte tahaﬂﬂüt eden ve General Falkenhayn
taht› idaresinde bulunan grupa dahil olan Yedinci Ordu Kumandanl›¤›na tayin edilmiﬂlerdir. Müﬂarileyh ile harekat› harbiyede aralar›nda ihtilâf› nazar has›l oldu¤undan ve hükûmet
te noktai nazarlar›n› terviç etmedi¤inden mezkûr Ordu Kumandanl›¤›ndan istifa ve müteakiben tayin k›l›nd›¤› ‹kinci Ordu Kumandanl›¤›n› da kabul ctmiyerek ‹stanbula avdet etmiﬂlerdir. Bu müddet zarf›nda veliaht bulunan zat›n refakatinde olarak Almanya Karargâh›
Umumisine ve Alman garp cephesine seyahat eylemiﬂlerdir. Veliaht›n padiﬂah olmalar› üzerine ﬂifahi ve muss›rrane irade ile Falkenhayn ›n ma¤lûp b›rakt›¤› Nablus civar›ndaki Yedinci

13 - Derne¤imizde ittihatç› olarak kimse yoktur. ‹ttihatç›l›k tarihe kar›ﬂm›ﬂt›r. ‹stanbul hükûmeti ve bat›n›n, politik yan›lg›s› onlar›n yeniden canlanmas›na neden olmazsa millet bunlar›n yeniden canland›r›lmas›n› akl›na bile getirmiyecektir. Temsilci Kurulun bununla ilgili yeni bir bildirisi bu gece Bas›n Derne¤i Baﬂkanl›¤›na telgrafla iletilecektir.
14 - Ulusal Güçlerimize egemen olan etken ancak millet ve milletin yüce amaçlar›d›r.
Baﬂka hiçbir kimse veya topluluk etken olamaz.
15 - Ulusal Güçlerin gelecekteki biçimi, ulusal meclis, güven içinde ve özgür olarak yasama ve denetleme görevini yapmay› baﬂard›ktan sonra bir kongre ile belirlenecektir. Bu
nokta tüzü¤ümüzün son maddesinde yaz›l›d›r.
16 - Gelecekteki s›n›rlar›m›z bizce 30 Ekim 1918 tarihinde ateﬂkes anlaﬂmas› yap›ld›¤›
günde edimli olarak sahip kald›¤›m›z s›n›rd›r.
18 - Meb'uslu¤a adayl›¤›m› koymad›m ve koymayaca¤›m ama millet herhangi bir yerden beni meb'uslu¤a seçerse övünerek kabul ederim.
19 - Arkadaﬂlar›m da t›pk› benim gibi düﬂünmektedirler.
20 - ﬁehrimizde ‹tilâf Devletleri temsilcileri yoktur. Ancak geçici olarak gelip geçen
tüm Avrupa ve Amerika devletlerine ba¤l› sivil ve asker görevlilerle yap›lan özel görüﬂmelerde ulusal örgüt ve savaﬂ›m›m›z›n hakl›l›¤›n› hepsi onam›ﬂ ve kavram›ﬂt›r.
17 - Paﬂan›n özgeçmiﬂi özetle ﬂöyledir:
Rumî 1296 (Milâdî 1880) tarihinde Selânikte do¤muﬂtur. ‹lk ve orta ö¤renimini Selânikte, liseyi Manast›rda, Harp okulunu ve Kurmay ö¤renimini ‹stanbulda tamamlam›ﬂ
ve 1904 senesinde Kurmay Yüzbaﬂ› olarak me’zun olmuﬂ ve 1907 senesine kadar Suriyede
ve Önyüzbaﬂ› olduktan sonra 1911 senesine kadar Makedonyada bulunmuﬂlar bu süre
içinde Ordu Kurmayl›¤›nda, Redif Tümeni Kurmayl›¤›nda, Ordu ve Kolordu Kurmayl›¤›nda ve Selânik Subay E¤itim Komutanl›¤›nda ve demir yolu müfettiﬂli¤inde görev yapm›ﬂt›r. 31 Mart olay› üzerine Selânikten ‹stanbula giden kuvvetlerin Kurmay Baﬂkanl›¤›nda ve 1910 da Arnavutlukta yap›lan harekâtta Savaﬂiﬂleri Bakan› Mahmut ﬁevket Paﬂan›n
Kurmay› olarak bulunmuﬂ ve 1910 da Pikardi manevralar›n› izlemek için Fransaya gitmiﬂtir. 1911 senesinde Genel Kurmay Baﬂkanl›¤› Dairesinde görevlendirilmiﬂ ve oradan ‹talya Savaﬂ› dolay›s›yla Libyaya giderek bu savaﬂ›n sonuna kadar Sirenaik bölgesinde Derne
kuvvetleri Komutanl›¤›n› yapm›ﬂ ve bu arada Balkan Savaﬂ› baﬂlam›ﬂ ve Bulgarlar›n Çatalca hatt›na geldikleri bir zamanda ‹stanbula dönerek Geliboluda Mürettep Kuvvetleri
Kurmayl›¤› Harekât ﬁubesi Müdürü ve Bolayir Kolordusu Kurmay Baﬂkan› olarak Balkan
Savaﬂ›na kat›l›p Edirne üzerine bu kolorduyla birlikte yürümüﬂ ve Dimetoka yöresinin geri al›nmas›nda edimli olarak bulunmuﬂlard›r. Balkan Savaﬂ›ndan sonra Sofya, Belgrat, Çetine Ataﬂemiliterliklerini yapmak üzere Sofyada görevlendirilmiﬂ ve orada Yarbayl›¤a
yükseltilmiﬂtir. Geçen savaﬂ›n ilân›ndan sonra Tekirda¤›nda yeni kurulan On Dokuzuncu
Tümen Komutanl›¤›na atanm›ﬂlard›r. Maydos ve Yöresi Bölge Komutanl›¤›n› yapt›ktan
sonra bu tümenle bu bölgede bulunduklar› s›rada Ar›burnu Kuvvetleri Komutanl›¤›n› üstlenmiﬂ ve bunun sonucunda Albayl›¤a yükselmiﬂlerdir. Daha sonra Anafartalar Grubu
Komutan› olmuﬂ ve ‹ngilizlerin çekilmeleri üzerine On Alt›nc› Kolordu Komutan› olarak
Edirneye ve orada bir ay kadar kald›ktan sonra Diyarbak›r, Bitlis, Muﬂ yöresine yine On
Alt›nc› Kolordu Komutan› olarak gitmiﬂ ve bu cephede Tu¤generalli¤e yükseltilmiﬂlerdir.
Y›¤›nak yapan ‹kinci Ordu içinde Bitlis ve Muﬂu beﬂ gün savaﬂtan sonra Ruslardan geri alm›ﬂ ve bir süre sonra ‹kinci Ordu Komutanl›¤› Vekilli¤ine ve az bir süre sonra Hicaz Seferi Kuvvetlerine ordu Komutan› olarak atanm›ﬂ ise de ﬁama kadar gittikten ve Sina cephesini teftiﬂ ettikten sonra Medineye gitmelerine gerek görülmedi¤inden ‹kinci Ordu Komutanl›¤›na asil olarak atan›p Diyarbak›ra dönmüﬂ 1917 senesinde Halepte y›¤›nak yapan
ve General Falkenhayn komutas›nda bulunan gruba giren Yedinci Ordu Komutanl›¤›na
atanm›ﬂlard›r. Bu generalle aralar›nda savaﬂ hareketleri konusunda görüﬂ ayr›l›¤› do¤du¤undan ve hükûmet de kendisinin görüﬂünü kabul etmedi¤inden bu Ordu Komutanl›¤›ndan çekilmiﬂ ve sonradan atand›¤› ‹kinci Ordu Komutanl›¤›n› da kabul etmiyerek ‹stanbula dönmüﬂtür. Bu süre veliaht bulunan kiﬂinin yan›nda Almanya genel karargâh›na ve Alman bat› cephesine gitmiﬂlerdir. Veliaht›n padiﬂah olmalar› üzerine padiﬂah sözlü ve ›srarl› buyru¤u ile Falkenhayn'›n yenik b›rakt›¤› Nablus dolaylar›ndaki Yedinci Orduya yeniden gitmiﬂ ve var›ﬂ›ndan on beﬂ gün sonra yap›lan ‹ngiliz genel sald›r›s›nda bu orduyu
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Orduya tekrar gitmiﬂ ve viirudundan on beﬂ gün sonra vukubulan umumi ‹ngiliz taarruzunda bu orduyu Halebe kadar ricat ettirdi¤i s›rada padiﬂaha Fahri Yaver olmuﬂtur. Halep muharebesini müteak›p Yedinci ve Adana havalisinde bulunan ‹kinci Ordulardan mürekkep
Y›ld›r›m Grupu Kumandanl›¤›n› deruhde ve badelmütareke ‹stanbula avdet eylediler. Son
zamanda malûm oldu¤u veçhile Üçüncü Ordu Müfettiﬂli¤ile ﬁarkî Anadoluda bulunduklar›
esnada 8 Temmuz 1335 de silki askeriden istifa etmiﬂlerdir.

VES‹KA, 145.
Bab›ali, 2/10/1335
S›vas vilayetine
Padiﬂah› hilâfetpenah efendiniz hazretlerinin asan teveccühü humayunlar› olmak üzere Dahiliye Nezaretine tayin buyurularak tevfikat› samandaniyeye müsteniden ifay› vaziffeye
mübaﬂeret ettim. Memleketin elyevm içinde bulundu¤u müﬂkilât› iktiham ile vatan ve milletin selaâmetini, istikbalini temin için bütün efrad› milletin bir vifak ve ittihad› tam halinde olmas› devletin menafii hakikiyesi icabat›ndan bulundu¤u halde bir müddettir dahili memlekette asar› nifak ve ﬂikak runüma olmas› müﬂkülât›n bir kat daha tezayüdünü müstelzim olmak
itibarile pek ziyade ﬂayan› teessüftür. Heyeti cedidei hükûmet hukuk ve menafii aliyei memleketi müdafaa ve muhafaza için bütün mesaisini sarfetmek emelile gelmiﬂ olup ancak bu hususta husulü muvaffak›yet vifak ve hizmetin avdetile her tarafta muhafazai sükûna gayret ve
hükûmetin tekkinat›na mutavaatla menafii memlekete muz›r harekâttan mûcanebet edilmekle has›l olaca¤›ndan hemen merkez ve mülhakata bu dairede icray› vesaya olunarak ve ahvali vilâyattan peyderpey malûmat itas›na ve meb'usan intihabat› muamelesinin tesriile netayicinin imhas›na himmet buyurulmas› bilhassa tavsiye olunur.
Nâz›r Mehmet ﬁerif

VES‹KA, 146.

Halebe kadar geri çekti¤i s›rada padiﬂaha Onursal Yaver olmuﬂtur. Halep savaﬂ›ndan sonra Yedinci ve Adana yöresinde bulunan ‹kinci Ordulardan oluﬂan Y›ld›r›m Grubu Komutanl›¤›n› üstlenmiﬂ ve ateﬂkesten sonra ‹stanbula dönmüﬂlerdir. Son zamanda bilindi¤i gibi
Üçüncü Ordu Müfettiﬂli¤iyle Do¤u Anadoluda bulunduklar› s›rada 8 Temmuz 1919 da askerlik mesle¤inden çekilmiﬂlerdir.

BELGE, 145

‹stanbul, 2/10/1919
S›vas Valili¤ine
Padiﬂah ve Halife efendimiz hazretlerinin yüksek güvenleriyle ‹çiﬂleri Bakanl›¤›na
atanarak Tanr›n›n yard›m›na dayanarak görev yapmaya baﬂlad›m. Memleketin bugün içinde bulundu¤u güçlükleri yenerek vatan ve milletin kurtuluﬂunu ve gelece¤ini sa¤lamak için
tüm millet bireylerin tam bir birlik ve uyuﬂma içinde olmas› devletin gerçek ç›karlar› gere¤inden oldu¤u halde, bir süredir memleket içinde anlaﬂmazl›k ve bölünme görülmesi, güçlü¤ün bir kat daha artmas›na neden oldu¤undan çok üzüntü yaratmaktad›r. Yeni kabine ülkenin yüksek hak ve ç›karlar›n› savunup korumak için tüm gücüyle u¤raﬂmak amac›yla gelmiﬂtir. Ancak bu yolda baﬂar› kazan›lmas› birli¤in ve hizmetin yeniden kurulmas› ile her
yanda dinginli¤in korunmas›na çaba harcanmas› ve hükûmetin isteklerini yerine getirip ülke ç›karlar›na zararl› davran›ﬂlardan kaç›nmakla gerçekleﬂebilece¤inden hemen merkeze
ve oraya ba¤l› yerlere bu yolda ö¤ütler verilerek ve illerin durumundan sürekli bilgi verilmesine ve meb'us seçimi iﬂlerinin çabuklaﬂt›nlmas›yla sonucunun bildirilmesi gayret edilmesi özellikle sal›k verilir.
Bakan Mehmet ﬁerif

BELGE, 146.

Beyanname
Vatan ve milletin elyevm geçirmekte oldu¤u ﬂu buhranl› devrede hükûmeti haz›ra Cenab› Hakk›n tevfikal› ilâhiyesine ve peygamberimiz hilâfetpenah efendimiz hazretlerinin teveccühü humayunlar›na ve milleti osmanîyenin muzaheretenie itimat ile mes'uliyeti deruhde ederek saaddet ve selâmeti mülkü milleti temin için azmi kat’î ile ifay› vazifeye mübaﬂeret etmiﬂtir. Heyeti vükelây› haz›ra mütecanis ve hututuesasiyede müttehidülefkar olup hiçbir f›rkaya mensup olmad›¤› gibi muhtelif siyasî gruplar›n hiçbirine dahi temayül etmez. Fakat vatan ve milletin saadet ve selâmetine matuf olan gayede hepsinde muaveneti maeviyeye
itizarda buluur. Eyyam› ahirede Anadoluda zuhûr eden ahval ‹zmirin bigayrihakkin iﬂgalile an› takip eden vakayii fecian›n ve Anadolu vilâyat› ﬂark›yesi mukadderat› hakk›nda iﬂaa
edilen rivayat›n efkâr› ahalide hâs›l etti¤i tesirat neticesi olup maksat ise hukuk ve hududu
osmanîyein mufahafazas› oldu¤una ve hükûmet te ﬂu histe müﬂterek bulundu¤una binaen
vukua gelen suitefehhümat› zevalle ﬂu iﬂtirak hissi kâfildir. Milletin büyük küçük hiçbir tabakas›nda ve memleketin hiçbir noktas›da bu ulvi maksada mugayir bir fikir ve mülâhazan›n mevkii olamayaca¤› aﬂikârd›r. Hususile hissi vatan ve hulûsu niyet ve samimiyet rehberi hareket olunca suitefehhümat›n ortadan kalkmas›na mani bittabi zail olur. Hükûmetin
düsturu emeli cümlece muta olan Kanuni Esasî ahkâm›d›r. ‹radei millîyei tecelligâh› olan
Meclisi Meb'usan›n sürati mümkine ile halli akdemi vezaifimiz ve intihabat›n kemali hürriyet ve selâmetle cereyan› ve mukkaderat› memleketin vükelây› millet vesatetile tayini ehass›
amalimiz bulundu¤undan intihabat›n aksar tarik ile icras› esbab›na tevessül olunmuﬂtur.
Menafii hayatiyet vatan›n temini hükûmetin yekvücut bir kütle teﬂkil eden millete istinaden
konferans huzuruna ç›kmas›na mütevakk›f olmakla ihtilâf›n tesirat› muz›rrai hariciyesi bütün vatandaﬂlar taraf›ndan teslim edilece¤inden hükûmet mutmaindir. ﬁeref ve haysiyeti Osmanîye memlekette hissi adalet ve müsavat›n hükümran olmas›nda bulunmakla bilatefriki
cinsü mezhep hiç kimsenin kanunen mahfuz olan hukuk ﬂahsiye ve medeniyesine bir gûna
taarruz vukua gelmemesine sarf› mesai edilecek ve muhafazas› begayet mültezem olan intizam› içtimaiyeye asla halel getirilmemesine itina olunacakt›r. Hükûmet efkâr› ammenin makesi olan matbuat›n memlekete büyük hizmetler ifa edebilece¤ine kani ve her halde menafii
vataniyeyi vikayeye herzamandan ziyade itina etmesine dahi muntaz›rd›r. Mesalihi devletin
hüsnü cereyan› kavanin ve nizamat› mevcudenin tamamen tatbikma vabeste olmakla memurînin bu noktaya aleddevam riayetkar olmalar› laz›md›r. Hilaf› kanun ahval vukubulmuﬂ ise
bunlar›n dahi yine kanun dairesinde tashihine müsaraat oluncakt›r. Wilson prensiplerinden
bihakkin istifade olunarak Devleti Osmanîyenin müttehit ve padiﬂah›n›n etraf›nda müçtemi

Bildiri
Vatan ve milletin bugün geçirmekte oldu¤u ﬂu bunal›ml› dönemde ﬂimdiki hükûmet
Ulu Tanr›n›n yard›m›na ve Peygamberimiz efendimiz hazretlerinin sürmekte olan yüce gücüne dayanarak padiﬂah›m›z ve halife efendimiz hazretlerinin güvenine ve Osmanl› milletinin deste¤ine güvenerek sorumluluk yüklenip ülke ve ulusun mutlulu¤u ve esenli¤ini sa¤lamak için kesin kararl›l›kla göreve baﬂlam›ﬂt›r. ﬁimdiki bakanlar kurulu ba¤daﬂ›kt›r (omojen)
ve ana hatlar aç›s›ndan eﬂdüﬂüncede olup hiçbir partiden olmad›¤› gibi çeﬂitli siyasî gruplar›n hiçbirine de e¤ilimi yoktur. Ama vatan ve milletin mutluluk ve esenli¤ine yönelik olan
amaçta hepsinden tinsel yard›m bekliyor. Son günlerde Anadoluda ortaya ç›kan durum ‹zmirin haks›zca iﬂgali ve onun ard›ndan gelen ac› olaylar ve do¤u Anadolu illerinin kaderi ile
ilgili olarak yay›lan söylentilerin kamu oyunda yaratt›¤› etkilerin sonucu olup amaç ise Osmanl› hak ve s›n›rlar›n›n korunmas› oldu¤una ve hükûmet de bu duyguda ortak bulundu¤una göre ortaya ç›kan yanl›ﬂ anlamalar›n giderilmesini bu duygu ortakl›¤› sa¤layacakt›r. Milletin büyük küçük hiçbir kesiminde ve memleteketin hiçbir noktas›nda bu yüce amaca ayk›r› bir düﬂünce ve görüﬂün yeri olamayaca¤› aç›kça bellidir. Özellikle vatan duygusu ve iyi niyet ve içtenlik k›lavuzluk edince yanl›ﬂ anlamalar›n ortadan kalkmas›na engel elbette ordan
kalkar. Hükûmetin tutumunda ilke herkesçe uyulmas› gereken Anayasa hükümleridir. Ulusal iradenin belirdi¤i yer olan Meb'uslar Meclisi sorunun olabildi¤ince çabuk çözümlenmesi ilk görevimiz ve seçimlerin tam serbestçe ve do¤ru olarak yap›lmas› ve memleket kaderinin millet vekilleri elile belirlenmesi en içtenlikli iste¤imiz bulundu¤undan seçimlerin en k›sa yoldan yap›lmas›na giriﬂilmiﬂtir. Yurdun temel ç›karlar›n›n sa¤lanmas› hükûmetin tek bedenli bir kitle oluﬂturan millete dayanarak konferansa kat›lmas›na ba¤l› oldu¤undan anlaﬂmazl›¤›n d›ﬂta yapt›¤› zararl› etkilerin bütün vatandaﬂlarca kabul edilece¤ine hükûmet güvenmektedir. Osmanl›n›n onur ve haysiyeti memlekette adalet ve eﬂitlik duygusunun egemen olmas›nda bulunmakla cins ve mezhep ayr›l›¤› gözetilmeksizin yasal olarak korunma
alt›nda bulunan kiﬂisel ve siyasî haklar›na herhangi bir sald›r› yap›lmamas›na çaba harcanarak korunmas› çok gerekli görülen sosyal düzenin hiç bozulmamas›na özen gösterilecektir.
Hükûmet kamu oyunun aynas› olan bas›n›n memlekete büyük yard›mlar› olabilece¤ine
inanmakla ve her halde vatan ç›karlar›n› korumaya herzamandan çok özen göstermesini de
beklemektedir. Devlet iﬂlerinin iyi yürümesi yürürlükteki kanun ve tüzüklerin tam uygulanmas›na ba¤l› oldu¤undan görevlilerin bu noktaya sürekli olarak uymalar› gereklidir. Kanuna ayk›r› olaylar olmuﬂsa bunlar›n da yine kanuna uygun olarak düzeltilmesi yoluna gidilecektir. Wilson prensiplerinden tam olarak yararlanarak Osmanl› Devletinin birlik içinde ve padiﬂah›n›n etraf›nda toplanm›ﬂ ba¤›ms›z bir devlet olarak yaﬂamas›n›n sa¤lanmas›
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bir devleti müstakille olarak temini bekas› için hiçbir teﬂebbüsten geri durulmayacakt›r. Zaten düveli muazzaman›n hissiyat› n›sfetkâraneleri ve hakikaten gittikçe tavazzuh etmekte
olan Avrupa ve Amerika efkâr› ammesinin ilidalperverli¤i de bu bapta emniyetbahﬂt›r.
‹n'ikad› sulhün bir an akdem tesriile hali tereddüde nihayet verilmesi ›nenafii vatan icab›ndan olmakla bu hususta dahi teﬂebbüsal› lâzimeye iptidar olunacakt›r.
Sureti aynen balâva muharrer beyannamei resmînin merkezce mülhakat ve vilâyette hemen neﬂir ve tamimi mütemennad›r.
7/10/1335
Dahiliye Nâz›r› Mehmet ﬁerif

VES‹KA, 147.
ﬁifre
Aceledir

S›vas, 11/10/1335

Bal›kesirde F›rka Kumandan› Kâz›m Beyefendiye
1 - Heyeti Temsilîye zat› âlii biraderlerine arz› hürmet ve muhabbet eder. Cephe ve muharebe noklai nazar›ndan olan teﬂkilât hakk›nda tenvir buyurman›z› rica ederiz.
2 - Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Teﬂkilât nizamnamesinin Bursadan
celbile o m›ntakan›n icabat›na göre millî ve askerî teﬂkilât›n tevhidi hususunda himmeti biraderüeri mercudur.
3 - Teﬂkilât› millîyeye dahil heyetlerin ve eﬂhas›n muhtelif tarzda hükûmeti merkeziyeden mutalebatta bulunmalar› Kuvayi Millîyenin vahdet ve ahengine halel verece¤inden icap
edenlere bu bapta nasayihi lâzimede bulunularak muharebe ve hususat› askeriyeyi bittabi zat› âlileri ve kolordu hallii fasledece¤inden teﬂkilât heyeti merkeziyesinin m››hafazai irtibat
noktai nazar›ndan ﬂimdilik S›vasta bulunan Heyeti Temsilîye ile tesisi muharebe eylemesi
münasip olur.
4 - Meb’uslar›n amal ve makas›d› millîyenin mecliste teminine çal›ﬂacak zevattan intihap olunmas› pek mühimdir. Bunlar›n Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyet nam›na ﬂahsan namzetliklerini vazetmelerini ve taraf› âlinizden himaye olunmalar›n› rica ederim
kardeﬂim.
5 - ‹ﬂbu telgraf›n vusulünün iﬂ'ar› mercudur.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 148.
ﬁifre
Aceledir.

S›vas, 11/10/1335

için hiçbir giriﬂimden geri durulmayacakt›r. Gerçekte büyük devletlerin insafl› duygular› ve
gerçekten gittikçe belirmekte olan Avrupa ve Amerika kamu oyunun ›l›ml›l›¤› da bu konuda güven vericidir. Bar›ﬂ anlaﬂmas›n›n yap›lmas›n›n bir an önce çabuklaﬂt›r›lmas›yla karars›z duruma son verilmesi vatan ç›karlar› gere¤i olmakla bu konuda da gerekli giriﬂimlere
baﬂlanacakt›r.
Bir örne¤i oldu¤u gibi yukar›da yaz›l› bulunan resmî bildirinin merkez taraf›ndan ilde
ve ba¤l› yerlerde gecikmeden yay›mlan›p yayg›nlaﬂt›r›lmas›n› dilerim.
7/10/1919
‹çiﬂleri Bakan› Mehmet ﬁerif

BELGE, 147.
ﬁifre ivedidir

S›vas, 11/10/1919
Bal›kesirde Tümen Komutan› Kâz›m Beyefendiye
1 - Temsilci Kurul siz yüce kardeﬂimize sayg› ve sevgi sunar. Cephe ve savaﬂ bak›m›ndan ve oradaki örgütle ilgili bilgi vererek bizi ayd›nlatman›z› rica ederiz.
2 - Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i örgüt tüzü¤ünün Bursadan getirtilerek o bölgenin gerektirdi¤i duruma göre millî ve askerî örgütlerin birleﬂtirilmesi konusunda kardeﬂçe gayret göstermenizi rica ederiz.
3 - Ulusal örgüt içinde bulunan kurul ve kiﬂilerin türlü yolda ‹stanbul hükûmetinden
isteklerde bulunmalar› Ulusal Güçlerin birlik ve uyumunu bozaca¤›ndan gerekenlere bu
yolda uygun ö¤ütler vererek savaﬂa ve askerli¤e iliﬂkin iﬂler do¤al olarak sizce ve kolorduca yürütülece¤inden örgüt merkez kurulunun ba¤lant›y› korumak bak›m›ndan ﬂimdilik S›vasta bulunan Temsilci Kurulla yaz›ﬂmas› uygun olur.
4 - Meb'uslar›n mecliste ulusun istem ve amaçlar›n› sa¤lamaya çal›ﬂacak kimselerden
seçilmesi çok önemlidir. Bunlar›n Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i ad›na kiﬂisel olarak adayl›klar›n› koymalar›n› ve sizin taraf›n›zdan korunmalar›n› rica ederim kardeﬂim.
5 - Bu telgraf›n al›nd›¤›n›n bildirilmesi rica olunur.
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i
Temsilci Kurulu ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 148.
ﬁifre ‹vedidir

Konyada On ikinci Kolordu Kumandanl›¤› vas›tasile
Heyeti Temsilîye azas›ndan Refet Beyefendiye
1 - Konya, Isparta, Burdur, Antalya ve Afyon Karahisar, Denizli, Menteﬂe livalar›nda
nizamname mucibince teﬂkilât› millîyenin sürati teessüsü ve taazzuvu pek mühimdir. Teﬂkilât›n vesaiti mümkine ile Ayd›n, Saruhan, ‹zmir livalar›na teﬂmiline çal›ﬂmak icap eder. Gerek bu menat›k›n ve gerek Eskiﬂehir, Kütahya, Bal›kesir, Çanakkale müstakil livalarile Bursa vilâyetinin sühuleti irtibat noktai nazar›ndan teﬂkilat› hakk›ndaki mütalealar›n›n beyan›n›
rica ederiz.
2 - Meb'uslar›n makas›d› millîyeye müstenit esasat›m›z› kabul eden zevattan intihap
olunmas› için her tarafça tedabiri lâzimeye tevessül olunmal›d›r. Heyeti Temsilîye kimsenin
cemiyet nam›na namzetli¤ini vazetmiyecektir. Fakat evsaf› matlubeyi haiz olanlar ﬂahsen
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti nam›na namzetliklerini vazetmelidirler. Bu
suretle namzetliklerini vazedenler isimilerini mensup olduklar› liva heyeti tnerkeziyeleri vas›tasile do¤rudan do¤ruya ayni zamanda isimlerini Heyeti Temsilîyeye bildireceklerdir. Cümleten gözlerinizden öperiz.
3 - Orada gerek muharebe noktai nazar›ndan gerek millî teﬂkilât itibarile müteleattmz›n
iﬂ'ar› mercudur.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na
Mustafa Kemal

S›vas, 11/10/1919
Konyada On ‹kinci Kolordu Komutanl›¤› eliyle
Temsilci Kurul üyelerinden Refet Beyefendiye
1 - Konya, Isparta, Burdur, Antalya ve Afyon, Denizli, Mu¤la sancaklar›nda tüzük gere¤ince ulusal örgütlerin çabuk kurulup oluﬂmas› çok önemlidir. Örgütün baﬂvurulabilecek
her yoldan Ayd›n, Manisa, ‹zmir sancaklar›n› kapsamas›na çal›ﬂmak gerekir. Gerek bu bölgelerin ve gerek Eskiﬂehir, Kütahya, Bal›kesir, Çanakkale ba¤›ms›z sancaklar›yla Bursa ilinin ba¤lant› kolayl›¤› bak›m›ndan örgütlenmesi konusundaki görüﬂlerinizin bildirilmesini
rica ederiz.
2 - Meb'uslar›n ulusal amaçlara dayal› ilkeleri kabul eden kimseler aras›ndan seçilmesi için her tarafta gerekli önlemler al›nmal›d›r. Temsilci Kurul kimsenin dernek ad›na adayl›¤›n› koymayacakt›r. Ama istenilen niteliklere sahip olanlar kiﬂisel olarak Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i ad›na adayl›klar›n› koymal›d›rlar. Böylece adayl›klar›n› koyanlar isimlerini ba¤l› olduklar› sancak merkez kurullar› eliyle do¤rudan do¤ruya ayn› zamanda isimlerini Temsilci Kurula bildireceklerdir. Hepimiz gözlerinizden öperiz.
3 - Orada gerek savaﬂ konusunda gerek ulusal örgütlenme konusunda düﬂündüklerinizin bildirilmesi rica olunur.
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i
Temsilci Kurulu ad›na
Mustafa Kemal
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VES‹KA, 149.

BELGE, 149

ﬁifre
S›vas, 11/10/1335
Gayet müstaceldir
Bursa F›rka Kumandan› Bekir Sami Beyefendiye
1 - Bursada nizamname mucibince kuvvetli ve ﬂayan› itimat ve itibar zevattan mürekkep bir heyeti merkeziyenin ve Bilcikte bir heyeti idarenin teﬂekkülü ve Bilecik livas›n›n merkeze raptile bütün Hüdavendigâr vilâyeti dahilinde nevahiye var›ncaya kadar teﬂkilât›n teﬂmilile vilâyetin bir kütlei metine haline sürati ifra¤› pek ziyade elzem ve faideli görülmektedir. Bu hususta icap edenlerin teﬂvik ve tergibile neticenin iﬂ'ar›n› hassaten rica ederim.
2 - Meb'us intihab›nda cemiyetimizn noktai nazar› heyeti merkeziyeye hitaben aç›k telgrafla yaz›lm›ﬂt›r. Mütalea buyurulmas› münasip olur.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 150.
S›vas, 12/10/1335
Harbiye Nâz›r› Cemal Paﬂa Hazretlerine
‹kdam gazetesinin 23 Eylûl 1335 tarih ve 8123 numaral› nüshas›nda münteﬂir Askerî
Nigehban Cemiyetinin muht›ras› pek muhik olarak orduyu humayun ümera ve zabitan›n›n
calibi nefret ve heyecan› oldu¤u ve bu bapla mafevk kumandanlar taraf›ndan protesto ve ﬂikayetnameler gönderilmek ve bu ihanete bir an evel hatime verilmesini talep etmek gibi teﬂebbüslerde bulunulmak istendi¤i istihbar edilmektedir. Filhakika Cenab› Hakka bin kere ﬂükürler olsun padiﬂah›ma sad›k, kavanini askeriyeye muti her türlü siyasî cereyanlardan müberra olan Osmanl› ordusu bugün vatan ve milletin yegâne nigehban› oldu¤unu vahdeti fikriye ve zaptü rapt› askerîsi ile cihana göstermekle vaziyeti dahiliye ve hariciyemizi temin eylemektir. Kavanini devlete mugayir, payitaht› saltanat› seniyede Harbiye Nezaretinin gözü
önünde askerî bir cemiyeti fesadiyenin icrayi faaliyet etmesi ve hatta beyannamelerinin sahaifi matbuata kadar geçmesi bütün ordunun tezyidi infialine ve zaman geçtikçe hiç ﬂüphesiz
makam› nezaretpenahilerine kadar usulsüz müracaatlere ve belki de tedabiri mütekabileye
kalk›ﬂ›larak vatan ve millet için gayrikabili telâfi felaketlere sebebiyet verecektir. Buradaki
malûmata nazaran bu mugayiri kanun cemiyeti fesadiyenin resikâr›nda Kiraz Hamdi Paﬂa,
h›rs›zl›¤›ndan dolay› matrut Erkân›harp Miralay› Refik Bey, Sab›k Halâskâr Grupundan
Binbaﬂ› Kemal Bey, Band›rma Sab›k Sevk›yat Reisi Topçu Binbaﬂ›lar›ndan Hakk› Efendi ve
henüz bu cemiyetle kat'› rab›ta edip etmedi¤i malûm olmayan matrut Erkan›harp Binbaﬂ›lar›ndan Nevres Bey gibi eﬂhas olup azas› da seyyiatlar› yüzünden ordudan tardolunmuﬂ ve tekaüde sevkedilmiﬂ kesim ile ahlâks›zl›klarile tan›nm›ﬂ mahdudülm›ktar eﬂhastan ibaret bulunmaktad›r.
Malûmu samileri oldu¤u veçhile Cevat Paﬂa Hazretlerinin zaman› nezaretlerinde bu cemiyete karﬂ› Harbiye Nezareti takibata baﬂlam›ﬂ, fakat sonra tebeddülattan dolay› arkas› b›rak›lm›ﬂt›. Binaenaleyh bu memba› fesad›n hemen kökünden sökülüp at›lmas›, mensubininin
ibretenlissairin olacak surette ﬂediden tecziye ve bu icraat ve takibattan orduyu humayunun
resmi tamimlerle haberdar k›l›nmas› fedakâr ve namuslu heyeti zabitan›m›z›n teskini ezhan›,
ordunun temini inzibat› noktai nazar›ndan hayatî ve müstacel bir mesele addeyledi¤imizden
muvaffakiyeti nezaretpenahileri noktai nazar›ndan arz›n› vecibe addederiz.
Heyet Temsilîye Nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 151.
Gayet müstaceldir

Harbiye, 14/10/1335
S›vasta: Heyeti Temsilîye Reisi
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
C: 12/10/1335 tarihli Nigehban Cemiyeti hakk›ndaki ﬂifreye: Bu kat’î mukarrerdir.
Cemal
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ﬁifre
Çok ivedidir

S›vas, 11/10/1919

Bursa Tümen Komutan› Bekir Sami Beyefendiye
1 - Bursada tüzük gere¤ince güçlü ve güvenilir ve sayg›n kimselerden oluﬂan bir merkez kurulunun ve Bilecikte bir yönetim kurulunun kurulmas› ve Bilecik sanca¤›n›n merkeze ba¤lanmas›yla tüm Bursa ilindeki bucaklara var›ncaya kadar örgütün yayg›nlaﬂt›r›lmas›
ve böylece ilin dayan›kl› bir kitle durumuna çabuk getirilmesi pek çok gerekli ve yararl› görülmektedir. Bu konuda gerekenlerin özendirilip desteklenmesi ve sonucun bildirilmesini
özellikle rica ederim.
2 - Meb’us seçiminde derne¤imizin görüﬂü merkez kuruluna aç›k telgrafla yaz›lm›ﬂt›r.
‹ncelemeniz uygun olur.
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i
Temsilci Kurulu ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 150

S›vas, 12/10/1919
Savaﬂiﬂleri Bakan› Cemal Paﬂa Hazretlerine
‹kdam gazetesinin 23 Eylûl 1919 tarih ve 8123 say›l› nüshas›nda ç›kan Askerî Nigehban* Derne¤inin bildirisi padiﬂah›n ordusunun komutan ve subaylar›nda çok hakl› olarak
nefret ve tedirginlik uyand›rm›ﬂ oldu¤u ve bu konuda üst komutanlar taraf›ndan protesto
ve ﬂikâyet mektuplar› gönderilmek ve bu ihanete bir an önce son verilmesini istemek gibi
giriﬂimlerde bulunulmak istendi¤i haber al›nmaktad›r. Gerçekten Ulu Tanr›ya bin kere ﬂükürler olsun padiﬂah›na ba¤l›, askerî kanunlara uyan her türlü politik ak›mlardan uzak olan
Osmanl› ordusu bugün vatan ve milletin tek koruyucusu oldu¤unu düﬂünce birli¤i ve askerî disiplini ile dünyaya göstermekle iç ve d›ﬂ durumumuzu güvenceye ba¤lamaktad›r. Devletin kanunlar›na ayk›r› olarak, baﬂkentte Savaﬂiﬂleri Bakan›n›n gözü önünde bir bozguncu
askerî derne¤in çal›ﬂmas› ve üstelik bildirilerinin gazete sayfalar›na kadar geçmesi bütün ordunun öfkesinin artmas›na ve zaman geçtikçe hiç kuﬂkusuz bakanl›¤›n›za kadar usulsüz baﬂvurulara ve belki de karﬂ› önlemler almaya kalk›ﬂ›larak vatan ve millet için onar›lam›yacak
y›k›mlara neden olacakt›r. Buradaki bilgilere göre bu kanuna ayk›r› bölücü derne¤in baﬂ›nda Kiraz Hamdi Paﬂa, h›rs›zl›¤›ndan dolay› askerlikten kovulma Kurmay Albay Refik Bey,
eski Halâskâr Grubundan Binbaﬂ› Kemal Bey, Band›rma eski Sevk›yat baﬂkan› Topçu Binbaﬂ›lar›ndan Hakk› Efendi ve bu dernekle iliﬂkisini kesip kesmedi¤i daha bilinmeyen askerlikten kovulma Kurmay Binbaﬂ›lar›ndan Nevres Bey gibi kimseler üyeleri de kötülükleri
yüzünden ordudan kovulmuﬂ ya da emekli edilmiﬂ kimseler ile ahlâks›zl›klar›yla tan›nm›ﬂ
az say›da kimselerden oluﬂmuﬂ bulunmaktad›r.
Sizce de bilindi¤i gibi Cevat Paﬂa Hazretlerinin bakanl›¤› zaman›nda bu derne¤e karﬂ›
Savaﬂiﬂleri Bakanl›¤› kovuﬂturma baﬂlatm›ﬂ, ama sonra hükûmetteki de¤iﬂiklikler nedeniyle
arkas› b›rak›lm›ﬂt›. Durum böyle olunca bu bölücülük kayna¤›n›n hemen kökünden sökülüp
at›lmas›n›, üyelerinin baﬂkalar›na ibret olacak biçimde ﬂiddetle cezaland›r›lmas›n› ve yap›lan
bu uygulama ve kovuﬂturmalardan orduya genelgelerle bilgi verilmesini özverili ve namuslu
subay toplulu¤umuzun yat›ﬂt›r›lmas›, orduda disiplin sa¤lanmas› bak›m›ndan çok önemli ve
ivedi bir iﬂ sayd›¤›m›zdan bakanl›ktaki baﬂar›n›z aç›s›ndan bilginize sunmay› görev sayar›z.
Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 151.
Çok ivedidir.

Harbiye, 14/10/1919
S›vasta: Temsilci Kurul Baﬂkan›
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
K: 12/10/1919 tarihli Nigehban Derne¤i hakk›ndaki ﬂifreye: Bu kesinlikle kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Cemal
* Nigehban: Koruyucu, bekçi, gözcü
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VES‹KA, 152

BELGE, 152.

ﬁifre

S›vas, 15/10/1335

On Beﬂinci Kolordu Kumandanl›¤›na
Amasyada Beﬂinci F›rka Kumandanl›¤›na
Diyarbekirde On Üçüncü Kolordu Kumandanl›¤›na,
Ankarada Yirminci Kolordu Kumandanl›¤› Vekâletine
Konyada On ‹kinci Kolordu Kumandanl›¤› Vekâletine
Bal›kesirde On Dördüncü Kolordu Kumandanl›¤› Vekâletine
Edirnede Birinci Kolordu Kumandanl›¤›na
K›taattan vaki olan müracaat üzerine Nigehban› Asekir ismindeki cemiyeti fesadiyenin
lâ¤v› ile müsebbipleri hakk›nda takibat icras› Harbiye Nâz›r› Paﬂa Hazretlerinden rica edilmiﬂti. Al›nan cevapta bunun kati ve mukarrer oldu¤u bildirilmiﬂ olmakla ordunun ﬂeref ve
haysiyeti nam›na pek mühim olan nezareti müﬂarileyhanm bu karar› arzolunur.
Mustafa Kemal

VES‹KA, 153.
ﬁifre

S›vas, 13/10/1335

Harbiye Nâz›r› Cemal Paﬂa Hazretlerine
S›vas ahalisinin, heyeti celilelerinin makam› iktidara geçmesi ﬂerefine, ‹ngilizlerin Samsunu tamamen tahliye eylemeleri tepﬂirat›na ait olmak üzere 4 Teﬂrinievel gecesi icra eyledikleri tezahürat› millîye ve fener alay› tafsilât›ndan bahis iradei millîye istihbarat›na atfen Dahiliye Nâz›r› Paﬂa Hazretlerinin S›vas vilâyetine vaki bir tebli¤lerinde, S›vas halk›n›n izhar›
ﬂadümani eylemelerini pek tabii bulduklar›n› ve fakat "kahrolsun iﬂgal" tarz›ndaki yaz›lar
hükûmetin halihaz›r siyasetine gayrimuvaf›k oldu¤u için icap edenlere nasayihte bulunulmas› mastur bulundu¤u, valii vilâyetin istimzac› reyi maksedile Heyeti Temsilîyemize vaki müracaatinden anlaﬂ›ld›. Heyetimiz mütarekename ahkam›na mugayir ecnebî iﬂgalinin ref'ini
gören, vatan›n k›smen tahliyesini idrak eyliyen milletin bu tarzda hatta daha bariz bir surette izhar› hissiyat etmesini pek muvaf›k ve makul gördü¤ü cihetle milletin hissiyat› hakikiyesine müsteniden hükûmetin bu haks›z iﬂgalleri lisan› resmii siyasî ile ret ve mütareke ahkâm›na mugayir bugüne kadar vukubulmuﬂ müdahalât› protesto ve tamirlerini talep eyliyece¤ine
intizar eylemektedir. Halfan itimad›n› tezelzülden vikaye maksadile Dahiliye Nezareti tebligat› vak›as›n›n muhafazai mahremiyetine ve halka ademi iﬂaas›na karar verildi¤ini arzeder,
bu vesile ile hükûmetin takip etti¤i siyasette Heyeti Temsilîyece henüz malûm olmam›ﬂ cihetler varsa tenvirine müsaade buyurulmas› müsterhamd›r.
Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 154.
Harbiye, 18/10/1335

ﬁifre

S›vas, 15/10/1919
On Beﬂinci Kolordu Komutanl›¤›na
Amasyada Beﬂinci Tümen Komutanl›¤›na
Diyarbak›rda On Üçüncü Kolordu Komutan Vekilli¤ine
Ankarada Yirminci Kolordu Komutan Vekilli¤ine
Konyada On ‹kinci Kolordu Komutan Vekilli¤ine
Bal›kesirde On Dördüncü Kolordu Komutan Vekilli¤ine
Edirnede Birinci Kolordu Komutanl›¤›na
Birliklerden yap›lan baﬂvuru üzerine Nigehban› Askerî ad›ndaki bozguncu derne¤in
kapat›larak bozgunculu¤a neden olanlar hakk›nda kovuﬂturma yap›lmas› Savaﬂiﬂleri Bakan› Paﬂa Hazretlerinden rica edilmiﬂti. Al›nan karﬂ›l›kta bunun kesin ve kararlaﬂt›r›lm›ﬂ oldu¤u bildirilmiﬂ olmakla ordunun onuru ve haysiyeti ad›na çok önemli olan Bakanl›¤›n bu
karar› bilgilerinize sunulur.
Mustafa Kemal

BELGE, 153.
ﬁifre

S›vas, 13/10/1919
Savaﬂiﬂleri Bakan› Cemal Paﬂa Hazretlerine
S›vas halk›n›n, yüce kurulunuzun iktidara geçmesi onuruna ve ‹ngilizlerin Samsunu
tümüyle boﬂaltmalar›na sevinerek 4 Ekim gecesi yapt›¤› ulusal gösteri ve fener alay› konusunda "‹radei Millîye" gazetesindeki ayr›nt›l› habere dayanarak ‹çiﬂleri Bakan› Paﬂa Hazretlerinin S›vas iline yapt›klar› bildirimde, S›vas halk›n›n sevinç gösterisinde bulunmalar›n›
pek do¤al bulduklar›n› ve fakat "kahrolsun iﬂgal" tarz›ndaki yaz›lar hükûmetin ﬂimdiki politikas›na ters düﬂtü¤ü için gerekenlere ö¤üt verilmesi yaz›l› oldu¤u, il valisinin görüﬂümüzü
sorup ö¤renmek amac›yla Temsilci Kurulumuza yapt›¤› baﬂvurusundan anlaﬂ›ld›. Kurulumuz, ateﬂkes anlaﬂmas›na ayk›r› olarak yap›lm›ﬂ bulunan yabanc› iﬂgalinin kalkt›¤›n› gören,
vatan›n kimi bölümlerinin boﬂalt›ld›¤› güne kavuﬂan milletin bu yoldan hatta daha belirli bir
ﬂekilde hislerini duyurmas›n› çok uygun ve akla yak›n gördü¤ünden milletin gerçek duygular›na dayanarak hükûmetin bu haks›z iﬂgalleri resmî politika dili ile tan›mad›¤› ateﬂkes hükümlerine ayk›r› olarak bugüne kadar yap›lm›ﬂ olan kar›ﬂmalar› protesto etmesini ve onar›lmas›n› istemesini beklemektedir. Halk›n güvenini sars›nt›dan korumak amac›yla ‹çiﬂleri
Bakanl›¤›n›n yapt›¤› bildirimin gizli tutulmas›na ve halka aç›klanmamas›na karar verildi¤ini bildirir, bu vesile ile hükûmetin izledi¤i siyasette Temsilci Kurulca henüz bilinmiyen yönler varsa bu konuda kurulun ayd›nlat›lmas›n› rica ederim.
Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 154.

S›vasta Üçüncü Kolordu K.
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
C: 13/10/1335 Hükûmetin program›nda Heyeti Temsilîyece meçhul kalm›ﬂ hiçbir nokta
yoktur. Yaln›z amali millîye dairesinde tedviri umur mesa'uliyetini tahammül eden hükûmeti merkeziyenin harekat ve icraat›nda icabat› siyasiyeyi kollamak ve S›vas Kongresi mukarrerat›nda da teyit olundu¤u veçhile* ecanibe karﬂ› daha mihmannüvazane ve mülayimane hareket eylemek ›zt›rar›nda oldu¤u Heyeti Temsilîyece de takdir buyurulur ümniyesindeyim.
Milletin izhar› hissiyat eylemesi ne derecede müstahsen ve hükûmetin teﬂebbüsat› siyasiyesinde muvaffakiyetine ne mertebe müzahir ise mukadderat› memlekete hükmedecek olan sulh konferans›nda hay›rhah zahîrlere ihtiyac›m›z da olmertebe bahirdir. Bu cihetle amali millîyeyi tahsil vazifesinde idarei merkeziyenin daha müteenniyane hareket mecburiyetinde oldu¤u, hususile teﬂebbüsat› millîyeyi suitefsir faaliyetlerinin henüz kuvvetten düﬂmedi¤i ﬂu zamanlarda iﬂaret eyledi¤im
ihtiyatkârl›klann nabemahal olmad›¤› tasdik buyurulur itikad›ndayim. Yoksa haks›z ve lüzumsuz
iﬂgallerin ref'i emrinde resmi gayriresmi teﬂebbüsattan bir an bile hâli kal›nmad›¤›n›, temin

Harbiye, 18/10/1919
S›vasta Üçüncü Kolordu K.
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
K: 13/10/1919 Hükûmetin program›nda Temsilci Kurulca bilinmiyen hiçbir nokta yoktur. Yaln›z ulusun umutlar› çerçevesinde iﬂleri yürütme sorumlulu¤unu yüklenen ‹stanbul
Hükûmeti davran›ﬂlar›nda ve yapt›klar›nda politika gereklerini kollamak ve S›vas Kongresi kararlar›nda pekiﬂtirilmiﬂ oldu¤u gibi* yabanc›lara karﬂ› daha konukseverlikle ve yumuﬂak davranmak zorunda oldu¤u Temsilci Kurulca da kavran›r umar›m.
Milletin duygular›n› aç›klamas› ne kadar güzel ve Hükûmetin politik giriﬂimlerinde baﬂar›l›
olmas›na ne ölçüde yard›mc› ise ülkenin kaderine karar verecek olan bar›ﬂ konferans›nda iyi niyetli yard›mc›lara gereksinmemiz de o ölçüde aç›kt›r. Bu nedenle ulusal umutlar›m›z›n elde edilmesi görevinde ‹stanbul hükûmetinin daha a¤›rbaﬂl› davranmak zorunda oldu¤u, özellikle ulusun
giriﬂimlerini kötüye yorma çabalar›n›n daha güçten düﬂmedi¤i ﬂu zamanlarda belirtti¤im ölçülü
davran›ﬂ›n yersiz olmad›¤›n› onaylars›n›z kan›s›nday›m. Yoksa haks›z ve gereksiz iﬂgallerin kald›r›lmas› konusunda resmî olarak olmayarak giriﬂimlerden bir an bile geri kal›nmad›¤›na inan›n›z.

* Böyle birﬂey yoktur

* Böyle ﬂey yoktur
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eylerim. Harekât› ahirei hudapesendanesile cihan efkâr› umumiyesine karﬂ› ispat› asar› rüﬂt eylemiﬂ olan milleti necibenin haizi itimad› bulunan hükûmeti haz›ra icraat› vahas›nda azadeser
kald›kça harice karﬂ› daha fazla iﬂmar› kelâm eyliyebilece¤i bedihiyat›na karﬂ› Heyeti Muhteremei Temsilîyeden icraat› hükûmeti daha ziyade mürevviçkâr bulunmalar›n› rica ederim.
Harbiye Nâz›r›
Cemal

Tanr›ca da makbul say›lacak davran›ﬂlar›yla dünya kamu oyuna erginli¤ini kan›tlam›ﬂ olan
soylu ulusun güvenini kazanm›ﬂ bulunan bugünkü hükûmetin yapt›¤› iﬂlerde serbest kald›kça d›ﬂar›ya karﬂ› daha çok söz geçirilebilece¤i gerçe¤i karﬂ›s›nda Say›n Temsilci Kurulun hükûmetin yapt›klar›na daha çok destekleyici olmalar›n› rica ederim.
Savaﬂiﬂleri Bakan›
Cemal

BELGE, 155.

VES‹KA, 155.
Telgraf
Bursa, 12/10/1335
S›vasta Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Reisi Muhteremi
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
1 - Bekir Sami ve Harekât› Millîye Kumandan› Mehmet Ali Beyefendiler ile biliﬂtirak
dünden itibaren vazifeye mübaﬂeret edilmiﬂ ve nizamnameye tevfikan teﬂkilâta baﬂlan›lm›ﬂt›r.
2 - Zaman›n nezaketi ve müstaceliyeti hasebile aﬂa¤›dan yukar›ya intihabat imkan› olmad›¤›ndan intihabat› idare etmek üzere nizamnameye tebean memleketin maruf ve erbab›
hamiyetten müteﬂekkil olmak üzere Meclisi Belediye, Ticaret Odas›, Muallimler Cemiyeti,
Türk Çiftçiler Derne¤i ve Avc›lar Kulübü, Cemiyetülmüderrisin ve Dava Vekilleri Cemiyeti
gibi memlekette mevcut kâffei müessesat› millîyenin aras› ile on kiﬂilik bir heyeti merkeziye
intihab› bugün ikmal edilecek ve esamisi bilâhare arzolunacakt›r.
3 - ‹ntihabat›n sureti icras›n› âmir olan telgrafnamei âlilerinin beﬂ gün evelsine kadar
mercilerine tebli¤ edilmemesi yüzünden mündericat›na kespi ›tt›la edilememiﬂ ve henüz elde
etti¤imiz 13 Eylûl 1335 tarihli telgrafnamei âlileri bittetkik hükûmetin Kongrede heyeti mahsusam›z taraf›ndan kabul edilen esasat dairesindeki tamimi medar› tatbik ittihaz ederek süratle intihabata sarf› mesai etmekteyiz.
4 - Bursaya muvasalattanberi Reddi ‹lhak, Karakol ve saire namlar› alt›nda ayni gaye
ile hareket ve fakat muhtelif merkezlerden vürut eden birtak›m teﬂkilâta müsadif oluyorum.
Hatta 10 Teﬂrinievel 1335 tarihli Bal›kesir Reddi ‹lhak Cemiyeti Reisi Hacim imzas› ile gelen
bir telgrafta ay›n yirmisinde in'ikat edecek büyük kongreye bir telgrafname ile iki murahhas›n izam› ve teﬂkilât nam›na di¤er tedabiri mühimmenin icras› bildiriliyor. Bu hal kumandan›n muhtelif menabiden verilmesi yüzünden birçok mezahiri dai oldu¤u umum Anadolu ve
Rumeliye ﬂamil olan Kongremizin takip ve kabul etti¤i her islâm cemiyetinin azas›ndand›r,
kaidesine muhalif ve matlup olan vahdeti millîyeyi muhil oldu¤u cihetle ehemmiyetle nazar›
dikkati âlilerini celbederim. ‹ttihaz edilecek di¤er hususat› dahi peyderpey arzedece¤imi beyan ve Heyeti Temsilîye azayi muhteremesine derin hürmetlerimi tekrar ile emri Devletlerine
intizar eylerim Efendim.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Bursa Murahhas›
Osman Nuri

VES‹KA, 155.
Tel

S›vas, 14/10/1335
Bursada Müdafaai Hukuk Cemiyeti Murahhaslar›ndan
Osman Nuri Beyefendiye
C: 12/10/1335 Tele.
1 - Teﬂkilât›n tesri ve teﬂmili hususunda masruf olan himemat› vatanperveranelerine arz› ﬂükran olunur.
2 - Reddi ‹lhak ve saire gibi ayni maksad› mukaddesin do¤urdu¤u millî cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti nam› alt›nda birleﬂmiﬂ oldu¤undan hepsinin mümessili ancak Heyeti Temsilîyemizdir. Bu sebeple bu gibi münferit tebligat›n nazar› itibara
al›namayaca¤› tabiidir. Pek muhtemeldir ki bu müracaatlar tadilât› ahir eden henüz haberdarolmayan, teﬂkilât›m›z›n hafî bulundu¤u zaman›n netayicinden olan baz› aksam›n teﬂebbüsat›d›r. Binaenaleyh efkâr› umumiyenin tenvir ve vahdeti millîyenin temini hususunda rüfekayi muhteremelerile hasr› mesai buyurulmas› ehemmiyetle rica olunur Efendim.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na
Mustafa Kemal
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Telgraf

Bursa, 12/10/1919
S›vasta Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Baﬂkan›
Say›n Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
1 - Bekir Sami ve ulusal güçler komutan› Mehmet Ali Beyefendiler ile birlikte dünden
beri göreve baﬂlan›lm›ﬂ ve tüzük uyar›nca örgütlenmeye giriﬂilmiﬂtir.
2 - Durumun önemli ve ivedili olmas› nedeniyle aﬂa¤›dan yukar›ya seçim yapma olana¤› bulunmad›¤›ndan seçimleri yönetmek için tüzü¤e uygun olarak memleketin tan›nm›ﬂ
ve yurtsever kiﬂilerinden oluﬂmak üzere Belediye Meclisi, Ticaret Odas›, Ö¤retmenler Derne¤i, Türkiye Çiftçiler Derne¤i ve Avc›lar Kulübü, Müderrisler* Derne¤i ve Dava Vekilleri Derne¤i gibi memlekette bulunan tüm ulusal kurumlar›n oylar›yla on kiﬂilik bir merkez
kurulu seçimi bugün tamamlanacak ve adlar› daha sonra sunulacakt›r.
3 - Seçimlerin yap›lmas› yöntemini bildiren telgraf›n›z›n beﬂ gün öncesine kadar ilgili
yerlere iletilmemesi yüzünden içeri¤i ö¤renilememiﬂ ve yeni elde etti¤imiz 13 Eylûl 1919 tarihli telgraf›n›z incelenerek hükûmetin Kongredeki özel kurulumuz taraf›ndan kabul edilen
ilkelere uygun düﬂen bildirisi esas al›narak seçimlerin çabuk yap›lmas›na çal›ﬂmaktay›z.
4 - Bursaya geldi¤imizden beri Reddi ‹lhak,** Karakol v.b. adlar alt›nda ayn› amaçla iﬂ
gören ve fakat de¤iﬂik merkezlerden gelen birtak›m örgütlere rastl›yorum. Hatta 10 Ekim
1919 tarihli Bal›kesir Kat›lmay› Kabuletmeme Derne¤i Baﬂkan› Hacim imzasile gelen bir
telgrafta ay›n yirmisinde toplanacak büyük kongreye bir telgraf çekilmesi ve iki delege gönderilmesi ve örgüt ad›na baﬂka önemli önlemler al›nmas› bildiriliyor. Bu durum emirlerin de¤iﬂik kaynaklardan verilmesi yüzünden birçok sak›ncalar do¤urdu¤u "tüm Anadolu ve Rumeliyi kapsayan Kongremizin izledi¤i ilkeleri kabul eden her Müslüman derne¤imizin üyesidir" kural›na ayk›r› ve istenilen ulusal birli¤i bozucu oldu¤undan önemle dikkatinizi çekerim. Kararlaﬂt›r›lacak baﬂkaca konular› da ard arda bilginize sunaca¤›m› bildirir Temsilci Kurulun say›n üyelerine derin sayg›lar›m› yineler ve yüksek emirlerinizi beklerim Efendim.
Anadolu ve Rumeli Haklar›
Savunma Derne¤i Bursa Delegesi
Osman Nuri

BELGE, 155.
Tel

S›vas, 14/10/1919
Bursada Haklar› Savunma Derne¤i Delegelerinden
Osman Nuri Beyefendiye
K: 12/10/1919 Tele.
1 - Örgütlenmenin çabuklaﬂt›r›lmas› ve geniﬂletilmesi konusunda harcad›¤›n›z yurtsever çabalar için teﬂekkürlerimizi sunar›z.
2 - Kat›lmay› Kabuletmeme v.b. gibi ayn› kutsal amac›n do¤urdu¤u ulusal dernekler
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i ad› alt›nda birleﬂmiﬂ oldu¤undan hepsinin
temsilcisi ancak Temsilci Kurulumuzdur. Bu nedenle bu gibi ayr› ayr› bildirimlerin dikkate
al›nam›yaca¤› do¤ald›r. Pek olas›d›r ki bu baﬂvurular son de¤iﬂiklikleri daha ö¤renmemiﬂ
olan, örgütümüz gizli tutuldu¤u devrenin kal›nt›lar›ndan bir tak›m bölümlerin giriﬂimleridir. ﬁu halde kamuoyunun ayd›nlat›lmas› ve ulusal birli¤in sa¤lanmas› konusunda sayg›de¤er arkadaﬂlar›n›zla birlikte çaba harcaman›z› önemle rica ederiz.
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i
Temsilci Kurulu ad›na
Mustafa Kemal
* Yüksek ö¤retim görevlileri
** Topraklar›m›z›n bir bölümünün yabanc› topraklara kat›lmas›n› kabul etmemek
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ﬁifre

S›vas, 14/10/1335

K.O. 20 Kumandan› Ali Fuat Paﬂa Hazretlerine
Bursada Kumandan Bekir Sami Beyefendiye
Bal›kesirde Kolordu Kumandan› Kâz›m Beyefendiye
Bursada Murahhas Osman Nuri Beyden al›nan telgrafnamede Reddi ‹lhak, Karakol ve
saire nam› alt›nda muhtelif millî cemiyetlerin teﬂkilât ve icraata devam eyledikleri hatta Bal›kesir Reddi ‹lhak Cemiyeti Reisi Hacim imzasile ay›n yirmisinde büyük bir kongreye murahhaslar talep olundu¤u bildirilmektedir. S›vas Umumî Kongresi ile ayni maksad› mukaddes u¤runda çal›ﬂan bilumum millî cemiyetler tevhit k›l›nm›ﬂ ve bu sayede milletin gösterdi¤i
birlik ve azmü irade neticesi olarak vaziyeti mes'udei ahire tahassul eylemiﬂtir. Henüz mukarrerattan haberleri olmad›¤› anlaﬂ›lan bu gibi kuvayi millîyenin Trakya ve Paﬂaeli Cemiyetinin de mülhak oldu¤u Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi ile
do¤rudan do¤ruya temas eylemeleri ve S›vas Kongresi nizamnamesine tevfikan teﬂkilâtlar›n›
tadil ve teklifat ve mutalebat›n› ancak Heyeti Temsilîyemiz marifetile icra eylemeleri vatan›m›z›n bugün muhtaç oldu¤u vahdet ve intizam› dahilî noktai nazar›ndan kat’î ve zarurî bulundu¤unun lâz›mgelenlere izah› ve keyfiyetin taht› temine al›nmas› ve hükûmeti merkeziyemizin selâmeti memleket nam›na matuf mesaii millîyesinde duçar› sekte olmamas› için kongre ve saire gibi içtimalara bugün lüzum olmad›¤›n›n icap edenlere ibla¤› ve neticenin iﬂ'ar› kemali ehemmiyetle istirham olunur.
Fuat Paﬂa Hazretlerine, Kareside K.O. 14 Kumandan› Kâz›m Beyefendiye ve Bursada
Bekir Sami Beyefendiye bildirilmiﬂtir.
Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal
Gayet müstaceldir
Konak, 18/10/1335
K.O. 3 Kumandanl›¤›na
Atideki telgrafnamenin Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine arz›n› rica ederim.
Kuvvet ve teﬂkilât› millîyenin vüs'at ve ahengine hale verecek ve ecnebilerin milletimizin müttehit oldu¤u hakk›ndaki fikirlerini ﬂüpheye sevkedecek teﬂebbüsattan tevakki olunmas› iﬂ'ar buyuruluyor. Hacim Beyin bu baptaki maruzat›n› yazd›m. Heyeti Temsilîyenin gerek intihabat ve gerek sair hususata müteallik mukarrerat›n›n tatbiki için Karesi heyeti merkeziyesinin samimiyeti ile imali nüfuz eylemekte oldu¤una itimat buyurulmas›n› arz ile teyidi hürmet eylerim.
K.0. 14 Kumandan›
Kâz›m

VES‹KA, 156.
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S›vas, 14/10/1919
K.O. 20 Komutan› Ali Fuat Paﬂa Hazretlerine
Bursada Komutan Bekir Sami Beyefendiye
Bal›kesirde Kolordu Komutan› Kâz›m Beyefendiye
Bursada delege Osman Nuri Beyden al›nan telgrafda Kat›lmay› Kabuletmeme, Karakol v.b. adlarla türlü ulusal derneklerin örgütlenmeyi ve çal›ﬂmay› sürdürdükleri ve dahas›
Bal›kesir Kat›lmay› Kabuletmeme Derne¤inin Baﬂkan› Hacim imzasile ay›n yirmisinde büyük bir kongreye delegeler gönderilmesi istendi¤i bildirilmektedir. S›vas Genel Kongresi ile
ayn› ulusal amaç u¤runda çal›ﬂan tüm ulusal dernekler birleﬂtirilmiﬂ ve bu sayede milletin
gösterdi¤i birlik ve kesin kararl›l›k sonucu olarak son mutlu durum elde edilmiﬂtir. Daha
kararlar› bilmedikleri anlaﬂ›lan bu gibi ulusal güçlerin Trakya ve Paﬂaeli Derne¤inin de kat›lm›ﬂ oldu¤u Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Temsilci Kuruluyla do¤rudan
do¤ruya iliﬂki kurmalar› ve S›vas Kongresi tüzü¤ü uyar›nca örgütlerini de¤iﬂtirip öneri ve isteklerini ancak Temsilci Kurulumuz arac›l›¤›yla belirtmeleri vatan›m›z›n bugün gereksinme
duydu¤u birlik ve iç düzen bak›m›ndan kesinlikle zorunlu bulundu¤unun gerekenlere anlat›lmas› ve bunun sa¤lanmas› ‹stanbul Hükûmetinin ülke esenli¤ine yönelik ulusal çal›ﬂmalar›n›n durdurulmamas› için kongre v.b. gibi toplant›lara bugün gereklilik bulunmad›¤›n›n
gerekenlere duyurulmas› ve sonucunun bildirilmesi çok önemli olarak rica olunur.
Fuat Paﬂa Hazretlerine, Bal›kesirde K.O. 14 Komutan› Kâz›m Beyefendiye ve Bursada Bekir Sami Beyefendiye bildirilmiﬂtir.
Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal
Çok ivedidir.
Konak, 18/10/1919
K.O. 3 Komutanl›¤›na
Aﬂa¤›daki telgraf›n Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine sunulmas›n› rica ederim.
Ulusal güç ve örgütlerin kapsam ve uyumunu bozacak ve yabanc›lar›n milletimizin
birlik oldu¤u konusundaki düﬂüncelerinde kuﬂku uyand›racak giriﬂimlerden sak›n›lmas› bildiriliyor. Hacim Beyin bu konuda söylediklerini yazd›m. Temsilci Kurulun gerek seçimler
ve gerek baﬂka konulara iliﬂkin kararlar›n›n uygulanmas› için Bal›kesir merkez kurulunun
içtenlikle etkinli¤ini kullanmakta oldu¤una güvenilmesini bildirir sayg›lar sunar›m.
K.O. 14 Komutan›
Kâz›m

BELGE, 156

ﬁifre
Zata mahsustur
S›vas, 14/10/1335
Gayet aceledir
Erzurumda On Beﬂinci Kolordu Kumandan› Kâz›m Kara Bekir Paﬂa Hazretlerine
Diyarbekirde On Üçüncü K.O. Kumandan› Cevdet Beyefendiye
Ankarada Yirminci K.O. Kumandan Vekili Mahmut Beyefendiye
Yirminci K.O. Kumandan› Ali Fuat Paﬂa Hazretlerine
Konyada Heyeti Temsilîye Azas›ndan Refet Beyefendiye
Kareside On Dördüncü K.O. Kumandan Vekili Miralay Kâz›m Beyefendiye
Bahriye Nâz›r› Ayandan Salih Paﬂa Hazretleri Heyeti Temsilîye ile müdavelei efkâr eylemek üzere 15-10 da Dersaadetten hareketle Amasyay› teﬂrif buyuracaklard›r. Müﬂarileyhle
vaki olacak mülâkat hükûmet siyaseti hariciye ve idarei dahiliyesine ve ordumuzun istikbaline ait esasat› mühimmeyi ihtiva edece¤i kaviyyen memul bulunmakla bu baptaki mütaleat›
âlileri hututu esasiyesinin iﬂ'ar›n› rica eyleriz.
Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

ﬁifre
Kiﬂiye özeldir
S›vas, 14/10/1919
Çok ivedidir
Erzurumda On Beﬂinci Kolordu Komutan› Kâz›m Kara Bekir Paﬂa Hazretlerine
Diyarbak›rda On Üçüncü K.O. Komutan› Cevdet Beyefendiye
Ankarada Yirminci K.O. Komutan Vekili Mahmut Beyefendiyc
Yirminci K.O. Komutan› Ali Fuat Paﬂa Hazretlerine
Konyada Temsilci Kurul üyelerinden Refet Beyefendiye
Bal›kesirde On Dördüncü K.O. Komutan Vekili Albay Kâz›m Beyefendiye
Deniziﬂleri Bakan› Senato üyelerinden Salih Paﬂa Hazretleri Temsilci Kurulla düﬂünce al›ﬂveriﬂinde bulunmak üzere 15-10 da ‹stanbuldan yola ç›karak Amasyay› onurland›racaklard›r. Kendisiyle yap›lacak görüﬂmenin hükûmetin d›ﬂ politikas›na ve iç yönetimine ve
ordumuzun gelece¤ine iliﬂkin önemli temel konular içermesi büyük bir olas›l›k içinde bulundu¤undan bu konudaki düﬂüncelerinizin ana hatlar›n› bildirmenizi rica ederiz.
Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal
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Zata mahsustur
Bozüyük, 16/10/1335
Dakika tehiri gayricaizdir
Amasyada: Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti
Heyeti Temsilîyesine
C: 16 Teﬂrinevel 1335 ﬂifreyedir:
1 - Mustafa Kemal Paﬂaya mahsustur: Hükûmetimizin siyaseti hariciyesi asr› mütecaviz
zamandanberi hükûmetimizin muvaffak alamay›p bir felaketten di¤erine düﬂmesi vaziyet ve
ahvalimizin icab› olarak bilcümle ecanip ile dahildeki h›ristiyanlar›n ve bunlara müzahir
olan baz› müslim hain siyasîlerimizin yüzündendir. Bu sebeple çok zay›f kald›k. Kuvvetlenmedikçe bu felâketlerden kurtulmak imkan› yoktur. Kuvvetlenmek için ise umuru hariciye ve
dahiliyemizde namuslu muzaheretten baﬂka bir ﬂey düﬂünmiyen kuvvetli ve zengin ve asri bir
dosta ihtiyac›m›z vard›r. Bunun tayinini salâhiyettar olanlara terketmek mecburiyetindeyim.
‹darei dahiliyenin bu hususta ne kadar ›slahat yap›l›rsa yap›ls›n iﬂ baﬂ›na padiﬂaha, millet ve
vatana sad›k, hüsnü niyet sahibi olanlar getirilmedikçe idarei dahiliyede husule getirilecek
muvaffak›yet hainane ve irticaane mahvolabilir. ﬁimdiye kadar buna pek az dikkat edilmiﬂti. ‹darei mülkiye ve askeriyenin ve umuru inz›batiye ve asayiﬂle müteveggil memurînden baz›lar› el'an haindirler. Bunlar›n derhal tedbili laz›md›r. Uzun bir mazidenberi vatan hainlerinden hiçbirine ceza edilmemesi bunlar›n kesret ve adedini artt›rm›ﬂt›r. Bugünün en mühim
iﬂi padiﬂah›, millet ve vatan› hainlerden kurtarmak ve ecnebî entrikalar›na mani olmak lâz›md›r. Bu hususta milis jandarma teﬂkilat ve menabii gayrikâfi ise meslek ve saireye bak›lmay›p
ehliyetlilerle hemen takviyesi laz›md›r.
2 - Ordumuzun istikbali. Galipler ellerinden gelirse ma¤lûplar› ordusuz b›rakmak istiyorlar. Umuru dahiliyesini hayli zaman tanzim edemiyecek olan Devleti Osmanîyenin di¤er
ma¤lûplara nisbeten daha fazla bir orduya ihtiyac› oldu¤u galiplerce de malûmdur. Bu teﬂebbüsümüz neticesinde maksada kâfi bir ordunun ipkas› ten'iç edildi¤i takdirde teﬂkilât için daha iki prensip varidi hat›r olmaktad›r. Biri, seferde büyük orduya esas olacak büyük ve müteaddit karargâhl› mebzul k›raati fenniyeyi di¤eri ise asayiﬂ ve talimü terbiye temin edecek derecede nispeten az büyük karargâhl› ve k›taat› fenniyeyi, yani teﬂkilât› haz›ra olarak üç müfettiﬂlikten ibaret dokuz f›rkal› bir ordu kabul etmektir. Ben ikincisini tercih ederim. Jandarma, hudut gümrük, izci, tayyare, telsiztelgraf ve otomobil teﬂkilat› ordudan hariç fakat ordunun gizlice nezaret ve idaresinde bulunmal›d›r.
Yirminci Kolordu Kumandan› Mirliva
Ali Fuat

VES‹KA, 156.

Kiﬂiye özeldir
Bozüyük, 16/10/1919
Dakika geciktirilemez
Amasyada: Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i
Temsilci Kuruluna
K: 16 Ekim 1919 ﬂifreyedir:
1 - Mustafa Kemal Paﬂaya özeldir: Hükûmetimizin d›ﬂ politikas› yüzy›l› aﬂk›n bir zamandanberi hükûmetimizin baﬂar›l› olamay›p bir y›k›nt›dan öbürüne düﬂmesi olup bu da
durum ve koﬂullar›m›z›n gere¤i olarak bütün yabanc›larla ülkemizdeki h›ristiyanlar› ve bunlara destek olan baz› hain müslüman politikac›lar›m›z yüzündendir. Bu nedenle çok zay›f
kald›k. Güçlenmedikçe bu y›k›mlardan kurtulmak olana¤› yoktur. Güçlenmek için ise d›ﬂ
ve iç iﬂlerimizde namusluca destek olmaktan baﬂka bir ﬂey düﬂünmiyen güçlü ve zengin ve
ça¤daﬂ bir dosta gereksinmemiz vard›r. Bunun belirlenmesini yetkili olanlara b›rakmak zorunday›m. ‹ç yönetim alan›nda bu konuda ne ölçüde reform yap›l›rsa yap›ls›n iﬂin baﬂ›na padiﬂaha, millet ve vatana ba¤l›, iyi niyet sahibi olanlar getirilmedikçe iç yönetimde elde edilecek baﬂar› hainlik ve gericilikle y›k›labilir. ﬁimdiye kadar buna pek az dikkat edilmiﬂti. Sivil ve askerî yönetim ile ve iç düzen ve güvenlikle u¤raﬂan baz› görevliler bugün de haindirler. Bunlar›n hemen de¤iﬂtirilmesi gereklidir. Uzun bir süredir vatan hainlerinden hiçbirinin cezaland›r›lmamas› bunlar›n bollu¤unu ve say›s›n› artt›rm›ﬂt›r. Bugün en önemli iﬂ padiﬂah›, millet ve vatan› hainlerden kurtarmak ve yabanc› entrikalar›n› önlemektir. Bu konuda milis jandarma örgütü ve bunun kaynaklar› yetersiz ise tutumuna ve baﬂka ﬂeylere bakmaks›z›n yeteneklilerle hemen güçlendirilmesi gereklidir.
2 - Ordumuzun gelece¤i. Yenenler ellerinden gelirse yenilenleri ordusuz b›rakmak istiyorlar. ‹ç iﬂlerini uzun süre düzene sokam›yacak olan Osmanl› Devletinin öbür yenilenlere oranla daha büyük bir orduya gereksinimi oldu¤u yenenlerce de bilinmektedir. Bu giriﬂimimiz sonucunda amaca yetecek bir ordunun al›konmas› onaylan›rsa örgütlenme için iki
prensip daha akla gelmektedir. Biri, savaﬂ durumunda büyük orduya çekirdek olacak büyük ve birçok karargâhl› bol teknik birlikleri öbürü ise iç güvenli¤i ve e¤itim sa¤layacak ölçüde oldukça az büyük karargâhl› ve teknik birlikler olan, yani bugünkü örgütlenmeye göre üç müfettiﬂlikten oluﬂan dokuz tümenli bir ordu kabul etmektir. Ben ikincisini ye¤lerim.
Jandarma, s›n›rlar, gümrük, izci, uçak telsiz - telgraf ve otomobil örgütleri ordunun d›ﬂ›nda
ama gizlice ordunun gözetim ve yönetiminde bulunmal›d›r.
Yirminci Kolordu Komutan› Tu¤general
Ali Fuat

BELGE, 156.

Dakika tehiri gayricaizdir
Diyarbekirden, 16-17/10/1335
Amasyada Heyeti Temsilîyeye
Salih Paﬂa Hazretlerile mülâkatta hükûmeti merkeziyeye berveçhiati nikat›n iblâ¤›n›n
münasip olaca¤› mütaleas›nda bulundum;
a) Siyaseti dahiliye.
b) Akti mütarekedenberi on bir ay zarf›nda kabineler resmi geçit yapar gibi s›k, s›k tebeddül etti. Harbiye Nezaretine ﬂimdiye kadar bir düzine nâz›r tayin edildi. Buna yegâne sebep kabinelerin amali milleti ihmal ederek hiçbir kuvvete istinat etmemesidir. Nâz›rlar›n tesirat› siyasîyeye kap›larak ve gölgelerinden korkarak gayet cebin bir siyaset takip etmeleri ve
düﬂmanlar›m›z›n sözlerile hareket eylemeleri yüzünden millet ve ona zahir olan ordu ﬂüphe
alt›nda b›rak›ld›. Mütarekenin ad› kald›. Millet birçok felâketlere maruz oldu. Bu suretle milletle hükûmetin aras› aç›ld›. Böyle zamanlarda her devlet milletin azim ve iradesine istinat
eder. Meselâ ‹talyanlar ve yunanl›lar›n harekât›, yaygaralar› meydanda misal olarak dururken hükûmetimiz mitingleri bile men etti. Milleti büsbütün ihmal etti. Bundan sonra hükûmeti merkeziye milletin azim ve iradesine istinat ederek cesurane ve durbinane bir siyaset takip
etmelidir. Ve Millet Meclisinin küﬂad› hakk›ndaki vait infaz edilmelidir.
c) ‹stanbul Düveli ‹tilâliyenin taht› tesirinde bulundukça Millet Meclisinin ‹stanbulda bu
toplanmas› mahzurdan salim de¤ildir. ‹stanbulda kad›nlar›m›z› bile ‹ngiliz Muhipler Cemiyetine
ithal eden müessirat, meb’uslar›m›z üzerinde mühim tesir yapabilir. Emniyetbahﬂ rol ve neticeye

Dakika geciktirilemez

Diyarbak›rdan, 16-17/10/1919
Amasyada Temsilci Kurula
Salih Paﬂa Hazretlerile buluﬂunca ‹stanbul hükûmetine aﬂa¤›daki noktalar›n bildirilmesinin uygun olaca¤›n› düﬂünürüm;
a) ‹ç politika.
b) Ateﬂkes anlaﬂmas›ndan bu yana on bir ay içinde kabineler geçit resmi yapar gibi s›k,
s›k de¤iﬂti. Savaﬂiﬂleri Bakanl›¤›na ﬂimdiye kadar bir düzine bakan atand›. Bunun tek nedeni kabinelerin ulusun isteklerini önemsemiyerek hiçbir güce dayanmamas›d›r. Bakanlar›n
politik etkilere kap›larak ve gölgelerinden korkarak çok korkakça bir politika izlemeleri ve
düﬂmanlar›m›z›n sözlerine göre davranmalar› yüzünden millet ve ona destek olan ordu kuﬂku alt›nda b›rak›ld›. Ateﬂkesin ad› kald›. Millet birçok y›k›mlara u¤rad›. Böylece milletle
hükûmetin aras› aç›ld›. Böyle zamanlarda her devlet milletin kesin kararl›l›¤›na dayan›r.
Örne¤in ‹talyanlar ve Yunanl›lar›n davran›ﬂlar›, yaygaralar› ortada örnek olarak dururken
hükûmetimiz mitingleri bile yasaklad›. Milleti hiç önemsemedi. Bundan sonra ‹stanbul hükûmeti milletin kesin kararl›l›¤›na dayanarak cesur ve uzak görülü bir politika izlemelidir.
Ve Millet Meclisinin aç›lmas› konusunda verilen söz tutulmal›d›r.
c) ‹stanbul ‹tilâf Deyletlerinin etkisi alt›nda bulundukça Millet Meclisinin ‹stanbulda toplanmas› sak›ncas›z de¤ildir. ‹stanbulda kad›nlar›m›z› bile ‹ngiliz Dostlar› Derne¤ine sokan etkenler,
meb'uslar›m›z üzerinde önemli etki yapabilir. Güven verici bir yol tutulup sonuca var›ncaya kadar
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kadar meb'usan memleket dahilinde münasip bir noktada toplanmal›d›r. Ve memleket dahilinde ve hassaten ‹stanbulda Kürt Teali Cemiyeti gibi camiai Osmanîyenin parçalanmas›na
hizmet eden azalar›ndan vicdanlar›n› satt›klar› delâil ile anlaﬂ›lan cemiyet ve f›rkalar›n ifsadat›na ve düﬂman parasile ç›kan muharrik gazetelerin muz›r neﬂriyat›na nihayet verilmelidir.
Malatya Mutasarr›f› Halil Rami Beyin Kürt cemiyetinin ve Ermeni patrikanesinin muavenet
ve tesiratile Malatyaya tayin edildi¤ini alenen söylemiﬂ ve Kürdistan istiklâlini haz›rlama¤a
çal›ﬂm›ﬂt›r. Kürtlerle beraber ‹ngiliz binbaﬂ›s›n›n Malatyaya gelece¤ini üç aydanberi söylemekte imiﬂ bu misalden dersi ibret al›narak tayinde hiçbir tesirata kap›lmamak ve s›rf vatan›n selâmeti düﬂünülerek intihap edilmelidir. Kürdistana sulhün aktine kadar yerli büyük memur gönderilmemelidir.
Faik Ali Bey, kendilerini burada ‹ngilizlerin tayin ettirdi¤ini müftehirane söylüyor. Bu
fikirde olan valinin ne iﬂ görece¤i bedihidir. Umun devlete müteallik mesailde düﬂmanlar›n
fikrine müracaat izmihlalimizi mucip olur.
d) Refik Halil, Ali Kemal Beyler, Süleyman ﬁefik Paﬂa gibi bimeslek vicdans›zlar› mühim makamlara getirecek sadrazamlar gelirse iﬂ baﬂ›na gene (m s y a y b v n) veliaht› saltanat hazretlerinin lâyihalar›nda teklif buyurduklar› gibi zati akdesi hazreti padiﬂahinin mevcudiyeti hiç mesabesinde olan f›rkalara iltifat buyurmamalar›n› ve f›rka mesailinin fevkinde
bir muvazene temin buyurmalar› (v k v n b a y l v n) zati akdesi padiﬂah› mukarriban›n›n hiçbir tesiri siyasîye kap›lm›yacak vatanperver zevattan intihab› milletin ahvalini yak›ndan görerek zat› humayunlar›na raporla arz› malûmat etmek üzere ﬂehzadegândan asker olanlar›n
muhtelif m›ntakalarda orduda hizmetleri elzem görülmektedir ve matbuat sansörünün kald›r›lmas› ve zaruri ise tahfifi.
e) Harbiye Nezaretinin h›ristiyanlar›n terhisini emretmekle gayrimüslimlerin imtiyazat› tezyide baﬂland›. Bu gibi imtiyazat›n müsaadesi nispetinde ref’i.
f) Mütareke aktinde bulundu¤umuz hat dahilindeki memaliki Osmanîyenin Garbî
Trakya da dahil oldu¤u halde do¤rudan do¤ruya zati akdesi hazreti padiﬂahinin idaresinde
bir ﬂekli müstakilde kalmas›.
g) Hilâfetin âli Osmanda kalmas›.
h) Suriyedeki cemiyeti arabiyenin fikrini bildirmiﬂtim. Bugün Suriye hiçbir ecnebî himayesi istemiyor. Ve külliyen müstakil kalmak istiyor. Yaln›z bitaraf bir hükûmetin muzahereti arz› olunuyor. Mümkün olursa M›s›r da dahil olarak bütün Arabistamn ﬂerif idaresinde
istiklâli arzu olunuyor. Fakat Arabistanda ahvali ruhiye ve labayii kavmiye bence malûm oldu¤u için bütün Arabistan aksam›n›n ﬂerif idaresinde bir hükûmet teﬂkil edebilmelerine ihtimal veremem ve hürriyet ve müsavat› millîyelerinin teminine muvaffak›yet elverdi¤i nispette
Hükûmeti Osmanîyenin azîm bir ekseriyetle reyi irtibat kazanaca¤› muhakkakt›r. Binaenaleyh Irak, Suriye, Hicaz› ve Ceziretülârab›n (l y k r b s n a n) akvam›n› ayr›, ayr› birer hükûmeti Arabiye teﬂkil ederek cümlesinin zat› akdesi hazreti hüâfetpenahiye suveri münasibe ile
merbutiyetini temin ve bir konfederasyon teﬂkili neticede Hükûmeti Osmanîyenin Araplarla
her suretle uyuﬂmas› mümkündür. Osmanl› sanca¤› da Amerika sanca¤›ndaki y›ld›zlar gibi
hükûmetlerin adedince hilâl ihtivas› (t m l h y) makamat› mukaddeseye halife nam›na memurlar ve bir m›ktar Osmanl› askeri ikamesi de kabildir.
i) Bir Ermenistan teﬂkili zaruridir. Kafkasyada hükûmetimizce tan›nm›ﬂ Ermeni Cumhuriyeti bizim zarar›m›za tevsi edilemez. Sulh konferans›n›n ›srar› halinde cüz’î m›ktarda
tashihi hudut kabulünde fedakârl›k zaruridir ve (a y r a k d n k l y z a s a r v n h k y r d v k
n h) Kafkas bilâ Ermenistan teﬂekkül edece¤ine göre Azerbaycan islâm hükûmetinin kuvveti az olarak teﬂekkülüne muavenet menfaatimiz iktizas›ndand›r. Bunun teﬂekkülünü ve derecesini tayin hükûmete aittir. Yunanistan›n hakk›m›zdaki muz›r siyasetine karﬂ› Bulgaristan
ile iyi geçinmek lâz›md›r. Bulgarlar›n da bunu arzu edeceklerini zannederim.
j) Himaye istiklâli muhil oldu¤undan hiçbir hükûmetin himayesi kabul edilmemelidir.
Yaln›z ziraat, s›naat ve sair fennî ve idarî hususatta istiklâlimize halel vermemek ﬂartile bitaraf bir hükûmetin muzahereti kabul olunabilir. Suriye Hükûmeti Arabiyesi de bu fikirdedir
ve muavenette Amerikaya meyyaldir. ‹stihbarata göre Suriyede iﬂgal tehlikesine karﬂ› seferberlik yap›lmas› bu fikri teyit eder.
k) Sulh konferans›na itimad› umumiye mazhar siyasetten anlar vatanperver zevat›n intihab›.
Ordumuzun istikbali.
l) Müfettiﬂlikler ve ﬂûray› askeri ihya edilmeli.
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meb'uslar yurdun iç taraflar›nda uygun bir yerde toplanmal›d›r. Ve memlekette ve özellikle ‹stanbulda Kürt Yükselme Derne¤i gibi Osmanl› toplumunun parçalanmas›na yard›m
eden üyelerin çal›ﬂmalar›na ve vicdanlar›n› satt›klar› kan›tlarla anlaﬂ›lan dernek ve partilerin bozgunculu¤una ve düﬂman parasile ç›kan k›ﬂk›rt›c› gazetelerin zararl› yay›mlar›na son
verilmelidir. Malatya Mutasarr›f› Halil Rami Bey Kürt derne¤inin ve Ermeni patrikanesinin yard›m ve etkisiyle Malatyaya atand›¤›n› aç›kça söylemiﬂ ve Kürdistan ba¤›ms›zl›¤›n›
haz›rlamaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Kürtlerle birlikte ‹ngiliz binbaﬂ›s›n›n Malatyaya gelece¤ini üç aydanberi söylemekte imiﬂ. Bu örnekten ibret dersi al›narak atamalarda hiçbir etkiye kap›lmamak ve yaln›z vatan›n esenli¤i düﬂünülerek seçim yap›lmal›d›r. Kürdistana bar›ﬂ anlaﬂmas› yap›lana kadar yerli büyük memur gönderilmemelidir.
Faik Ali Bey, burada kendilerini ‹ngilizlerin atatt›rd›¤›n› övünerek söylüyor. Bu düﬂüncede olan valinin ne iﬂ görece¤i aç›kça bellidir. Devlet iﬂlerine iliﬂkin konularda düﬂmanlar›n görüﬂüne baﬂvurmak batmam›za neden olur.
d) Refik Halit, Ali Kemal Beyler, Süleyman ﬁefik Paﬂa gibi sütü bozuk vicdans›zlar›
önemli görevlere getirecek baﬂbakanlar iﬂ baﬂ›na gelirse yine (m s y a y b v n) veliaht hazretlerinin raporlar›nda önerdikleri gibi en kutsal padiﬂah›m›z hazretlerinin, varl›klar› bir hiçten
ibaret bulunan partilere yüz vermemelerini ve partiler üstü bir denge sa¤lamalar› (v k v n b
a y l v n) en kutsal padiﬂah›m›z›n yak›nlar›n›n hiçbir politik etkiye kap›lm›yacak yurtsever kiﬂilerden seçilmesi milletin durumunu yak›ndan görerek padiﬂaha raporla bilgi sunmak üzere
ﬂehzadelerden asker olanlar›n türlü bölgelerde orduda görev yapmalar› çok gerekli görülmektedir ve bas›n sansürünün kald›r›lmas› ya da kalmas› zorunlu ise hafifletilmesi.
e) Savaﬂiﬂleri Bakan›n›n H›ristiyanlar›n terhis edilmesini emretmesiyle Müslüman olmayanlar›n ayr›cal›klar› artmaya baﬂlad›. Bu gibi ayr›cal›klar›n olabildi¤i ölçüde kald›r›lmas›.
f) Ateﬂkes anlaﬂmas› yapt›¤›m›z s›n›rlar içindeki Osmanl› topraklar›n›n Bat› Trakya da
içinde olmak üzere do¤rudan do¤ruya en kutsal padiﬂah hazretlerinin yönetiminde ba¤›ms›z bir biçimde kalmas›.
g) Halifeli¤in Osmanl› soyunda kalmas›.
h) Suriyedeki Arap toplumunun ne düﬂündü¤ünü bildirmiﬂtim. Bugün Suriye hiçbir
yabanc› korumac›l›¤› istemiyor. Ve tümüyle ba¤›ms›z kalmak istiyor. Yaln›z tarafs›z bir devletin destek olmas› isteniyor. Olanak varsa M›s›r da içinde olmak üzere tüm Arabistan›n ﬂerif* yönetiminde ba¤›ms›zl›¤› isteniyor. Fakat Arabistan›n ruhsal durumunu ve halklar›n›
huy ve tutumlar›n› bildi¤im için bütün Arabistan bölümlerinin ﬂerif yönetiminde bir hükûmet kurabilmelerini olas› göremem ve ulusal özgürlük ve eﬂitliklerinin sa¤lanmas› baﬂar›labildi¤i ölçüde Osmanl› Devletine ba¤lanma düﬂüncesinin büyük ço¤unlukla kabul edilece¤i kesindir. Buna göre Irak›n, Suriyenin, Hicaz›n ve Arapyar›madas› (l y k r b s n a n) halklar›n›n ayr›, ayr› birer Arap devleti kurup tümünün en kutsal halife hazretlerine uygun biçimlerde ba¤lanmas›n› sa¤lamak ve bir konfederasyan kurmak ve sonuç olarak Osmanl›
Devletinin Araplarla her bak›mdan uyuﬂmas› olabilir. Osmanl› bayra¤›na da Amerika bayra¤›ndaki y›ld›zlar gibi devletlerin say›s›nca hilâl konmas› (t m l h y ) kutsal yerlere** halife ad›na görevliler ve bir m›ktar Osmanl› askeri yerleﬂtirilebilir.
i) Bir Ermenistan kurulmas› zorunludur. Kafkasyada hükûmetimizce tan›nm›ﬂ Ermeni Cumhuriyeti bizim zarar›m›za geniﬂletilemez. Bar›ﬂ konferans› direnirse ufak bir s›n›r düzeltmesi yoluyla ödün verilmesi zorunlu olur ve (a y r a k d n k l y z a s a r v n h k y r d v k
n h) Kafkasya Ermenistans›z kurulaca¤›na göre Azerbaycan ‹slâm Devletinin gücü az olarak kurulmas›na yard›m etmek ç›kar›m›z gere¤idir. Bunun kuruluﬂunu ve ölçüsünü saptamak hükûmete düﬂer. Yunanistan›n hakk›m›zdaki zararl› politikas›na karﬂ› Bulgaristan ile
iyi geçinmek gereklidir. Bulgarlar›n da bunu isteyeceklerini san›r›m.
j) Korumac›l›k ba¤›ms›zl›¤a ters düﬂtü¤ünden hiçbir devletin korumac›l›¤› kabul edilmemelidir. Yaln›z tar›m, endüstri ve öbür teknik ve yönetsel yard›m› kabul olunabilir. Suriye
Arap Hükûmeti de bu düﬂüncededir ve yard›mc›l›k bak›m›ndan Amerikaya e¤ilimlidir. Ö¤renildi¤ine göre Suriyede iﬂgal tehlikesine karﬂ› seferberlik yap›lmas› bu düﬂünceyi do¤rular.
k) Bar›ﬂ konferans›na kamunun güvenini kazanm›ﬂ politikadan anlar yurtseverlerin
seçilmesi.
Ordumuzun gelece¤i.
l) Müfettiﬂlikler ve askeri ﬂûra yeniden kurulmal›.
* Hazreti Hüseyin vas›tas›yla Peygamber soyundan olanlara “ﬂerif” denirdi
** Mekke ve Medine

1073

m) Emir ve kumanda ve mühim makamat Harbi Umumide tecrübe görmüﬂ muktedir
namuskâr kumandanlara tevdi olunmal›.
n) Siyasî bir maksatla Enver Paﬂan›n gadrine u¤ram›ﬂ muktedir mütekait erkân ve ümera mevcuttur. Bunlar›n m›ktar› da pek mahduttur. Bunlar›n iadei rütbeleri ve istihdamlar›
münasip olur.
(h h d) Ordudan ç›kar›lacak kadro fazlas› binlerce ümera ve zabitan varken naehil mütekaidinin hizmeti nizamiyeye al›nmamas›.
o) Zabitan›n terfihi hali.
p) Düﬂmanlar›m›z ma¤lûplar›n tehdidi teslihat›na çal›ﬂ›rken kendileri mütemadiyen
tezyidi teslihat yapmakta olduklar›ndan sulh konferans›nda ahvali dahiliyemiz de nazan dikkate al›narak hudutlar›m›za ve maliyemizin kuvvetine göre teﬂkilât› askeriyenin kâfi kuvvette ipkas›na çal›ﬂ›lmas› ve s›rf m›ntakam› kuvvetsiz b›rakarak kolayca zab›t maksadile General Allenbis taraf›ndan kolordumun lâ¤v› talep edilmiﬂ ve bu talep ﬂimdiye kadar is'af edilmemiﬂse de bu fikrin mevcudiyeti kolordumun bütün muamelât›na tesir yapmakta oldu¤undan bu lâ¤›v meselesinde oldu¤u gibi bütün ordunun erkân›harbiyenin bu müzahir devletin
maiyetine ve nüfuzuna geçmemesine dikkat olunmas› varidi hat›r olan maruzat›mdan savap
olmayanlar hakk›nda tenvirimi ve bu ﬂifrenin al›nd›¤›n›n iﬂ'ar buyurulmas› müsterhamd›r.
Harekât 2568 numaral›d›r.
K.O. 13 Kumandan›
Cevdet

VES‹KA, 156.
ﬁifre halli
Ankara, 17/10/1335
Adet
4690
Gayet aceledir. Zata mahsustur.
Amasyada Kongre Heyeti Temsilîyesi Reisi
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
1 - Siyaseti hariciyemizde istiklâli tam talebile hiçbir devletin mandas›n› kabul etmemek,
kapitülasyonlar›n ve gümrük rüsumunu tezyit mecburiyetinin borçlar›m›z› ödeyemiyece¤imize sebep olaca¤›n› irae ve ispat ederek bu kaydi kadimden memleketi ahten ve filen kurtarmak.
2 - Memleketimizde istilâ h›rs› takip etmiyen bir devletin iktisadî ve fennî muavenet ve
muzaheretini temin etmek, baﬂka devletlerden de mütehass›slar, müﬂavirler, muallimler celbedebilmek ve bilhassa teﬂkilât› bize benziyen ve pek küçülmesi itibarile ricali âliyesi iﬂsiz kalan Avusturya-Macaristandan idarei dahiliyede mütehass›slar getirtmek.
3 - Fransaya memleketimizdeki menafii azimei as›rdidesi, hars›, gerek daima dost bir
vaziyette bulundurulmas›n›n ve bu suretle zaman zaman aleyhimize kald›r›lacak olan efkâr›
umumiyei cihana karﬂ› büyük müdafaac› kazanmak ve erkân›harbiye talebesinin Fransaya
izam› veya muallim celbi konferansta ordumuzun lehine medar olabilir.
4 - ‹ngilterenin Ba¤dat-‹skenderun hatt›n› alaca¤› istidlâl olunmaktad›r. Anadoluda kalan mütebaki hatlar›n heyeti umumiyesini Türk azalar› bulunan muhtelit bir heyetin riyaset
ve murakebesinde Frans›z ﬂirketlerine tevdi ve has›lat› safiyesinin düyunu umumiyeye tahsisi muvaf›k olaca¤› kanaatindeyim.
5 - Kezalik Frans›zlar taraf›ndan daha ﬂimdiden kendiliklerinden Adanan›n tahliyesile
ahalisi Türk olan vilâyetlerin Türklerde kalmas› filen gösterilirse memleketin her taraf›nda ve
hatta Adanada Frans›z askeri olmadan bile istemeden menafii iktisadiyenin verilebilece¤i irae
ve tahmin edilece¤i iblâ¤ edilmelidir. Ve bu suretle Frans›zlar›n Adanada kalmalar› için haz›rlanmakta ve Yunan›n Ayd›n, ‹talyan›n Antalya ve ‹ngilterenin Halep ve Musul ﬂehirleri ile
bu vilâyetlerin ﬂimalinde yerleﬂmek tasavvur ve haz›rl›klar› menedilmiﬂ olacakt›r.
6 - Bilhassa mütarekedenberi takip eyledikleri sakim siyaset ve metbuu mufahhamlar› zat›
hazreti padiﬂahiyi eyyam› merasimde ademi ziyaretle rab›tai ubudiyet ve tabiiyeti kat'eylemiﬂ olan
patriklerin eski imtiyazdan bahse haklar› kalmam›ﬂt›r. Zaten Rum ahali Makedonyaya, Ermeni
ahali Erivandaki Ermeni Cumhuriyetine tebdil edilmesi suretile Ermeni ve Rumlar›n merkezi s›kleti de memleketimizden kalkm›ﬂ olaca¤›ndan Rum ve Ermeni patriklerinin ve buna tebean Bulgar
eksarh›n›n Dersaadetten kald›r›lmas› ve sulh muahedesinde her halde duçar› zarar ve tehcir ola-
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m) Emir ve komuta ve önemli görevler Dünya Savaﬂ›nda deneyim kazanm›ﬂ yetenekli namuslu komutanlara verilmeli.
n) Enver Paﬂan›n politik bir amaçla kötülük etti¤i yetenekli emekli üst subaylar ve komutanlar vard›r. Bunlar›n say›s› da çok azd›r. Bunlar›n rütbelerinin geri verilmesi ve görevlendirilmeleri uygun olur.
(h h d) Ordudan ç›kar›lacak kadro fazlas› binlerce komutan ve subay varken yeteneksiz emeklilerin ordu görevine al›nmamas›.
o) Subaylar›n parasal durumlar›n›n iyileﬂtirilmesi.
p) Düﬂmanlar›m›z yenilenlerin silâhlar›n› s›n›rlamaya çal›ﬂ›rken kendileri durmadan
silâhlar›n› art›rmakta olduklar›ndan bar›ﬂ konferans›nda iç durumumuz da dikkate al›narak
s›n›rlar›m›za ve maliyemizin gücüne göre askeri örgütün yeter güçte tutulmas›n› çal›ﬂ›lmas›
ve salt benim bölgemi güçsüz b›rakarak kolayca ele geçirmek amac›yla General Allenby taraf›ndan kolordumun kald›r›lmas› istenmiﬂ ve bu istek ﬂimdiye kadar yerine getirilmemiﬂse
de bu düﬂüncenin var oluﬂu bile ordumun bütün iﬂlerini etkiledi¤inden bu kolorduyu kald›rma konusunda oldu¤u gibi bütün ordunun kurmay kurullar›n›n bize yard›mc› olan bu
devletin emri alt›na girmemesine ve etkisi alt›nda kalmamas›na dikkat edilmesi akl›ma gelen bu bildirdiklerimden yerinde görülmeyenler konusunda ayd›nlat›lmam› ve bu ﬂifrenin
al›nd›¤›n›n bildirilmesini dilerim. Harekât 2658 say›l›d›r.
K.O. 13 Komutan›
Cevdet

BELGE, 156.

Çözülmüﬂ ﬂifre
Ankara, 17/10/1919
Say›
4690
Çok ivedidir. Kiﬂiye özeldir
Amasyada Kongre Temsilci Kurulu Baﬂkan›
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
1 - D›ﬂ politikam›zda tam özgürlük istemek ve hiçbir devletin mandas›n› kabul etmemek, kapitülasyonlar›n ve gümrük vergilerinin art›r›lmas› zorunlulu¤unun borçlar›m›z› ödeyemememize neden olaca¤›n› gösterip kan›tlayarak bu eski ba¤lant›dan memleketi anlaﬂma
ile ve edimli olarak kurtarmak.
2 - Memleketimizi ele geçirme tutkusu olmayan devletin ekonomik ve teknik yard›m
ve deste¤ini sa¤lamak, baﬂka devletlerden de uzmanlar, dan›ﬂmanlar, ö¤retmenler getirtebilmek ve özellikle organizasyonu bize benziyen ve pek küçülmesi nedeniyle de¤erli adamlar› iﬂsiz kalan Avusturya-Macaristandan iç yönetim için uzmanlar getirtmek.
3 - Fransan›n memleketimizdeki yüzlerce y›ll›k büyük ç›karlar› ve kültürü dolay›s›yla
her zaman bir dost durumunda bulundurulmas›n›n ve böylece zaman zaman bize karﬂ› k›ﬂt›rt›lacak dünya kamu oyuna karﬂ› büyük bir savunucu kazanmak ve kurmay ö¤rencilerinin
Fransaya gönderilmesi ya da Fransadan ö¤retmen getirtmek konferansta ordumuzun yarar›na destek olabilir.
4 - ‹ngilterenin Ba¤dat-‹skenderun hatt›n› alaca¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Anadoluda kalan
öbür hatlar›n tümünü Türk üyeleri bulunan bir karma kurulun baﬂkanl›¤›nda ve denetiminde
Frans›z ﬂirketlerine vermek ve net gelirini kamu borçlar›na ay›rmak uygun olur kan›s›nday›m.
5 - Yine Frans›zlar taraf›ndan daha ﬂimdiden kendiliklerinden Adanan›n boﬂalt›lmas›
ile halk› Türk olan illerin Türklerde kalaca¤› edimli olarak gösterilirse memleketin her taraf›nda ve hatta Adanada Frans›z askeri olmadan bile istemeden ekonomik ç›karlar sa¤lanabilece¤i onlara bildirilmelidir. Ve böylece Frans›zlar›n Adanada kalmalar› için haz›rlanmakta ve Yunan›n Ayd›n, ‹talyan›n Antalya ve ‹ngilterenin Halep ve Musul ﬂehirleri ile bu
illerin kuzeyinde yerleﬂmek düﬂünce ve haz›rl›klar› önlenmiﬂ olacakt›r.
6 - Özellikle ateﬂkesten bu yana izledikleri sakat politika ve uyru¤u bulunduklar› yüce padiﬂah hazretlerine tören günlerinde gitmemeleri nedeniyle ba¤l›l›k ve uyrukluklar› kesilmiﬂ olan patriklerin eski ayr›cal›ktan söz etmeye haklar› kalmam›ﬂt›r. Gerçekte Rum halk Makedonyaya, Ermeni halk Erivandaki Ermeni Cumhuriyetine tebdil* edilmek yoluyla Ermeni ve Rumlar›n a¤›rl›k merkezi de memleketimizden kalkm›ﬂ olaca¤›ndan Rum ve Ermeni patriklerinin ve buna uyarak Bulgar eksarh›n›n ‹stanbuldan kald›r›lmas› ve bar›ﬂ anlaﬂmas›nda her halde zarara u¤rayacak
* Tebdil: Savaﬂtan sonra ulusal s›n›rlar d›ﬂ›nda kalan Müslüman Türklerin baz› h›ristiyanlarla yer de¤iﬂtirmesi, böyle bir de¤iﬂ tokuﬂ yap›lmas›. Anadolu Rum’lar›n›n Yunanistana, Bat› Trakya Türklerinin Türkiye’ye yerleﬂtirilmesi gibi
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cak olan milleti islâmiyeye karﬂ› patrikanelerin defi ifsadatile memlekette sükûnun muhafaza
edilebilece¤i ﬂüphesizdir. Mütareke islâm ahaliye bu kadar tahakküm ve tahkiratta bulunan
ve ﬂ›mart›lm›ﬂ olan bu Ermeni ve Rumlar›n Bulgaristan ve Yunanistanda oldu¤u gibi daima
haricin teﬂvikile atide saii fesat olacaklar› pek muhtemel oldu¤undan mübadelei arazi ve ahali suretile bu meselenin halledilmesinin kan dökülmemek için yegâne çare oldu¤u konferansta sarahaten gösterilebilmelidir.
7 - ‹darei hükûmette s›rf islâm ve Türk ahali düﬂünülerek idarei hükûmet etmek mecburiyetindedir. Akalli kalil kalacak gayrimüslim anas›r›n zulmü taaddiden masun; hayat, emval
ve hukuk mahfuziyeti kâfidir. Dahilde sükûn ve asayiﬂin takriri için bir (fv a m v n y l a l y)
jandarman›n kifayetsizli¤i Anadoluyu ac›nacak bir halde b›rakmaktad›r. Filen ›slah ve ikmali için çal›ﬂmak zaruridir. Bu da askerli¤i ikmal etmiﬂ ahaliden gönüllü suretile ve fakat ahlâk ve etvar› mücerrep ve mazbut olanlardan intihap edilmek ﬂartile yap›lmal›d›r. Bilhassa
zabitan hüsnü intihap edilerek faal ve vatanperver bir heyet teﬂkil olunmal›d›r. Alay kumandanl›klar›na de¤erli faal ümera verilmelidir.
8 - Orduya gelince esasl› bir tensike ihtiyaç oldu¤undan ﬂeraiti kanuniyesi dahilinde namuslu mütekaidin dahil olarak bir ﬂûray› askerî teﬂkil edilmeli ve Erkân›harbiyei Umumiye
Riyaseti de dahil bulunmal›d›r. Harp tecrübelerine istinat eden ve esasatta Türk ve islâm ordusu olmas› lâz›mgelen orduda f›rkalara ziraat mütahass›slar› ve muallimleri konularak ordunun mektep halinde bulundurulmas› temin edilmeli ve gösterilmelidir.
9 - Her ﬂeyden evel muamelât› zatiyeye tecrübeli ve kifayetli olan ve....mücerrep zevat
taraf›ndan iﬂgal edilerek sicillât› tetkik ve buna nazaran mevcut zabitan zinde ve vatanperver
faal bir hale irca edilmelidir. Son zamanda al›nan mütekaidin tekaüde irca edilmeli. Karada
kifayetsizli¤i mücerrep bahriye zabitan› ya s›n›f› aslilerine veya baﬂka müteferrik hidemata
al›nmal›d›r. Kadro tespit ve liyakatsiz, ahlâks›z olanlar ç›kar›lmadan evel yaln›z sinninin fazlal›¤›ndan dolay› kusuru olmayanlar›n hemen kadrodan ihraç edilmemesi muvaf›kt›r.
10 - Kolordu, f›rka ve alay kumandanl›klar›n› harbi haz›rda ilmi, ahlâk›, faaliyeti mesbuk ve mücerrep zevata tevdi ile ﬂûray› askerinin tensibinin bihakk›n tatbik›na harp senelerinde ç›kan genç zabitan› terbiye ve tedris ile yükseltmeli ve orduda fikri inzibat ve terakkinin tealisine imkân vermelidir. Bütün alaylarda ve muadili bulunan müessesatta divan› haysiyet teﬂkili mecburi olmal›d›r.
11 - Dersaadette boﬂ oturan zabitan kolordulara gönderilmelidir. Bu suretle k›taatta istihdam veya tekaüde sevk› bilfiil tecrübe edilerek birçok de¤erli zabitan iﬂ baﬂ›na getirilmiﬂ
bulunur.
12 - Tekaüt edilmiﬂ ve edilecek zabitan›n ilim ve ahlâk cihetile yüksek ve vatanperverlikleri sevkile talip olanlar bilimtihan nahiye müdürlüklerine, mektep hocal›klar›na ve muadili birçok memuriyetlere tayin ile iki tarafl› istifade edilebilir.
13 - Bugün k›taat efrad› yekdi¤erine tamamile kar›ﬂm›ﬂt›r ve silâh alt›nda askerden...firari mevcut oldu¤undan af iradesi veçhile cezalar› affedilmek üzere emsali silâh alt›nda bulunan bilûmum firarilerle mazereti zail olmuﬂ bakayay› silâh alt›nda celbetmeli ve bunlar›n
hemen k›t'alara yeniden kay›t ve tespitile badema herbir firarinin behemehal kendi k›t'as›na
izam›n› esas ittihaz etmek ve aramak kat'iyyen temin edilmelidir.
14 - Sab›k veçhile memaliki Osmanîye üç müfettiﬂli¤e taksim ve f›rka kumandanlar›n›n
da m›ntakalar›nda asayiﬂle memuriyetleri memleketin inzibat› noktai nazar›ndan pek mühimdir.
15 - Vusulünün iﬂ'ar b››yurulmas›.
K.O. 20 Kumandan Vekili
Mahmut

VES‹KA, 156.
ﬁifre halli
1457 T
40

Erzurum, 17/10/1335
Vürudu, 18/10/1335

Amasyada F›rka 5 Kumandanl›¤›na
C: 14/10/1335 ﬂifreye Heyeti Temsilîyeye:
Siyaseti dahiliyemiz hakk›ndaki esaset kongrelerde hemen aynen takrir edilmiﬂtir. Erzurum
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ve yer de¤iﬂtirmeye zorlanacak olan Müslüman halka karﬂ› patrikanelerin kötü k›ﬂk›rtmalar›
ortadan kalkm›ﬂ olaca¤›ndan ülkede dinginli¤in korunabilece¤i kuﬂkusuzdur. Ateﬂkes anlaﬂmas› Müslüman halk› bu kadar ezen ve aﬂa¤›layan bu ﬂ›mar›k Ermeni ve Rumlar›n Bulgaristan ve Yunanistanda oldu¤u gibi herzaman d›ﬂ özendirmelerle ileride bozgunculuk arac› olacaklar› çok olas› bulundu¤undan toprak ve halklar›n de¤iﬂ tokuﬂu yoluyla bu sorunun çözümlenmesinin kan dökülmemek için tek ç›kar yol oldu¤u konferansta aç›kça belirtilmelidir.
7 - Devlet yönetiminde yanl›z Müslüman ve Türk halk düﬂünülerek hükûmet etmek
zorunlu¤u vard›r. Az›n az› durumunda kalacak Müslüman olmayan unsurlar›n adaletsizlik
ve sald›r›dan korunmuﬂ olmas› can, mal ve hak dokunulmazl›¤› yeter. ‹çte dinginlik ve güvenli¤in yerleﬂtirilmesi (f v a m v n y l a l y) jandarman›n yetersizli¤i Anadoluyu ac›nacak
bir durumda b›rakmaktad›r. Edimli olarak iyileﬂtirilip tamamlanmas› için çal›ﬂmak zorunludur. Bu da askerli¤ini tamamlam›ﬂ halktan gönüllü olanlardan ve ama ahlâk ve tutumu
denenmiﬂ ve düzgün olanlardan seçilmek koﬂuluyla yap›lmal›d›r. Özellikle subaylar iyi seçilerek çal›ﬂkan ve yurtsever bir topluluk kurulmal›d›r. Alay komutanl›klar›na de¤erli çal›ﬂkan komutanlar verilmelidir.
8 - Orduya gelince köklü bir ay›klamaya gereksinme oldu¤undan yasal koﬂullar içinde
ve namuslu emekliler de aralar›nda olarak bir askerî ﬂûra kurulmal› ve Genelkurmay Baﬂkanl›¤› da kurulda yer almal›d›r. Savaﬂ deneyimlerine dayanan ve temelde Türk ve Müslüman ordusu olmas› gereken orduda tümenlere tar›m uzman ve ö¤retmenleri konularak ordunun okul niteli¤inde olmas› sa¤lanmal› ve gösterilmelidir.
9 - Her ﬂeyden önce özlük iﬂlerine deneyimli ve yetenekli olan ve ... denenmiﬂ kimseler görevlendirilerek siciller incelettirilmeli ve buna göre görevdeki subaylar dinç ve yurtsever ve çal›ﬂkan bir duruma getirilmelidir. Son zamanlarda al›nan emekliler yeniden emekli edilmeli. Karada yetersizli¤i denenmiﬂ olan deniz subaylar› ya as›l s›n›flar›na ya da baﬂka
önemsiz küçük görevlere al›nmal›d›r. Kadro saptanmal› ve yeteneksiz, ahlâks›z olanlar ç›kar›lmal›d›r, daha önemlisi kusursuzlar›n sadece yaﬂl›l›k nedeniyle kadrodan hemen ç›kar›lmamas› uygundur..
10 - Kolordu, tümen ve alay komutanl›klar› bugünkü savaﬂta bilgisi, ahlâk›, çal›ﬂkanl›¤› saptanm›ﬂ ve denenmiﬂ kiﬂilere verilmeli ve askeri ﬂûra kararlar›n›n tam olarak uygulanmas›na savaﬂ y›llar›nda ç›kan genç subaylar e¤itim ve ö¤retim yoluyla yükseltmeli ve orduda disiplin ve ilerleme düﬂüncesinin ço¤almas›na olanak sa¤lanmal›d›r. Bütün alaylarda ve
buna eﬂit kuruluﬂlarda haysiyet divan› kurulmas› zorunlu olmal›d›r..
12 - Emekli edilmiﬂ ve edilecek olan subaylardan bilim ve ahlâk yönünden yüksek olmalar› ve yurtsever bulunmalar› nedeniyle istekli olanlar s›navla bucak müdürlüklerine,
okul ö¤retmenliklerine ve benzeri birçok görevlere atamakla iki yönlü yarar sa¤lanabilir.
13 - Bugün birliklerdeki erler tümüyle birbirine kar›ﬂm›ﬂt›r ve silâh alt›nda askerden...kaçak bulunan bütün kaçaklarla cezalan affedilmek üzere emsali silâh alt›nda bulunan
bütün kaçaklarla mazereti kalmam›ﬂ bakaya silâh alt›na ça¤›r›lmal› ve bunlar›n hemen birliklere yeniden yaz›l›p saptanmas› ve bundan böyle kaça¤›n kesinlikle kendi birli¤ine gönderilmesinin ilke olarak kabulü kesinlikle sa¤lanmal›d›r.
14 - Eskisi gibi Osmanl› ülkesinin üç müfettiﬂli¤e bölünmesi ve tümen komutanlar›n›n
da bölgelerinde iç güvenli¤i sa¤lamakla görevlendirilmeleri ülkenin düzeni bak›m›ndan çok
önemlidir.
15 - Al›nd›¤›n›n bildirilmesi.
K.O. 20 Komutan Vekili
Mahmut

BELGE, 156.
Çözülmüﬂ ﬂifre
1457 T
40

Erzurum, 17/10/1919
Geliﬂi, 19/10/1919

Amasyada Tümen 5 Komutanl›¤›na
K: 14/19/1919 ﬂifreye Temsilci Kurula:
‹ç politikam›zla ilgili ilkeler kongrelerde hemen hemen oldu¤u gibi saptanm›ﬂt›r. Erzurum ko-
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hakk›nda kat'iyyen bir milis ordusu kabul edilmiyerek mutlaka daimi bir ordu ipkas› ve
bu ordunun mevcudu ne olursa olsun mevcut kadrolar›n azalt›lmamas›d›r. Civar hükûmatm daimi ordular› bulunmas› jandarma ve gönüllü bir vaziyet oldu¤u takdirde memleketin vüs'ati ile mütenasip mevcuda bali¤ olamamas› mutlaka daimi ordunun kuvvetüzzahr olmas›na ihtiyaç gösterir. Bundan baﬂka her sene mühim m›ktarda yirmi yaﬂ›ndaki
gencin oldukça talim ve terbiye görmesi de maarifi umumiyemiz hesab›na bir kârd›r arzeylerim.
K.O.15 Kumandan›
Kâz›m Kara Bekir

VES‹KA, 156.

nusunda bir milis ordusu kesinlikle kabul edilmiyerek her halde sürekli bir ordu b›rak›lmas› ve bu ordunun mevcudu ne olursa olsun bugünkü kadrolar›n azalt›lmamas›d›r. Komﬂu
devletlerin sürekli ordular› bulunmas› Jandarma ve gönüllü bir durum olursa memleketin
geniﬂli¤i ile orant›l› mevcuda yükselememesi kesinlikle sürekli ordunun destekleyici güç olmas›na gereksinme gösterir. Dundan baﬂka her sene çok say›da yirmi yaﬂ›ndaki gencin oldukça ö¤renim ve e¤itim görmesi de genel e¤itimimiz hesab›na bir kazançt›r. Bilginize sunar›m.
K.O. 15 Komutan›
Kâz›m Kara Bekir

BELGE, 156.

1577 T
30
ﬁifre halli
Gayet müstaceldir.

Erzurum, 18/10/1335

Amasyada F›rka 5 Kumandanl›¤›na
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine: Bugünkü telgraf›ma zeyildir.
1 - ‹tilâf Devletleri ya halen veya sulh konferans›nda ﬂark vilâyetlerindeki ordunun mütarekename ahkâm›nca silâh teslim etmelerini istemeleri muhtemeldir. Komﬂu devletlerden
Gürcülerle bilhassa katliamda berdevam bulunan Ermenilerin hudutlar› ﬂeraiti atiyeleri ve
terki silâh keyfiyeti ayr›ca takrir ve tespit edilmedikçe daima maruzu tehdit olan halk›m›z›n
bir tek silâh bile verme¤e müsaade etmiyecekleri bedihidir. Bu hususun ehemmiyetle nazar›
dikkate al›nmas›n› arzederim.
2 - Bundan baﬂka memaliki müstahlâsam›zda bir hayli Rus mühimmat› vard›r. Bunlar›n sevahilde teslimi taahhüt edildi¤i için hakl› olarak istiyorlard›. Halbuki meselâ Erzurumda bir ambarda mecut Rus mühimmat› yirmi bin arabal›kt›r. Binaenaleyh bunlar›n itas›na ne
vesaiti nakliyemiz ve ne de param›z kat'iyyen kifayet etmiyece¤inden bu hususta da dikkatli
davran›lmas› iktiza eder. Saniyen bunlar harben al›nm›ﬂ csliha olup milletimizin hakk›d›r.
3 - Sulh konferans›na gidecek murahhaslar› Bahriye Nâz›r› Paﬂa Hazertleri bilece¤inden bu bapta tenvir buyurulmakl›¤›m› rica eder Salih Paﬂa Hazretlerine tazimat› mahsusam›n takdimine lûtfen vetatatlar›n› istirham eylerim.
K.O. 15 Kumandan›
Kâz›m

VES‹KA, 157

1577 T
Erzurum, 18/10/1919
30
Çözülmüﬂ ﬂifre Çok ivedidir
Amasyada Tümen 5 Komutanl›¤›na
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine: Bugünkü Telgraf›ma ektir.
1 - ‹tilâf Devletleri ya ﬂimdi ya da bar›ﬂ konferans›nda do¤u illerindeki ordunun ateﬂkes anlaﬂmas›na göre silâh teslim etmesini istemeleri olas›d›r. Komﬂu devletlerden Gürcülerle özellikle k›y›m sürdüren Ermenilerin s›n›rlar› gelecekteki durumlar› ve silâh b›rakmalar› ayr›ca karara ba¤lan›p saptanmad›kça hep tehdit karﬂ›s›nda bulunan halk›m›z›n bir tek
silâh bile vermeye izin vermiyecekleri aç›kça bellidir. Bu konunun önemle göz önünde bulundurulmas›n› dilerim.
2 - Bundan baﬂka kurtar›lm›ﬂ olan illerimizde çok Rus savaﬂ araç ve gereci vard›r.
Bunlar›n k›y›larda teslimi üstlenilmiﬂ oldu¤u için hakl› olarak istiyorlard›. Oysa örne¤in Erzurumda bir ambarda bulunan Rus savaﬂ araç ve gereçleri yirmi bin arabal›kt›r. Bu duruma
göre bunlar›n taﬂ›nmas›na ne taﬂ›t araçlar›m›z ve ne de param›z hiç yetmiyece¤inden bu konuda da dikkatli davran›lmas› gerekir. ‹kincisi bunlar savaﬂarak al›nm›ﬂ silâhlar olup milletimizin hakk›d›r.
3 - Bar›ﬂ konferans›na gidecek delegeleri Deniziﬂleri Bakan› Paﬂa Hazretleri bilece¤inden bu konuda ayd›nlat›lmam› ve Salih Paﬂa Hazretlerine özel sayg›lar›m›n sunulmas›na
arac›l›k etmenizi rica ederim.
K.O. 15 Komutan›
Kâz›m

BELGE, 157.
Kastamonu, 18/10/1335

Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Selâm ve iltifat› alileri Salih Paﬂa Hazretlerine tebli¤ ettirildi. Teveccühü âlilerinden müteﬂekkir ve hakk›nda Kuvayi Millîye taraf›ndan yap›lan mutantan istikbalden memnun kald›¤›n› cevaben söylemiﬂ olduklar› maruzdur.
Kastamonu Müdafaai Hukuk Heyeti
Reﬂit

VES‹KA, 158.

Kastamonu, 18/10/1919
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Yüksek selâm ve ilginiz Salih Paﬂa Hazretlerine bildirildi. Gösterdi¤iniz de¤erli yak›nl›¤a teﬂekkür etmiﬂ ve kendisi için Ulusal Güçler taraf›ndan yap›lan görkemli karﬂ›lamadan
memnun kald›¤›n› yan›t olarak söylemiﬂ olduklar› bilginize sunulur.
Kastamonu Haklar› Savunma Kurulu
Reﬂit

BELGE, 158.

ﬁifre
S›vas, 1/11/1335
Erzurumda On Beﬂinci Kolordu Kumandan› Kâz›m Kara Bekir Paﬂa Hazretlerine
Ankarada Yirminci Kolordu Kumandan› Ali Fuat Paﬂa Hazretlerine
Diyarbekirde On Üçüncü Kolordu Kumandan› Cevdet Beyefendiye
Amasyada Bahriye Nâz›r› Salih Paﬂa Hazretlerile vaki mülâkat neticesinde esas mukarrerat
ve lâhika, teklif ve hulâsai mütaleat olarak takarrür eden mevat aynen berveçhiati arzedilmiﬂtir.

ﬁifre
S›vas, 1/11/1919
Erzurumda On Beﬂinci Kolordu Komutan› Kâz›m Kara Bekir Paﬂa Hazretlerine
Ankarada Yirminci Kolordu Komutan› Ali Fuat Paﬂa Hazretlerine
Diyarbak›rda On Üçüncü Kolordu Komutan› Cevdet Beyefendiye
Amasyada Deniziﬂleri Bakan› Salih Paﬂa Hazretlerile yap›lan görüﬂme sonunda temel kararlar ve eski, öneri ve düﬂünce özeti olarak kararlaﬂt›r›lan maddeler oldu¤u gibi aﬂa¤›da sunulmuﬂtur.
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Sulh konferans›na gönderilecek zevat›n ﬂeraiti lâzimeyi bulunmas› ﬂartile intihab› tamamen
hükûmete terkolunmuﬂtur. Hükûmet taraf›ndan gönderilmek üzere tasavvur olunan zevat
esamisi de ilave edilmiﬂtir. Bu malûmat›n temasta bulunulan Müdafaai Hukuk Heyeti Merkeziyesine bildirilmesini ve vusulünün iﬂ'ar›n› rica ederiz.
Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal
SURET
Merbuttur (Vesika 159-160)

VES‹KA, 159.
Askerin siyasetle meﬂgul oldu¤u fikri vermemeli hatta asker siyasetle iﬂtigal etmemeli.
1 - ‹ttihatç›l›¤›n, ‹ttihat ve Terakki fikrinin memlekette tekrar uyanmas› hatta baz› alâiminin meﬂhut olmas› siyaseten gayet muz›rd›r. Çünkü bütün ‹tilâf Devletlerüe gayrimüslim
tebaa bu meslek ve bu fikrin aleyhindedirler ve bu halin vatan için mucibi felâket olaca¤›n›
ve konferansa fena tesir edece¤ini mümessiller yekzeban olarak beyan etmektedirler. Muhit
ve zaman suitevil ve suitefehhüme gayet müsait oldu¤undan en ufak bir hareket ve halden dahi tevakki lâz›md›r.
2 - Hükûmetle teﬂkilât› millîye aras›nda nikat› esasiyece itilâf hâs›l olmuﬂ ve asla tebayün ve ihtilâf kalmam›ﬂt›r. Binaenaleyh hükûmetin mevki ve kuvvetine halel getirecek edna
müdahaleden içtinap selâmeti memleket noktai nazar›ndan elzemdir. ﬁu halde kavanini mevcude ahkâm›na ittiba'› meslek ittihaz etmiﬂ olan hükûmete karﬂ› filân›n azli, filân›n tayini, filân›n cezaland›r›lmas› gibi mutalebattan sarf›nazar olunmas› icap eder.
3 - ‹ntikam politikas› takip etmiyecekleri vukubulan taahhütleri iktizas›ndan bulundu¤undan vaktile teﬂkilâta muhalefet etmesinden dolay› tevkif edilmiﬂ kimseler varsa bunlar›n
›tlak› ve bunlar meyan›nda ef'ali memnua mürtekibi olanlar hakk›nda müddeiumumilikçe icra olunacak takibat› kanuniyeye muhalefet olunmamas› ikt›za eder.
4 - Tehcir dolay›sile irtikâb› cürmedenlerin kanunen mücazat› adlen ve siyaseten elzemdir.
5 - Harbe iﬂtirakimizin musip olup olmad›¤› hakk›ndaki içtihadata hükûmet taarruz etmez. Fakat iﬂtirakin musip oldu¤una dair olan içtihadat›n ﬂimdilik ketmi selâmeti memleket
icab›ndand›r. Çünkü isabeti içtihad›n› ilân edenler Düveli Mütelifeye düﬂman ve Almana
dost addolunarak mucibi tevahhuﬂ oluyor.
6 - ‹ntihab› meb'usinin serbest cereyan›, aleyhimizde vukubulacak itirazat ve müdahalât›n men'i ve tebea beyninde vukuu melhuz ihtilâfat›n selbi için lâz›m ve selâmeti vatan için
elzemdir. Çünkü müdahale vukuu baisi k›ylükal olmakla beraber meselâ meﬂhur ittihatç›lar›n meb'us intihab› itilâf Devletlerinin itiraz hatta müdahalelerini mucip olabilece¤i cihetle intihabat›n reyi ahaliye terki muktaz›d›r. ‹sabet te andad›r. Zaten meclisi meb'usarula muhalif
f›rkalara da lüzum vard›r.
7 - Galeyanl› nümayiﬂler ve makalelerden sarf›nazar olunmas›.
8 - ‹hlâli asayiﬂi mucip halâta meydan verilmemesi ve evelce köprüde adam vurulmak
gibi vukua gelen harekât›n kendi tensiplerile yap›lmam›ﬂ oldu¤unun ilân edilmesi.
9 - Hükûmetin ne leh ve ne aleyhinde bir ﬂey yaz›lmamas›.
21 Teﬂrinievel 1919
Bahriye Naz›r›
Salih Hulûsi

VES‹KA, 160.

Bar›ﬂ konferans›na gönderilecek kiﬂilerin - gerekli nitelikte olmalar› koﬂuluyla - seçilmesi iﬂi
hükûmete b›rak›lm›ﬂt›r.Hükûmet taraf›ndan gönderilmesi düﬂünülenlerin adlar› da eklenmiﬂtir. Bu bilginin iliﬂkide bulundu¤unuz Haklar› Savvunma Merkez Kuruluna bildirilmesini ve al›nd›¤›n›n bildirilmesini rica ederiz.
Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal
ÖRNEK

BELGE, 159.

‹liﬂiktir (Belge 159-160)
Askerin politikayla u¤raﬂt›¤› düﬂüncesi uyand›r›lmamak hatta asker politikayla u¤raﬂmamal›.
1 - ‹ttihatç›l›¤›n, ‹ttihat ve Terakki düﬂüncesinin memlekette yeniden uyanmas› bir tak›m belirtilerin görülmesi politika aç›s›ndan çok zararl›d›r. Çünkü bütün ‹tilâf Devletlerile
Müslüman olmayan uyruklar bu ideoloji ve bu düﬂünceye karﬂ›d›rlar ve bu durumun vatan
için y›k›ma neden olaca¤›n› ve konferansa kötü etki yapaca¤›n› temsilciler bira¤›zdan söylemektedirler. Ortam ve zaman kötü yorumlamaya ve yanl›ﬂ anlamaya çok elveriﬂli oldu¤undan en ufak bir eylem ve durumdan bile kaç›nmak gereklidir.
2 - Hükûmetle ulusal örgütler aras›nda temel konularda anlaﬂma olmuﬂ ve hiç çeliﬂki
ve anlaﬂmazl›k kalmam›ﬂt›r. Buna göre hükûmetin durumuna ve gücüne zarar verecek en
küçük bir kar›ﬂmadan bile kaç›nmak ülke esenli¤i bak›m›ndan çok gereklidir. ﬁu halde yürürlükteki kanunlar›n kurallar›na uymay› ilke edinmiﬂ olan hükûmete karﬂ› filân›n görevden al›nmas›, filân›n atanmas›, filân›n cezaland›r›lmas› gibi isteklerden vazgeçilmesi gerekir.
3 - Öç alma politikas› gütmemeye söz vermiﬂ olundu¤undan eskiden örgüte karﬂ› ç›kmak nedeniyle tutuklanm›ﬂ kiﬂiler varsa bunlar›n sal›verilmesi ve bunlar aras›nda yasak iﬂler yapanlar hakk›nda savc›l›kta yap›lacak yasal kovuﬂturmaya karﬂ› ç›k›lmamas› gerekir.
4 - Zorla göç ettirme dolay›sile suç iﬂlemiﬂ olanlar›n yasal olarak cezaland›r›lmas› adalet ve politika aç›s›ndan çok gereklidir.
5 - Savaﬂa kat›lmam›z›n yerinde olup olmad›¤› konusundaki inan›ﬂlara hükûmet kar›ﬂmaz. Fakat kat›lman›n yerinde oldu¤u yollu inan›ﬂlar›n ﬂimdilik gizli tutulmas› ülkenin
esenli¤i gere¤indendir. Çünkü yerinde bulduklar›n› duyuranlar ‹tilâf Devletlerine düﬂman
ve Almana dost say›larak ürküntüye neden oluyorlar.
6 - Meb'us seçimlerinin serbest yap›lmas›, bize karﬂ› yap›lacak itirazlar›n ve kar›ﬂmalar›n önlenmesi ve uyruklar aras›nda ç›kmas› olas› bulunan anlaﬂmazl›klar› gidermek ve
yurdun esenli¤i için çok gereklidir. Çünkü kar›ﬂmalar olmas› dedikodu yaratmakla birlikte
sözgelimi ünlü ‹ttihatç›lar›n meb'us seçilmesi ‹tilâf Devletlerinin karﬂ› ç›kmalar›na ve hatta
kar›ﬂmalar›na yol açabilece¤inden seçimlerin halk›n oyuna b›rak›lmas› gereklidir. Uygun
olan da budur. Gerçekte meb'uslar meclisinde muhalif partilere de gereksinim vard›r.
7 - Coﬂkulu gösteri ve makalelerden vaz geçilmesi.
8 - ‹ç güvenli¤i bozacak olaylara meydan verilmemesi ve evvelce köprüde adam vurmak ﬂeklinde oluﬂmuﬂ davran›ﬂlar›n kendi onaylar›yla yap›lmam›ﬂ oldu¤unun duyurulmas›.
9 - Hükûmetten yana ya da ona karﬂ› bir ﬂey yaz›lmamas›.
21 Ekim 1919
Deniziﬂleri Bakan›
Salih Hûlusi

BELGE, 160.

‹çtima edecek heyeti meb'usan meyan›nda ﬂahsiyetleri ittihatç›l›¤›n mesavisile alâkadar ve
tehcir ve taktil mesailile ve menafii hakikiyei millet ve memlekete münafi sair mesavi ile lekedar
olan kimselerin bulunmas› caiz olmad›¤›ndan bu cihete mâni olmak için mümkün olan esbaba
tevessül edilebilir. Bu tarz› tevessül hukuku ﬂahsiye ve ahkâm› kanuniyeye tecavüz mahiyetinde
olmamal›d›r. ‹stihdaf olunacak maksat nezih ve bitaraf zevat›n intihaplar›n› tercih ve bedhahan
ve ecanihin bir gûna itiraz ve müdahalelerine meydan vermemek için memleketimizde mevcut bilcümle firak› siyasîyeden ve anas›r› h›ristiyaniyesinin her noktai nazardan bütün memlekete ﬂümu-

Toplanacak mebuslar aras›nda ittihatç›l›¤›n kötü iﬂleriyle ilgili ve zorla göç ettirme ve adam
öldürtme iﬂleriyle ve millet ve memleketin gerçek ç›karlar›na ayk›r› kötü iﬂlerle lekelenmiﬂ olanlar›n bulunmas› do¤ru olmad›¤›ndan bunu önlemek için olabilen yollara baﬂvurulabilir. Bu yola
gidiﬂ kiﬂisel haklar› ve yasa kurular›n› çi¤neyici nitelikte olmamal›d›r. Güdülecek amaç temiz ve
yans›z kiﬂilerin seçilmesini ye¤lemek ve kötülük dileyenlerle yabanc›lar›n herhangi bir itiraz›na ve
kar›ﬂmas›na meydan vermemek için memleketimizdeki tüm siyasî partilerin ve H›ristiyanlar›n seçime kat›lmas›n› sa¤layarak toplanacak meclisin temsilcilik yetkisinin her bak›mdan bütün mem-
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lünü ispat etmektir. Bu bapta zaman› teﬂebbüs teahhur etmiﬂ oldu¤undan bundan sora al›nabilecek tedabir ile tamamen temini maksad›n mümkün olam›yaca¤› varidi hat›r olmakla beraber azami neticenin istihsaline bezli gayret olunacakt›r.
22 Teﬂrinievel 1919
Bahriye Naz›r›
Salih Hulûsi

VES‹KA, 161.

leketi kapsad›¤›n› kan›tlamaktad›r.. Bu konudaki giriﬂimlerde gecikilmiﬂ oldu¤undan bundan sonra al›nabilecek önlemlerle amac›n tam olarak sa¤lanamayaca¤› akla gelmekle birlikte al›nacak en iyi sonucun elde edilmesine çaba harcanacakt›r.
22 Ekim 1919
Dcniziﬂleri Bakan›
Salih Hulûsi

BELGE, 161.

Müstaceldir
Amasya Mutasarr›fl›¤›na
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine takdim olunacakt›r:
1 - ﬁeyh Recep ve rüfekas›n›n telgrafname meselesi oraya mübalâ¤al› surette aksettirilmiﬂ
oldu¤u için izam edildi¤ini dünkü muhabereden istidlal ettim. Keyfiyeti tavzihan arzediyorum.
2 - Bu adamlar Salih Paﬂa Hazretlerinin mukaddema S›vasta menfiyyen bulunmas›ndan istifade ederek, Amasyaya kadar gelmiﬂken buraya da davet edilmeleri münasip olaca¤›
serriﬂtesile baz› sadedilân› bili¤fal bir telgrafname ihzar ve imza ettirmiﬂlerdir. Mesele vaktile haber al›nm›ﬂ oldu¤u gibi muahharen kendileri de makam› vilâyete gelerek böyle bir telgraf yazacaklar›n› söylemiﬂlerdir. Durup dururken bilâsebep Salip Paﬂa Hazretlerinin daveti
elbette bir maksad› mahsusa matuf olaca¤›ndan memlekette dedikoduyu mucip olacak bu gibi teﬂebbüsattan ve delâilile izah edildi. Kendileri de söyleﬂilen sözlere kanaat etmiﬂ gibi görünerek gittiler.
3 - Evelki gece vasati saat on iki raddelerinde ﬁeyh Recep ile Ahmet Kemal ve Zaral›zade Celâl nam›ndaki iki refiki telgrafhanede makine odas›na girerek Salih Paﬂaya yaz›lan
mezkûr telgrafnamenin keﬂidesini talep etmiﬂlerdir. Müﬂarileyhin henüz Amasyaya gelmedi¤inden dolay› vürudunda çekilmek üzere telgrafnameyi b›rakmalar› teklif olunmuﬂ ise de ›srar ve tehditte bulunmuﬂlar ve nihayet telgraf›n çekilmiyece¤ini anlamalar› üzerine kendilerine münasebeti olan bir muhabere memurunu i¤fal ederek zat› ﬂahaneye ve ‹stanbul muhabere sermemuruna hitaben orada tertip ettikleri malûm telgraflar› yazd›rm›ﬂlard›r.
4 - Geceyar›s› telgrafhanede geçen bu hâdiseden ne telgraf memurlar› ve ne de di¤er bir
kimse taraf›ndan hiçbir makama malûmat verilmemiﬂtir.
5 - Ancak ertesi sabah telgraf baﬂmüdürü taraf›ndan evvelâ telefon badehu tezkerei resmiye ile keyfiyetten vilâyetin haberdar edilmesi üzerine hemen bu üç ﬂah›s derdest ettirilerek
polis idaresince tahkikat› iptidaiyesi bilicra adliye memurlar› da geceyar›s›na kadar dairede
al›konularak evrak› kendilerine tevdi ve kanunen icap eden tevkif müzekkereleri tastir ettirilmiﬂ ve merkumlar da tevkifhaneye ilka olunmuﬂtur.
6 - Bu hâdise yüzünden memlekette sükûn ve inzibat›n muhtel olmas› esasen melhuz olmamakla beraber ihtiyaten lakayyüdat icra ve devriye teksir olunmuﬂtur. Memleket bildikleri hali tabiidedir.
7 - Tafsilât› maruzadan müsteban buyurulaca¤› veçhile alâkadar baz› memurlar›n lakaydisi yüzünden tahaddüs eden ﬂu vakan›n haddi zatinde ehemmiyeti yok ise de devam ve
ehemmiyet ile tevessü eylemesi ihtimali varit iken önüne geçilmiﬂ ve gösterilen icraat› seria ve
ﬂedideden dolay› buna mümasil ahvalin badema ademi zuhûru derkâr bulunmuﬂ oldu¤u ihtiramat› mahsusuma terdifen maruzdur.
20 Teﬂrinievel 1919
S›vas Valisi
Reﬂit

VES‹KA, 162.
ﬁifre mahlûlü
Pek acele
Adet
1367

‹zmit, 20/10/1335

S›vasta Üçüncü Kolordu Kumandanl›¤›na
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi Riyasetine:
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‹vedidir.
Amasya Mutasarr›fl›¤›na
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine sunulacakt›r:
1 - ﬁeyh Recep ve arkadaﬂlar›n›n telgrafhane sorunu oraya abart›larak yans›t›ld›¤› için
fazla önemsendi¤ini dünkü yaz›ﬂmadan anlad›m. Durumu aç›kça bilginize sunuyorum.
2 - Bu adamlar Salih Paﬂa Hazretlerinin daha önceleri S›vasta sürgün olarak bulunmas›ndan yararlanarak, Amasyaya kadar gelmiﬂken buraya da ça¤›r›lmas› uygun olaca¤› düﬂüncesiyle bir tak›m saf kiﬂileri aldatarak bir telgraf haz›rlat›p imza ettirmiﬂlerdir. ‹ﬂ önceden haber al›nm›ﬂ oldu¤u gibi sonradan kendileri de valili¤e gelerek böyle bir telgraf yazacaklar›n› söylemiﬂlerdir. Durup dururken hiç bir neden yokken Salih paﬂa Hazretlerinin ça¤›r›lmas› elbette özel bir amaca yönelik olaca¤›ndan memlekette dedikoduya yol açacak
böyle giriﬂimlerden vazgeçmenin elbette hay›rl› olaca¤› sürekli olarak bir saat boyunca nedenleri ve kan›tlar›yla anlat›ld›. Kendileri de söyleﬂilen sözlere inanm›ﬂ gibi görünerek gittiler.
3 - Evvelki gece alafranga saat yirrnidört sular›nda ﬁeyh Recep ile Ahmet Kemal ve
Zaral›zade Celâl ad›ndaki iki arkadaﬂ› telgrafhanede makine odas›na girerek Salih Paﬂaya
yaz›lan bu telgraf›n çekilmiyece¤ini anlamalar› üzerine kendilerine yak›nl›¤› olan bir telgraf
memurunu aldatarak padiﬂaha ve ‹stanbul telgraf baﬂmemuruna orada yazd›klar› bildi¤iniz
telgraflar› çektirmiﬂlerdir.
4 - Geceyar›s› telgrafhanede geçen bu olaydan ne telgraf memurlar› ve ne de baﬂka birisi taraf›ndan hiçbir resmî görevliye bilgi verilmemiﬂtir.
5 - Ancak ertesi sabah telgraf baﬂmüdürü taraf›ndan önce telefon ve ard›ndan resmî
yaz›yla durumun valili¤e bildirilmesi üzerine hemen bu üç kiﬂi yakalanarak polis taraf›ndan
ilk soruﬂturmalar› yap›lm›ﬂ ve adliye memurlar› da geceyar›s›na kadar dairede al›konularak
evrak› kendilerine verilmiﬂ ve kanun gere¤i olan tutuklama yaz›s› yazd›r›lm›ﬂ ve bu kiﬂiler
de tutukevine gönderilmiﬂtir.
6 - Bu olay yüzünden memlekette dinginlik ve düzenin bozulmas› gerçekten olas› görülmemekle birlikte ne olur ne olmaz önlem al›nm›ﬂ ve devriye say›s› ço¤alt›lm›ﬂt›r. Memleket bildi¤iniz normal durumdad›r.
7 - Sunulan ayr›nt›l› bilgilerden anlayaca¤›n›z gibi ilgili baz› memurlar›n ald›rmazl›¤›
yüzünden ortaya ç›kan bu olay›n gerçekte önemi yok ise de sürmesi ve önemli ölçüde geniﬂlemesi olas› iken önüne geçilmiﬂ ve al›nan ivedi ve sert önlemler sayesinde buna benzer
olaylar›n bundan böyle ç›kamayaca¤›n›n aç›k oldu¤u özel sayg›lar›mla bilginize sunulur.
20 Ekim 1919
S›vas Valisi
Reﬂit

BELGE, 162.
Çözülmüﬂ ﬂifre
Çok ivedi
Say›
1367

‹zmit, 20/10/1919

S›vasta Üçüncü Kolordu Komutanl›¤›na
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Temsilci Kurulu Baﬂkanl›¤›na:

1083

Adapazar› kazas›n›n Akyaz› cihetlerinde Talüstan Bey ve ‹stanbuldan para ve talimatla
gelerek süvari olacaklara otuz ve piyade yaz›lacaklara on beﬂ lira vadeden Bekir nam›nda bir
ﬂah›s ve Geyve alt›nc› daire tahsildar› Sapancan›n Akçay karyesinden Beslân nam adamlar›n
baﬂlar›na toplad›klar› atl›, yaya eﬂhas ile Adapazar› kasabas›n› bas›p ya¤ma edecekleri mahallince haber al›narak kaymakam› kaza ve ‹zmitten gönderilen bir binbaﬂ› ve Çerkez ve Abazadan yirmi, yirmi beﬂ kadar atl› ile iki yüz bin mikyas›ndaki haritada Lûtfiye köyü civar›ndaki
Çarka karyesinde buluﬂtuklar› ve esbab› hareketleri sual olundukta zat› padiﬂahinin hayatta ve
makam› muallâyi hilâfetlerinde olup olmad›¤›n› ö¤renmek için Adapazar›na makine baﬂ›na
gelmek istedikleri ve Mustafa Kemal Paﬂay› padiﬂah makam›na kabul edemeyeceklerini bayan
eylediklerini kaymakam› makine baﬂ›nda mutasarr›f› livaya bildirmiﬂ ve merkumlar›n maksad›n›n bir taklibi hükûmet olup talimattan ‹stanbulda mühimce zevatla temaslar› oldu¤u ve hatta merkumlar›n gûya padiﬂah›n da bu hareketlerinden haberdar oldu¤unu beyan eyledikleri
iﬂ'ar k›l›nm›ﬂt›. Keyfiyet derhal kolorduya bildirilerek kuvvet talep edilmekle beraber kaymakam› kazan›n Adapazar›na gönderilmiﬂ oldu¤u mukaddema arzedilmiﬂ olan müfrezeyi arabalarla Hendek taraf›na tahrik ettirdi¤i ve kendisinin de da¤›lma¤a baﬂlayan merkumlar› Hende¤e do¤ru takip eyledi¤i ve merkum Bekirin eﬂhasa ‹ngilizler bu iﬂ için bir hafta müddet tayin eylediler, beﬂ gün geçti iki günümüz kald› iﬂi tacil edelim diye beyanatta bulundu¤unu kaymakam› mumaileyh ilâveten bildirmiﬂtir. ‹ﬂin tevessüüne meydan kalmamak ve silâh patlamadan merkuman› yekdi¤erinden ay›r›p Bekir denilen mel'unu yakalamak üzere mutasarr›f› liva ile birlikte Jandarma Binbaﬂ›l›¤›ndan Mütekait Haf›z ve kezalik Binbaﬂ›l›ktan Mütekait ve
çiftlik eshab›ndan ve ‹zmit Heyeti Merkeziyesi Reisi Sanisi Çerkez Kâz›m ve Sapancadan Zafer Beyleri mahalli mezkûra gönderme¤e karar verdik. Mumaileyhimin teﬂhisinden bir netice
elde edilece¤i ümit ve maahaza kuvvet iraesile ink›yat ettirmek te pek lâz›m olup müfrezenin
hareketi neticesi ayr›ca arz olunacakt›r. Bu mesele hakk›nda Dersaadette Müdafaai Hukuk
Cemiyetinin mümessili veya pek namuslu, vicdanl›, bildi¤imiz muhaf›z ve f›rkam›n mensup
oldu¤u Yirmi beﬂinci Kolordunun Kumandan› ve ahiren esaretten gelen Sab›k Yemen K››vas› Kumandan› Mirliva Çerkez Ali Sait Paﬂadan bu meselenin nerelere ve kimlere kök sald›¤›n› istizah etmek münasip gibi mütalea olunmaktad›r. Ali Fuat Paﬂa Hazretler taraf›ndan da
Düzce taraflar›na bir m›ktar kuvvet ﬂevki pek mühimdir. Arz› keyfiyet olunur Efendim.
Birinci F›rka Kumandan›
Mustafa As›m

VES‹KA, 163.
Adet
36
Tel
Gayet müstaceldir

Amasya, 23/10/1335

Adapazar› Kaymakaml›¤›na
Talüstan, Bekir ve Beslân Beyler nam›nda birtak›m kesan›n baz› harekât› mefsedelkâranede bulunduklar› istihbar k›l›nm›ﬂt›r. Bunlara karﬂ› tedabiri ﬂedide ve serian›n tatbik›nda
kat'iyyen tereddüt gösterilmiyerek izalei mazarrallarile neticesinin iﬂ'ar› mercudur.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na
Mustafa Kemal

Adapazar› ilçesinin Akyaz› yöresinde Talüstan Bey ve ‹stanbuldan para ve direktifle gelerek atl› olacaklara otuz ve piyade yaz›lacaklara on beﬂ lira vaad eden Bekir ad›nda birisi ve
Geyve alt›nc› daire tahsildar› Sapancan›n Akçaﬂ köyünden Beslân ad›ndaki adamlar›n baﬂlar›na toplad›klar› atl› ve yaya kiﬂilerle Adapazar› kasabas›n› bas›p ya¤ma edecekleri yerinden haber al›narak ilçe kaymakam› ve ‹zmitten gönderilen bir binbaﬂ› ve Çerkez ve Abazadan yirmi,
yirmi beﬂ kadar atl› ile iki yüz bin ölçe¤indeki haritada Lûtfiye köyü yak›n›nda Çarka köyünde buluﬂtuklar› ve bu davran›ﬂlar›n›n nedeni soruldukta padiﬂah›n yaﬂamakta ve halifelik konumunda olup olmad›¤›n› ö¤renmek için Adapazar›na makine baﬂ›na gelmek istedikleri ve
Mustafa Kemal Paﬂay› padiﬂah olarak kabul edemiyeceklerini söylediklerini ilçe kaymakam›
makine baﬂ›nda sancak mutasarr›f›na bildirmiﬂ ve bunlar›n amac›n›n yönetimi devirmek oldu¤u direktiften ‹stanbulda önemlice kiﬂilerle iliﬂkileri oldu¤u ve hatta bunlar›n sanki bu yapt›klar›ndan padiﬂah›n da bilgisi oldu¤unu söyledikleri bildirilmiﬂtir. Durum hemen kolorduya bildirilerek kuvvet istenmekle birlikte ilçe kaymakam›n›n, Adapazar›na gönderilmiﬂ oldu¤u evvelce bildirilmiﬂ olan birli¤i arabalarla Hendek do¤rultusunda yola ç›kartt›¤› ve kendisinin de
da¤›lmaya baﬂlayan bu kiﬂileri Hende¤e do¤ru izledi¤i ve sözü geçen Bekirin toplanan kiﬂilere
‹ngilizler bu iﬂ için bir hafta süre tan›d›lar, beﬂ gün geçti iki günümüz kald› iﬂi çabuklaﬂt›ral›m
diye konuﬂtu¤u o kaymakam taraf›ndan ek olarak bildirilmiﬂtir. ‹ﬂin geniﬂlemesine meydan b›rakmamak ve silâh patlamadan bu kiﬂileri birbirinden ay›r›p Bekir denilen mel’unu yakalamak
için sancak mutasarr›f› ile birlikte Jandarma Binbaﬂ›l›¤›ndan emekli Haf›z ve o da Binbaﬂ›l›ktan emekli ve çiftlik sahiplerinden ve ‹zmit Merkez Kurulu ‹kinci Baﬂkan› Çerkez Kâz›m ve
Sapancadan Zafer Beyleri o yere göndermeye karar verdik. Bu kiﬂilerin giriﬂiminden bir sonuç
al›naca¤› beklenmekte ise de kuvvet gösterisiyle baﬂ e¤dirmek de pek gerekli olup birli¤in gidiﬂinin sonucu ayr›ca bildirilecektir. Bu sorunla ilgili olarak ‹stanbulda Haklar› Savunma derne¤inin temsilcisi ya da çok namuslu, vicdanl›, bildi¤imiz muhaf›z* ve tümenin ba¤l› oldu¤u
Yirmibeﬂinci Kolordunun Komutan› ve yeni tutsakl›ktan dönen eski Yemen Kuvvetleri Komutan› Tu¤general Çerkez Ali Sait Paﬂadan bu iﬂin nerelere ve kimlere kök sald›¤›n› sorup ö¤renmek uygun gibi düﬂünülmektedir. Ali Fuat Paﬂa Hazretleri taraf›ndan da Düzce taraflar›na
bir m›ktar kuvvet gönderilmesi çok önemlidir. Durum bilginize sunulur Efendim.
Birinci Tümen Komutan›
Mustafa As›m

BELGE, 163.
Say›
36
Tel
Çok ivedidir

Amasya, 23/10/1919

Adapazar› Kaymakaml›¤›na
Talüstan, Bekir ve Beslân Beyler ad›nda birtak›m adamlar›n baz› bozguncu iﬂler yapt›klar› ö¤renilmiﬂtir. Bunlara karﬂ› sert ve çabuk önlemler uygulanmas›nda kesinlikle duraksama gösterilmiyerek zararl› eylemlerinin yok edilmesi ve sonucun bildirilmesi rica olunur.
Anadolu ve Rumeli Haklar›
Savunma Derne¤i ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 164.
Çok ivedidir.
ﬁifre

VES‹KA, 164.
Gayet müstaceldir
ﬁifre

Amasya, 23/10/1335

Harbiye Naz›r› Cemal Paﬂa Hazretlerine
Adapazar› kazas›n›n Akyaz› cihetlerinde ‹tilâf ve Hürriyet mensuplar›ndan çeteci Bekir Bey
ve rüfekas› ‹stanbuldan külliyetli para ve talimatla gelerek süvari olacaklara otuz ve piyade yaz›lacaklara on beﬂ lira vadederek birtak›m eﬂhas› baﬂ›na toplama¤a k›yam eylemiﬂtir. Ve kendisine
tesadüf edenlere zat› padiﬂahinin hayatta ve makam› hilâfette olup olmad›¤›n› ö¤renmek için Ada-
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Amasya, 23/10/1919

Savaﬂiﬂleri Bakan› Cemal Paﬂa Hazretleri
Adapazar› ilçesinin Akyaz› yörelerinde ‹tilâf ve Hürriyet Partisinden çeteci Bekir Bey ve arkadaﬂlar› ‹stanbuldan pek çok para ve direktifle gelerek atl› olacaklara otuz ve piyade yaz›lacaklara on beﬂ lira vaadederek birtak›m adamlar› baﬂ›na toplamaya kalk›ﬂm›ﬂt›r. Ve kendisine rastlayanlara padiﬂah›n yaﬂamakta ve halifelik konumunda olup olmad›¤›n› ö¤renmek için Adapazar›na
makine baﬂ›na gelmek istediklerini bildirdikleri ve amaçlar›n›n yönetimi devirmek oldu¤u ve elle* Bu ibarede “muhaf›z” kelimesinin ne anlamda kullan›ld›¤› anlaﬂ›lmam›ﬂt›r (B.Y.)
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pazar›na makine baﬂ›na gelmek istediklerini bildirdikleri ve maksatlar›n›n bir taklibi hükûmet oldu¤u ve ellerindeki talimattan ‹stanbulda mühimce zevatla temaslar› bulundu¤u ve hatta merkumlar›n gûya zat› ﬂahanenin de bu hareketlerinden haberdar oldu¤unu beyan eyledikleri ve merkum Bekirin toplanan baz› eﬂhasa ‹ngilizler bu iﬂ için bir hafta müddet tayin
eylediler, beﬂ gün geçti iki günümüz kald› iﬂi tacil edelim diye beyanatta bulundu¤unun iﬂitildi¤i istihbar k›l›nm›ﬂt›r. Hükûmeti seniyece bu gibi ef'al ve harekât› mefsedetkâraneye karﬂ›
vaktü zaman›nda tedabiri müessire al›nmay›p mesele teﬂkilât› millîyeye temas eyledi¤i takdirde en ﬂedit tedabire tevessülde kendimizi mazur görece¤imizi arzederiz.
Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 165.
Adet 13
Pek aceledir.
Tehiri caiz de¤ildir.

Adapazar›, 23/10/1335

Üçüncü Kolordu Kumandanl›¤›na
20/10/1335 tarih ve 1/367 numaral› ﬂifreye zeyildir:
Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîye Riyaseti Celilesine; ‹zmitte mevcut ve otuz
beﬂ neferden mürekkep kuvvei askeriye ve Adapazar›nda ümeray› çerakizenin inz›mam› muavenetile iltihak eden atl›lar ve mevcut jandarmalar ile eﬂhas› merhume üzerine sevkedilen
kaymakam› kaza ve ümeradan biri bilûlfihi tealâ tüfek patlatmam›z›n mühim m›ktarda toplanm›ﬂ ve toplanmakta bulunmuﬂ olan eﬂhas› ﬂerireyi da¤›t›p Tahsildar Beslân ve biraderi ihsan Çavuﬂ derdestle Adaya getirtilmiﬂ ve zabitlikten matrut Bal›kesirli ve Dersaadetten para ve
talimat ile geldi¤i anlaﬂ›lan Bekir nam mel'un firar eylemiﬂ ise de takibine müfreze ç›kar›lm›ﬂ
ve Dersaadete savuﬂmas› ihtimaline mebni baz› mühimce istasiyonlara da memurîni mahsusa
izam edilmiﬂtir. Tafsilât› lâzimeyi badehu arzederim. Netice ‹stanbuldan mühimce ve fakat henüz buraca hüviyetleri meçhul eﬂhas›n sevk ve tahrikile pek müsait bulunan bu havalide bir
k›yam ve ﬂuriﬂ ç›karma¤a gönderilmiﬂ olan Bekir nam yezidin teﬂebbüsat› mel'unanesi bu suretle ve inayeti hakla inkiﬂaf edememiﬂtir. Mutasarr›f Beyle yar›n ‹zmite avdet ediyoruz. Yaln›z bu livan›n asayiﬂini temin için seyyar kuvvete ihtiyaç oldu¤unu Mazhar ve Süreyya Beyefendiler yakinen bilir ve tasdik buyururlar. Kuvvetimi evelce de arzetmiﬂtim. Dersaadetteki süvariden hiç olmazsa üç bölü¤ün tesrii sevkine delâletlerini ehemmiyetle arz ve rica ederim.
Birinci F›rka Kumandan›
Kaymakam
Mustafa As›m

VES‹KA, 166.

rindeki direktiften ‹stanbulda önemlice kiﬂilerle iliﬂkileri bulundu¤u ve hatta bunlar›n yapt›klar›nda sanki padiﬂah›n da bilgisi oldu¤unu söyledikleri ve sözü geçen Bekirin toplanan
baz› kiﬂilere ‹ngilizler bu iﬂ için bir hafta süre tan›d›lar, beﬂ gün geçti iki günümüz kald› iﬂi
çabuklaﬂt›ral›m diye konuﬂtu¤unun ve davran›ﬂlara karﬂ› hemen zaman›nda etkin önlem
al›nmay›p iﬂ ulusal örgütlere dokunursa en sert önlemlere giriﬂmekte kendimizi hakl› sayaca¤›m›z› bildiririz.
Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 165.
Say› 13
Çok ivedidir
Geciktirilemez

Adapazar›, 23/10/1919

Üçüncü Kolordu Komutan›
20/10/1919 tarih ve 1/367 say›l› ﬂifreye ektir:
Haklar› Savunma Derne¤i Temsilci Kurul Yüksek Baﬂkanl›¤›na; ‹zmitte bulunan ve
otuz beﬂ erden oluﬂan askeri kuvvet ve Adapazar›nda Çerkez ileri gelenlerinin yard›m›yla
kat›lan atl›lar ve mevcut jandarmalar ile sözü geçen adamlar üzerine gönderilen ilçe kaymakam› ve komutanlardan biri Tanr›n›n inayetile tüfek patlatmaks›z›n önemli say›da toplanm›ﬂ ve toplanmakta bulunmuﬂ olan eﬂk›yay› da¤›t›p tahsildar Beslân ve kardeﬂi ‹hsan Çavuﬂ yakalanarak Adapazar›na getirilmiﬂ ve subayl›ktan kovulma Bal›kesirli ve ‹stanbuldan
para ve direktifle geldi¤i anlaﬂ›lan Bekir ad›ndaki mel'un kaçm›ﬂ ise de izlenmesi için askerî birlik ç›kar›lm›ﬂ ve ‹stanbula savuﬂmas› olas›l›¤› düﬂünülerek baz› önemlice istasyonlara
da özel görevliler gönderilmiﬂtir. Gerekli ayr›nt›lar› sunar›m. Sonuç olarak ‹stanbuldan
önemlice ve fakat kimlikleri buraca daha bilinmiyen kiﬂilerin yönetim ve k›ﬂk›rtmas›yla çok
elveriﬂli olan bu yörede bir ayaklanma ve kargaﬂa ç›karmaya gönderilmiﬂ olan Bekir ad›ndaki yezidin alçakça giriﬂimleri böylece Tanr›n›n yard›m›yla geliﬂememiﬂtir. Mutasarr›f
Beyle yar›n ‹zmite dönüyoruz. Yaln›z bu sanca¤›n iç güvenli¤ini sa¤lamak için gezginci kuvvete gereksinim oldu¤unu Mazhar ve Süreyya Beyefendiler iyi bilirler ve do¤rularlar. Elimdeki kuvveti önce de bildirmiﬂtim. ‹stanbuldaki atl›lardan hiç olmazsa üç bölü¤ün gönderilmesinin çabuklaﬂt›r›lmas›na yard›m etmenizi önemle arz ve rica ederim.
Birinci Tümen Komutan›
Yarbay
Mustafa As›m

BELGE, 166.

Adapazar›, 27/10/1335
Amasyada yahut S›vasta Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine:
C: 23/10/1335
Emri âlilerini bugün ald›m. Hakikaten bir hafta evel ‹stanbuldan sureti mahsusada gelen Bekir Bey nam›ndaki ﬂahs›n i¤vaat› neticesi olarak ‹zmitin Derbent nahiyesinden itibaren
Düzceye kadar Çerkez köylerinden müsellâh insanlar davet edilerek bir içtima akit ve harekât› mefsedetkâraneye teﬂebbüs ettikleri haber al›narak derhal livadan celbedilen askerî ve jandarma müfrezesile bizzat takiplerine ç›klm›ﬂ, lûtfu hakla vatan›n hakikî evlâtlar› olan di¤er
ümeray› çerakizenin muavenetile bu, neticesi fena olaca¤› anlaﬂ›lan içtima kâmilen da¤›t›lm›ﬂ,
harekât akim kalm›ﬂt›r. Müsebbiplerinden Beslân ve bir refiki derdestle merkeze getirilip tevkif ve pençei kanuna teslim edilmiﬂtir. Bu gibilere kanunun ﬂiddetle tatbikinde zerre kadar müsamaha edilmiyece¤i ﬂüphesizdir. Mesele livadan taraf› âlilerine arzedilece¤i zehab›na binaen
arz› malûmat edilememiﬂtir. Maahaza tevalisi ihtimaline binaen her türlü ihtimale karﬂ› hükûmetin kavi bulunmas› pek lâz›md›r. ‹cap eden tedabirin ittihaz buyurulmasm› istirham eder ve
tekerrür etmemesi için lâz›mgelen mesaiden hiçbir vak›t geri d››rulm›yaca¤›n› arzeylerim.
Kaymakam
Tahir

Telgraf

Adapazar›, 27/10/1919
Amasyada yahut S›vasta Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
K: 23/10/1919
Yüksek emrinizi bugün ald›m. Gerçekten bir hafta önce ‹stanbuldan özel olarak gelen
Bekir Bey ad›ndaki kiﬂinin k›ﬂk›rtmalar› sonucu olarak ‹zmitin Derbent buca¤›ndan baﬂlay›p Düzceye kadar Çerkez köylerinden silâhl› insanlar ça¤›r›larak bir toplant› yap›p bozguncu iﬂlere giriﬂtikleri haber al›narak gecikmeden sancaktan getirtilen asker ve jandarma
birlikleriyle kendim onlar› izlemeye ç›kt›m. Tanr›n›n ve vatan›n gerçek çocuklar› olan öteki Çerkez ileri gelenlerinin yard›m›yla, sonucu kötü olaca¤› anlaﬂ›lan bu topluluk tümüyle
da¤›t›lm›ﬂ, giriﬂim baﬂar›s›z kalm›ﬂt›r. Sebeb olanlardan Beslân ve bir arkadaﬂ› yakalanarak
merkeze getirilmiﬂ ve tutuklan›p adaletin pençesine tesim edilmiﬂtir. Bu gibilere kanunun
sertlikle uygulamas›nda hiç mi hiç göz yumulmayaca¤› kuﬂkusuzdur. ‹ﬂin sancaktan size bildirilece¤ini sand›¤›mdan size bilgi sunulamam›ﬂt›r. Bununla birlikte arkas› gelebilece¤i düﬂünülerek her türden olas›l›¤a karﬂ› hükûmetin güçlü bulunmas› çok gereklidir. Gereken
önlemlerin al›nmas›n› diler ve yinelenmemesi için gereken çal›ﬂmalardan hiçbir zaman geri
durulmayaca¤›n› bilginize sunar›m.
Kaymakam
Tahir
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1087

Telgraf

VES‹KA, 167.

BELGE, 167.

Tel

S›vas, 31/10/1335

Tel

S›vas, 31/10/1919

Adapazar› Kaymakam› Tahir Beyefendiye

Adapazar› Kaymakam› Tahir Beyefendiye

C: 27/10/1335
Ecnebî paras› ve vatan hainlerinin teﬂvikatile icray› mefsedete k›yam edenlere karﬂ› satveti hükûmetin ibraz› hususundaki himemat› aliyeleri sezavan tebcildir. Tevkif olunanlar
kimlerdir. Neticei isticvabattan ne anlaﬂ›lm›ﬂt›r. O taraflara teﬂkilât› millîyenin teftiﬂi maksadile Dersaadetten gönderilen Erkân›harp Yüzbaﬂ› Cemal Beyle temas edilmiﬂ midir. ‹ﬂ'ar› rica olunur.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na
Mustafa Kemal

K: 27/10/1919
Yabanc› paras› ve vatan hainlerinin k›ﬂk›rtmalar›yla bozgunculu¤a giriﬂenlere karﬂ›
devlet gücünün gösterilmesi konusundaki yüksek çaban›z övgüye de¤er. Tutuklananlar
kimlerdir? Sorgulardan ne anlaﬂ›lm›ﬂt›r? O taraflara ulusal örgütleri denetlemek amac›yla
‹stanbuldan gönderilen Kurmay Yüzbaﬂ› Cemal Beyle iliﬂki kurulmuﬂ mudur? Bildirilmesi
rica olunur.
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Deme¤i
Temsilci Kurulu ad›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 168.
Adapazar›, 9/11/1335
S›vasta Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
C; 1/11/1335
1 - Tahkikat ikmal edilmiﬂ. Tevkif edilenler Akçay karyeli Beslân ve ‹hsan Çavuﬂtur.
Müﬂevvik ve mürettipler meyan›nda oldu¤u tahakkuk ederek divan›harbe sevkedilmiﬂlerdir. Bunlardan baﬂka ‹zmitteki ‹ngiliz ‹brahim demekle maruf olan ﬂahs›n nâz›m› oldu¤u
da tahakkuk ederek bu ﬂah›s ile Talüstan Beyin ye¤eni Kâmil ve Kayalardan Tahir hakk›nda muvakkat tevkif müzekkeresi sad›r olmuﬂtur. ‹brahimin derdestini livaya yazd›m. Di¤erlerini de takip ediyoruz. ‹nﬂallah yak›nda anlar› da tevkif edip pençei kanuna teslim edece¤iz.
2 - Cemal Bey ile görüﬂtük beraberce Karasuya Rüﬂtü Beyin nezdine de gittik, taaddiyat neticesini ﬂifre ile Dersaadete yazm›ﬂt›r.
3 - Emri âlilerini berayi devir nevahiden avdetimde bugün ald›m. Cevab›n›n tehiri arz›
bundan tevellüt etmiﬂtir. Aff› âlilerini istirham eder teveccühü âlilerine arz› ﬂükran eylerim.
Tahir

VES‹KA, 169.
ﬁifre

Amasya, 26/10/1335
Harbiye Nâz›r› Cemal Paﬂa Hazretlerine
‹stanbuldan para ve talimat ile Adapazar› havalisine gelip hempalarile birlikte ﬂuriﬂ ikama çal›ﬂt›¤›n› arzetmiﬂ oldu¤um çeteci Bekirin mahallince ittihaz olunan tedabir neticesinde
teﬂebbüsünün akim kald›¤› ve kendisinin firar eyledi¤i malûmu devletleri olmuﬂtur. Bekirin
tekrar ‹stanbula avdet ederek yeniden teﬂebbüsat› mel'unanede bulunmas› a¤lebi ihtimal oldu¤undan hakk›nda takibat› mahsusada bulunulmas› münasip mütalea k›l›nmakla arz› keyfiyet olunur.
Heyeti Temsilîye Nam›na
Mustafa Kemal

BELGE, 168.

Adapazar›, 9/11/1919
S›vasta Temsilci Kurul ad›na Mustafa kemal Paﬂa Hazretlerine
K: 1/11/1919.
1 - Soruﬂturma tamamlanm›ﬂ. Tutuklananlar Akçak köyünden Beslân ve ‹hsan Çavuﬂtur. K›ﬂk›rt›c› ve düzenleyiciler aras›nda olduklar› saptanarak askerî mahkemeye verilmiﬂlerdir. Bunlardan baﬂka ‹zmitteki ‹ngiliz ‹brahim denmekle bilinen kiﬂinin düzenleyici oldu¤u da saptanarak onunla Talüstan Beyin ye¤eni Kâmil ve Kayalardan Tahir için geçici tutuklama emri ç›kar›lm›ﬂt›r. ‹brahimin yakalanmas›n› sanca¤› yazd›m. Ötekilerini de izliyoruz. ‹nﬂallah yak›nda onlar› da tutuklay›p adaletin pençesine teslim edece¤iz.
2 - Cemal Bey ile görüﬂtük, birlikte Karasuya Rüﬂtü Beyin yan›na da gittik, sald›r›lar›n sonucunu ﬂifre ile ‹stanbula yazm›ﬂt›r.
3 - Yüksek emrinizi denetim için gitti¤im bucaklardan döndü¤ümde bugün ald›m. Yan›t›n›n sunulmas›n›n gecikmesi bundand›r. Ba¤›ﬂlanmam› diler, de¤erli ilginize teﬂekkürlerimi sunar›m.
Tahir

BELGE, 169.
ﬁifre
Özeldir

Amasya, 26/10/1919

Savaﬂiﬂleri Bakan› Cemal Paﬂa Hazretlerine
‹stanbuldan para ve direktifle Adapazar› yöresine gelip kafadarlarile birlikte kargaﬂa
ç›karmaya çal›ﬂt›¤›n› bildirmiﬂ oldu¤um çeteci Bekirin yerinde al›nan önlemler sonunda giriﬂiminin baﬂar›s›z kald›¤›n› ve kendisinin kaçt›¤›n› ö¤renmiﬂsinizdir. Bekirin yeniden ‹stanbula dönerek yeniden mel'unca giriﬂimlerde bulunmas› büyük olas›l›k içinde oldu¤undan
hakk›nda özel kovuﬂturma yap›lmas› uygun görülmekle durum bilginize sunulur.
Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 170.

Heyeti Temsilîye Reisi Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Band›rma Çerkezlerinden Bekir S›tk› nam›nda bir ﬂeririn maiyetinde iki zabit k›rk müsellâh
refiki oldu¤u halde Adapazar› civar›ndaki Abaza köylerine gelerek halk› hareketi millîye ve hükûmeti haz›ra aleyhine teﬂvik ve bu u¤urda birçok para sarfolundu¤u ve meselede baz› ecnebî tahrikat› da mahsus ve belki muhakkak bulundu¤u ve tarikat› mezkûreye Çerkez, Abaza ve Lazlardan pek çok kimselerin iltihaka devam eyledi¤i haber al›nm›ﬂt›r. Düzce kazas›nda bulunan Çerkez, Abaza ve Laz kuras›n›n ötedenberi bu gibi harekât› cinayetkâraneye cür'et edegeldikleri bittecrübe sabittir. Bu gibi ahvali elimenin hudusünü men ve mütecasirlerini tedip için yegâne vas›ta
jandarma kuvvetinden ibaret ise de kuvvei mezkûrenin mevcudu haz›r› ve jandarma efrad›n›n

27 Ekim 1919
Temsilci Kurul Baﬂkan› Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Band›rma Çerkezlerinden Bekir S›tk› ad›nda bir kötü kiﬂinin emrinde iki subay
k›rk silâhl› arkadaﬂ› olarakdan Adapazar› yak›n›ndaki Abaza köylerine gelerek halk›
ulusal savaﬂ›ma ve bugünkü hükûmete karﬂ› k›ﬂk›rtmakta oldu¤u ve bu u¤urda birçok
para harcand›¤› ve iﬂde baz› yabanc› k›ﬂk›rtmalar da sezildi¤i ve belki de kesin oldu¤u
ve bu k›ﬂk›rtmalara Çerkez, Abaza ve Lazlardan pek çok kimselerin kat›lmas›n›n sürdü¤ü haber al›nm›ﬂt›r. Düzce ilçesinde bulunan Çerkez, Abaza ve Laz köylerinin ötedenberi bu gibi canice davran›ﬂlara kalk›ﬂt›klar› deneyimlerle saptanm›ﬂt›r. Bu gibi ac› olaylar›n meydana gelmesini önlemek ve buna kalk›ﬂanlar› bast›rmak için tek araç jandarma
kuvvetinden ibaret ise de bu kuvvetlerin ﬂimdiki say›s› ve jandarma erlerinin ço¤unlukla kötü kiﬂi ve eﬂk›yadan olmalar› ve jandarma subaylar›n›n sivil idareyi hiçe saymak
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VES‹KA, 170.

alelekser eﬂirra ve eﬂk›yadan mürekkep bulunmas› ve jandarma zabitan›n›n hükûmeti mülkiyeyi hiçe saymak yolunda ihtiyar eyledikleri mesleki serkeﬂane her türlü tedabir imkân›n› selbetmekte ve sekiz aydanberi birçok vesilelerle nezareti celileye vukubulan iﬂ'ar› meyusanem
cayi kabul bulamamaktad›r. Vatan›m›z›n ifnas›na çal›ﬂan birçok yerli, ecnebî anas›r›n mevcudiyeti derkâr ve iﬂin mebdeinde tenkil ve izalesine ehemmiyet verilmezse atiyen bir felâketi azime zuhûra gelmesi tabii bulundu¤undan keyfiyeti nazargâh› devletlerine arzeylerim.
Bolu Mutasarr›f›
Ali Haydar

VES‹KA, 170.
ﬁifre
Müstacel

S›vas, 31/10/1335
Bolu Mutasarr›f› Haydar Beyefendiye

C: 27/10/1335
Bekir S›tk› ve maiyetinin takip ve tenkilleri ve bu gibi ecnebî teﬂebbüsat›n›n sureti kat'iyede defi mazarrat› esbab›n›n istikmali hususunda zat› devletlerile bittemas müﬂtereken takarrür
ettirilecek bir plân dahilinde icray› hareket ve filen muavenet olunmas› lüzumu kemali ehemmiyet ve müstaceliyetle ‹zmit Mutasarr›fl›¤›na ve ‹zmitte aramsaz Birinci F›rka Kumandanl›¤›na bildirilmiﬂtir. Neticei icraattan peyderpey malûmat ita buyurulmas› rica olunur.
Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 170.
ﬁifre
Müstacel

S›vas,31/10/1335

‹zmit Mutasarr›fl›¤›na
‹zmitte Birinci F›rka Kumandanl›¤›na
Band›rma Çerkezlerinden Bekir S›tk› nam›nda birinin maiyetinde iki zabit ve k›rk müsellâh refiki oldu¤u halde Adapazar› civar›ndaki Abaza köylerine gelerek ahaliyi hareketi millîye ve hükûmeti haz›ra aleyhinde teﬂvik ve bu u¤urda birçok para sarzedilmekte oldu¤u ve meselede ecnebî parma¤› bulundu¤u tahakkuk eyledi¤i ve Düzce kazas›nda bulunan Çerkez,
Abaza ve Laz kuras›n›n bu teﬂvikata mütemayil olduklar› Bolu Mutasarr›f› Haydar Bey taraf›ndan ve mevcut jandarman›n kemmiyet ve keyfiyet itibarile maksad› temine kâfi olmad›¤› bildirilmektedir. Miri mumaileyh ile derhal temas edilerek eﬂirrayi merhumenin bir an evel defi
mazarrat› ve vatan ve millet haini ecnebilerin bu gibi teﬂebbüsat›na sureti kat'iyede mümanaat
olunmas› esbab›n›n istikmali hususunda müﬂtereken icray› hareket ve muayeneti filiyede bulunulmas› ve neticei icraattan malûmat ita buyurulmas› ehemmiyet ve müstaceliyetle rica olunur.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 171.

yolunu tuttuklar›, baﬂkald›r›c› al›ﬂkanl›klar› her türlü önlem alma olana¤›n› ortadan kald›rmakta ve sekiz aydanberi birçok vesilelerle yüce bakanl›¤a yapt›¤›m›z umutsuzca baﬂvurular›m kabul edilmemektedir. Vatan›m›z›n yok edilmesine çal›ﬂan birçok yerli, yabanc› unsurlar›n varl›¤› aç›kt›r ve iﬂin baﬂlang›c›nda ezilip yok edilmesine önem verilmezse ileride
büyük bir y›k›m olabilmesi do¤al bulundu¤undan durumu dikkatinize sunar›m.
Bolu Mutasarr›f›
Ali Haydar

BELGE, 170.
ﬁifre
‹vedi

S›vas, 31/10/1919

Bolu Mutasarr›f› Haydar Beyefendiye
K: 27/10/1919
Bekir S›tk›n›n ve emrindekilerin izlenip ortadan kald›r›lmalar› ve yabanc›lar›n bu gibi
giriﬂimlerinin yapaca¤› zararlar›n kesinlikle önlenmesi konusunda sizinle görüﬂerek ortaklaﬂa saptanacak bir plâna göre davran›lmas› ve edimli olarak yard›m edilmesi gereklili¤i büyük önem ve ivedilikle ‹zmit Mutasarr›fl›¤›na ve ‹zmitte bulunan Birinci Tümen Komutanl›¤›na bildirilmiﬂtir. Yap›lan iﬂlerin sonuçlar›n› sürekli olarak bildirmeniz rica olunur.
Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 170.
ﬁifre
‹vedi

S›vas, 31/10/1919

‹zmit Mutasarr›fl›¤›na
‹zmitte Birinci Tümen Komutanl›¤›na
Band›rma Çerkezlerinden Bekir S›tk› ad›nda birinin emrinde iki subay ve k›rk silâhl›
arkadaﬂ› olaraktan Adapazar› yöresindeki Abaza köylerine gelerek halk› ulusal savaﬂ›ma
ve bugünkü hükûmete karﬂ› k›ﬂk›rtt›¤› ve bu u¤urda birçok pare harcamakta oldu¤u ve iﬂin
içinde yabanc› parma¤› bulundu¤ununu saptand›¤› ve Düzce ilçesinde bulunan Çerkez,
Abaza ve Laz köylerinin bu k›ﬂk›rtmalara e¤ilimli olduklar› Bolu Mutasarr›f› Haydar Bey
taraf›ndan yaz›lmakta ve eldeki jandarman›n nicelik ve nitelik bak›m›ndan amac› sa¤lamaya yeterli olmad›¤› bildirilmektedir. Kendisiyle gecikmeden iliﬂki kurularak sözü edilen kötü kiﬂilerin zararl› eylemlerinin bir an önce önlenmesi ve millet haini yabanc›lar›n bu gibi
giriﬂimlerine kesinlikle engel olacak önlemlerin al›nmas› konusunda birlikte çal›ﬂarak edimli yard›mda bulunulmas› ve yap›lacak iﬂlerden bilgi verilmesi önemle ve ivedilikle rica olunur.
Anadolu ve Rumeli Haklar›
Savunma Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 171.

Pangalt›, 20/10/1335
K.O. 3 Kumandanl›¤›na
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine mahsustur.
1 - Hürriyet ve ‹tilâf ile Nigehbanc›lar ve ‹ngiliz Muhipler Cemiyetinin teﬂkil ettikleri blok
ve Ali Kemal ve Sait Molla gibi baz› eﬂhas, anas›r› gayrimüslimeyi mütemadiyen Kuvayi Millîye
aleyhine tahrik ediyorlar. Rum ve Ermeni patrikleri bu hususta mümessilleri müracaat etmiﬂlerdir. Adapazar›nda maslup Kâz›m›n kardeﬂi Hikmet buradan ald›¤› talimat üzerine baﬂ›na toplad›¤› beﬂ on müsellâh ﬂah›sla Kuvayi Millîye aleyhine harekete baﬂlam›ﬂt›r. Yine bu civarda De¤irmenderede para ile adam toplama¤a baﬂlam›ﬂlar ve Geyve Hükûmetini basma¤a karar vermiﬂlerdir. Karacabeyde de ayni veçhile ufak tefek hareketleri görülmüﬂtür. Bursada Gümülcineli ‹smailin tertip etti¤i çeteler bütün vilâyetin asayiﬂini ihlâle ve Kuvayi Millîye aleyhine harekete baﬂlam›ﬂlard›r. Biz halihaz›rda cebren iﬂ görmekten ziyade ﬂerre alet olanlar› elde etme¤e gayret ediyoruz. Bu kere Adapazar›na giden memuru talimat› lâzime verdi. Hatta Adapazar› ve ‹zmit Civa-

Pangalt›, 20/10/1919
K.O. 3 Komutanl›¤›na
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine özeldir.
l - Hürriyet ve ‹tilâf ile Nigehbanc›lar ve ‹ngiliz Muhipler Derne¤inin oluﬂturduklar› blok ve Ali Kemal ve Sait Molla gibi baz› kiﬂiler, Müslüman olmayan unsurlar› sürekli olarak Ulusal Güçlere karﬂ› k›ﬂk›rt›yorlar. Rum ve Ermeni patrikleri bu konuda temsilcilere baﬂvurmuﬂlard›r. Adapazar›nda as›lan Kâz›m›n kardeﬂi Hikmet buradan ald›¤›
direktif üzerine baﬂ›na toplad›¤› beﬂ on silâhl› adamla Ulusal Güçlere karﬂ› eyleme geçmiﬂtir. Yine bu yörede De¤irmenderede para ile adam toplamaya baﬂlam›ﬂlar ve Geyve
Hükûmetini basmaya karar vermiﬂlerdir. Karacabeyde de bu gibi ufak tefek eylemler görülmüﬂtür. Bursada Gümülcineli ‹smailin düzenledi¤i çeteler bütün ilin iç güvenli¤ini
bozmaya ve Ulusal Güçlere karﬂ› eyleme baﬂlam›ﬂlard›r. Biz ﬂimdilik zorla iﬂ görmekten
çok kötülü¤e alet olanlar› elde etmeye çabal›yoruz. Bu kez Adapazar›na giden görevli-
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rmda dolaﬂan baz› çetelerin tehcir dolay›sile da¤lardan bulundu¤unu anlayarak kendilerine
teminat verece¤iz. Ancak bu meselenin hükûmet taraf›ndan takip edilmemesi elzemdir. Ayni
veçhile Adapazar›ndaki Hikmet ve saireyi de elde etme¤e çal›ﬂ›yoruz. Bursan›n ve Ankaran›n nazar› dikkatini celbettik. Taraf› âlilerinden de tevessül buyurulmas›n› ve ‹zmit ve Adapazar›nda teﬂkilât›n tevsiine giden memura emredildi¤inde mehâli mezkûreye de Ankaradan
nizamnamelerden gönderilmesi mercud››r. Giden memurumuz Erkân›harp Yüzbaﬂ› Cemal
Efendidir. Muslihane bir surette buralarda takviyet bulamaz, eﬂhas› muz›rra maksuda imale
edilemez ise derhal icray› satvet mecburî olacakt›r.
2 - Kuvayi Millîye aleyhinde tertip olunan çetelerin faaliyete baﬂlamas› buradaki muhalif blokun alenî hareketi, Nigehbanc›lar›n bir günde hapisten ç›kar›lmas›, polis müdiriyetinin
Kuvayi Millîye taraftarlar›na geçmemesi makamat› mühimmede henüz aleyhtarlar bulunmas›, Türkiye ajans›ndaki ihmal ve teseyyüp bizim partinin ma¤lûbiyetile neticelenecek fikrini veriyor. Hükûmet pek a¤›r gidiyor. Henüz Kemal yerine iade edilmedi¤i gibi Kastamonu valisi
olup harekât› millîyeden dolay› tevkif olunan ‹brahim Bey bile yerine iade edilmedi. Arkadaﬂ›m›z Erkân›harp Edip pek âlâ polis müdiriyeti vazifesini yapabilir. Elhas›l hükûmet bu bati
hareketine devam ederse azas›ndan baz›lar›n›n tebdili ve belki cümlesinin sukutu zaruri olacakt›r, zannediyoruz. Zat› Alilerinin ve Rauf Beyin Amerika gazetelerinde okunan (e h n t r v
v s a n c ç) ‹ngiliz mahafilinde suitesir etmiﬂ ve (f r z s d r s d l h y) ﬂüphelerini artt›rm›ﬂt›r.
Adam Blokun kat’î ve samimî ifadesine nazaran ‹ngilizler Türkiyenin iﬂgali için hiçbir
karar vermemiﬂ yaln›z mali idarî kontrol muhakkak imiﬂ. ‹ngilizler zabitlerine Türklerle temas eylememe¤i emretmiﬂlerdir. Sebebi gûya kand›r›lmak korkusu imiﬂ Efendim.
Çanakkale Mevkii Müstahkem
Kumandan› Miralay
ﬁevket

VES‹KA, 172.
ﬁifre

S›vas, 1/11/1335
Bursada 56. F›rka Kumandan› Bekir Sami Beyefendiye
Bursa havalisinde Gümülcineli ‹smail Beyin tertip etti¤i çetelerin hali faaliyette oldu¤u
Dersaadetten bildiriliyor. Bunlar tamamen tenkil olundu mu. Vilâyet dahilinde harekât› millîye aleyhinde hiçbir tohmu fesat b›rak›lmayaca¤› müsellem olan fatanet ve himmeti âlilerinden muntazard›r.
Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 173.
ﬁifre
Amasya, 24/10/1335
Müstaceldir
Ankarada Yirminci Kolordu Kumandan Vekili Mahmut Beyefendiye
Harbiye Nâz›r›n›n vali hakk›ndaki son ›srarlar›na da taraf›m›zdan atideki cevap verilmiﬂtir. Her halde zat› âlileri gibi muhterem ve k›ymettar bir arkadaﬂ›m›z›n teessürünü mucip
olmak istemeyiz. Ve bunun için mümkün olan her türlü teﬂebbüsat dahi tabiidir. Hükûmeti
haz›ray› en çok müﬂkül vaziyette b›rakan ve her hükûmeti b›rakabilecek olan ve zaten bizim
de vahdeti millîyemize münafi bulunan tarz, ahalinin hiçbir programa tâbi de¤ilmiﬂ gibi ayr›, ayr› hükûmete karﬂ› mutalebatta bulunmas›d›r. Çünkü hükûmet bir heyetle anlaﬂman›n
kolay›n› bulabilir. Fakat her vilâyetle ayr›, ayr› anlaﬂmak müstakildir.Bu takdirde istifa etmekten baﬂka çare bulamaz. Hükûmeti haz›ra ufak bir tazyik karﬂ›s›nda çekilme¤e mütemayildir. Gelecek hükûmetin kimlerden teﬂekkül edece¤i ve ne hatt› hareket takip edece¤i meﬂkûktür. Binaenaleyh maksada emniyetle vâs›l oluncaya kadar icap ederse biraz da fedakârl›k yapmak zaruridir.
Her halde Ankara vaziyetinin Cemal Paﬂadan al›nacak son cevaba ve arzetti¤im nikat› nazara göre hüsnü idare buyurulmas› müsellem olan dirayat ve vatanperverli¤inizden muntazard›r Efendim.
Mustafa Kemal
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ye gerekli direktifi verdik. Hatta Adapazar› ve ‹zmit yöresinde dolaﬂan baz› çetelerin zorla
göç nedenile da¤larda bulundu¤unu anlayarak kendilerine güvence verece¤iz. Ancak bu
iﬂin hükûmet taraf›ndan kovuﬂturulmamas› zorunludur. Ayn› yoldan Adapazar›ndaki Hikmeti ve öbürlerini de elde etmeye çal›ﬂ›yoruz. Bursan›n ve Ankaran›n nazar› dikkatini çektik. Sizin taraf›n›zdan da giriﬂimde bulunulmas›n› ve ‹zmit ve Adapazar›nda örgütün geniﬂletilmesi için giden görevliye emredildi¤inde bu yerlere de Ankaradan tüzüklerden gönderilmesi rica olunur. Giden görevlimiz Kurmay Yüzbaﬂ› Cemal Efendidir. Bar›ﬂç› yoldan buralarda sonuç alamaz ve zararl› kiﬂiler amac›m›za döndürülemezse gecikmeden ﬂiddet kullanmak zorunlu olacakt›r.
2 - Ulusal Güçlere karﬂ› düzenlenen çetelerin eyleme baﬂlamas› buradaki muhalif blokun aç›k aç›k iﬂ görmesi, Nigehbanc›larm bir günde hapisten ç›kar›lmas›, polis müdürlü¤ünün Ulusal Güçlerden yana olanlara geçmemesi önemli görevlerde hâlâ bize karﬂ› olanlar›n bulunmas›, Türkiye ajans›ndaki ald›r›ﬂs›zl›k ve savsaklamalar bizim partinin yenilgisiyle
sonuçlanaca¤› düﬂüncesini uyand›r›yor. Hükûmet çok a¤›r gidiyor. Henüz Kemal daha geri
verilmedi¤i gibi Kastamonu valisi olup ulusal savaﬂ›m nedenile tutuklanan ‹brahim Bey bile yerine geri gönderilmedi. Arkadaﬂ›m›z Kurmay Edip pek âlâ polis müdürlü¤ü görevini
yapabilir. K›sacas› hükûmet bu a¤›raksak davran›ﬂ›n› sürdürürse bakanlardan baz›lar›n›n
de¤iﬂtirilmesi ve belki topunun düﬂmesi zorunlu olacakt›r, san›yoruz. Sizin ve Rauf Beyin
hakk›nda Amerikan gazetelerinde ç›kan yaz›, ‹ngiliz çevrelerinde kötü etki yapm›ﬂ ve kuﬂkular›n› artt›rm›ﬂt›r.
Adam Block'un kesin ve içtenlikli olarak söyledi¤ine göre ‹ngilizler Türkiyenin iﬂgali
için hiçbir karar vermemiﬂ yaln›z, parasal ve yönetsel denetim kesin imiﬂ. ‹ngilizler subaylar›na Türklerle iliﬂki kurmamay› emretmiﬂlerdir. Nedeni sanki kand›r›lmak korkusu imiﬂ
Efendim.
Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan›
Albay ﬁevket

BELGE, 172.
ﬁifre

S›vas, 1/11/1919
Bursada 56. Tümen Komutan› Bekir Sami Beyefendiye
Bursa yöresinde Gümülcineli ‹smail Beyin kurdu¤u çetelerin çal›ﬂmakta oldu¤u ‹stanbuldan bildiriliyor. Bunlar tümüyle yok edildi mi? ‹l içinde ulusal savaﬂ›ma karﬂ› hiçbir bozgunculuk tohumu b›rak›lmamas› bilinen yüksek anlay›ﬂ ve yurtseverli¤inizden beklenmektedir.
Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 173.

ﬁifre
Amasya, 24/10/1919
‹vedidir
Ankarada Yirminci Kolordu Komutan Vekili Mahmut Beyefendiye
Savaﬂiﬂleri Bakan›n›n vali hakk›ndaki son direnmelerine de taraf›m›zdan aﬂa¤›daki yan›t verilmiﬂtir. Her halde sizin gibi sayg›n ve de¤erli bir arkadaﬂ›m›z› üzmeyi istemeyiz. Ve
bunun için elbette olabilecek her türden giriﬂimde bulunuruz. ﬁimdiki hükûmeti en çok zor
durumda b›rakan ve her hükûmeti b›rakabilecek olan ve asl›nda bizim de ulusal birli¤imize
ayk›r› düﬂen tutum, halk›n hiçbir programa ba¤l› de¤ilmiﬂ gibi ayr›, ayr› hükûmete karﬂ› isteklerde bulunmas›d›r. Çünkü hükûmet bir kurulla anlaﬂman›n kolay›n› bulabilir. Fakat her
ille ayr›, ayr› anlaﬂmak olanaks›zd›r. Bu durumda çekilmekten baﬂka çare bulamaz. Bugünkü hükûmet ufak bir bask› karﬂ›s›nda çekilme e¤ilimlidir. Gelecek hükûmetin kimlerden
oluﬂaca¤› ve nas›l davranaca¤› bilinemez. Bu durumda amaca güvenle var›lana dek gerekirse biraz da ödün vermek zorunludur.
Her halde Ankara durumun Cemal Paﬂadan al›nacak son yan›ta ve bildirdi¤im görüﬂlere göre iyi yürütülmesi bilinen yetenek ve yurtseverli¤inizinden beklenir Efendim.
Mustafa Kemal
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VES‹KA, 174.

BELGE, 174.

Zata mahsustur

Ankaradan, 28/10/1335

Kiﬂiye özel

Ankaradan, 28/10/1919

K.O. 3 K.

K.O. 3 K.

Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine:
Miralay ﬁevket Beyden nam› Alilerine gelen telgraf berveçhiatidir:
Adapazar› havalisindeki vak'a hakk›nda ﬂimdiye kadar istihsal k›l›nan malûmat berveçhizir arzolunur:
Bu vak'a ile alâkadar Kuvayi Millîye aleyhinde Adapazar› ve civar›nda mebdei isyan
ile bundan ne suretle istifade olunaca¤› hakk›nda "zat› ﬂahane, Ferit Paﬂa, Adil Bey ve Sait
Molla ile Ali Kemalden mürekkep grupun tasam'uratm› havi mektup kurye ile S›vasa yola ç›k›yor." ayr›ca yola ç›kar›ld›¤›n› arzedece¤iz. Ada tahkikat› devam ediyor.
1 - Bundan iki mah mukaddem Amasyadan Adapazar›na gelen Çerkez Hikmet nam›nda bir zat ‹zmit ve civar›nda ve Adapazar› havalisinde ötedenberi kendisine ve ailesine muhalif Sait Bey ve sairenin orada Kuvayi Millîye teﬂkilât›n› kabul ve tatbik ettiklerine dair telgraf çektiklerini haber al›r, bu parti ayn› zamanda Kuvayi Millîye teﬂkilât›na istinat ile muhalif tarafa biraz nümayiﬂ yaparlar. Hikmet Bey partisi kendisinin Amasyadan geldi¤ini ve
Mustafa Kemal Paﬂay› tan›d›¤›n›, ancak kendisinin böyle bir teﬂkilâta mezun oldu¤unu ileri
sürerek muhalefet eder. Hikmet S›vasla muhabere etmek ister. Muhalif taraf ettirmez. Esasen
Hikmet Mahmut ﬁevket Paﬂa vak'as›ndan dolay› idama mahkûm oldu¤undan ve karﬂ›s›ndakilerin de ‹ttihat ve Terakki zaman›nda sahibi mevki ve servet olduklar›n› bildi¤inden bir hissi rekabet ve havf ile Kuvayi Millîye taraftarlar›na muhalif bir hareket takibine baﬂlar ve muhalif teﬂkilât yapar. Bunu hisseden Sait Molla derhal ‹ngilizlere haber verir ve Hikmeti elde
ederler. H›ristiyanlar aleyhinde bir isyana teﬂvik ederler bu hususa müteallik evrak elde edildi. Derhal Fransa ve Amerika mümessillerine verildi. Mümessiller bunu kemali ehemmiyetle
al›p Frans›zlar derhal torpito ile Parise gönderdiler. Harbiye Nâz›r› Cemal Paﬂaya da verildi. Hükûmetin azas›na emniyet olmad›¤›ndan yaln›z sadrazama hususi olarak söylendi. Hikmet te dün ‹stanbulda idi. Kendisi ile görüﬂüldü. Hakikat ﬂöyle olarak tespit edildi:
a) Hikmet Kuvayi Millîyeyi kendisi teﬂkil edemedi¤inden müteessir.
b) Muhaliflerinin yapt›¤› bir teﬂkilâta dahil olma¤› küçüklük addediyor.
c) Muhalifleri bu teﬂkilâttan kuvvet alarak ﬂahsî birtak›m menafi temin ediyorlarm›ﬂ ve
tahakküme baﬂlam›ﬂlar.
d) Hikmetin muhalifleri veya Kuvayi Millîyeyi temsil edenler ittihatç› imiﬂ.
Karar;
E¤er S›vas Adapazar›na ve ‹zmite bir telgraf yazarak derse ki Kuvayi Millîye teﬂkilât›ndan baz› eﬂhas›n menafii ﬂahsiyelerini temine ve ahare tahakküme baﬂlad›klar›n› haber ald›k.
Bu gayr› meﬂru hareketi takbih ve reddederiz. Hikmet te badema muhalefet etmiyecek para ald›¤›n› ve alet oldu¤unu (.....) reddetti. Bu ‹ngiliz (a d d l l) tertibi ﬂüyu buldu¤u için mevkii file art›k konamayaca¤›n› zannediyoruz. Bahrisefit Mevkii Müstahkem Kumandan›: ﬁevket
K.O. 20 K.
Mirliva
Ali Fuat

Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine:
Albay ﬁevket Beyden sizin ad›n›za gelen telgraf aﬂa¤›dad›r:
Adapazar› yöresindeki olay hakk›nda ﬂimdiye kadar elde edilen bilgiler aﬂa¤›da sunulur:
Bu olayla ilgili olarak Ulusal Güçlere karﬂ› Adapazar› ve yöresinde isyan baﬂlang›c› ile
bundan ne yoldan yararlan›laca¤› konusunda "Padiﬂah, Ferit Paﬂa, Adil Bey ve Sait Molla
ile Ali Kemalden oluﬂan grubun tasar›mlar›n› içeren mektup kurye ile S›vasa yol ç›k›yor."
ayr›ca yola ç›kar›ld›¤›n› bildirece¤iz. Adapazar› soruﬂturmas› sürüyor.
1 - Bundan iki ay önce Amasyadan Adapazar›na gelen Çerkez Hikmet ad›nda bir kiﬂi ‹zmit ve yöresinde ve Adapazar› dolaylar›nda ötedenberi kendisine ve ailesine karﬂ› olan
Sait Bey ve baﬂkalar›n›n orada Ulusal Güçler örgütünü kabul edip uygulad›klar›n› ve bu
bölge halk›n›n tümünün Ulusal Güçlere kat›ld›klar›na iliﬂkin telgraf çektiklerine haber al›r,
bu grup ayn› zamanda Ulusal Güçler örgütüne dayanarak karﬂ› olan tarafa biraz gösteri yaparlar. Hikmet Bey grubu kendisinin Amasyadan geldi¤ini ve Mustafa Kemal Paﬂay› tan›d›¤›n›, ancak kendisinin böyle bir örgüt yapmaya yetkili oldu¤unu ileri sürerek karﬂ› ç›kar.
Hikmet S›vasla haberleﬂmek ister. Karﬂ› olan taraf b›rakmaz. Asl›nda Hikmet Mahmut ﬁevket Paﬂa olay› nedenile idama mahkûm oldu¤undan ve karﬂ›s›ndakilerin de ‹ttihat ve Terakki zaman›nda görev ve servet sahibi olduklar›n› bildi¤inden bir rekabet ve korku duygusuyla Ulusal Güçlerden yana olanlara karﬂ› bir tutum izlemeye baﬂlar ve karﬂ› örgüt kurar.
Bunu sezen Sait Molla hemen ‹ngilizlere haber verir ve Hikmeti elde ederler. H›ristiyanlara karﬂ› bir isyana k›ﬂk›rt›rlar. Bu konuya iliﬂkin belgeler elde edildi. Gecikmeden Fransa
ve Amerika temsilcilerine verildi. Temsilciler bunu büyük önemle al›p Frans›zlar derhal
torpido ile Parise gönderdiler. Savaﬂiﬂleri Bakan› Cemal Paﬂaya da verildi. Hükûmet üyelerine güvenilmedi¤inden yaln›z baﬂbakana özel olarak söylendi. Hikmet de dün ‹stanbulda
idi. Kendisi ile görüﬂüldü. Gerçe¤in ﬂöyle oldu¤u saptand›:
a) Hikmet Ulusal Güçleri kendisi kuramad›¤›na üzgün.
b) Karﬂ› olanlar›n yapt›¤› bir örgüte girmeyi küçüklük say›yor.
c) Ona karﬂ› olanlar bu örgütten güç alarak kiﬂisel birtak›m yararlar sa¤l›yorlarm›ﬂ ve
zorbal›¤a baﬂlam›ﬂlar.
d) Hikmete karﬂ› olanlar veya Ulusal Güçleri temsil edenler ittihatç› imiﬂ.
Karar;
E¤er S›vas Adapazarma ve ‹zmite bir telgraf yazarak derse ki Ulusal Güçler Millî Örgütünden baz› kiﬂilerin kiﬂisel yararlar›n› sa¤lamaya ve baﬂkalar›na zorbal›k etmeye baﬂlad›klar›n› haber ald›k. Bu Kanunsuz davran›ﬂ› k›nar›z ve kabul etmeyiz. Hikmet de bundan
böyle muhalefet yapm›yacak para ald›¤›n› ve alet oldu¤unu kabul etmedi. Bu ‹ngiliz düzeni herkesçe duyuldu¤u için art›k uygulamaya geçilemiyece¤ini san›yoruz. Akdeniz Müstahkem Mevki Komutan›: ﬁevket
K.O. 20 K.
Tu¤general
Ali Fuat

VES‹KA, 175.
TAM‹M
Tel

BELGE, 175.

GENELGE

S›vas, 31/10/1335
‹zmit, Adapazar›, Bursa, Konya, Bal›kesir, Heyeti Merkeziyelerine
Kuvayi Millîyeye mensubiyetlerinin iddia eden baz› eﬂhas›n menafii zatiyelerini temin
maksadile hareket ve tahakküm etmek teﬂebbüsat›nda bulunduklar› iﬂitildi. Gayrimeﬂru ve
gayrikanunî harekât›n teﬂkilât› millîyede yeri yoktur. Bu gibiler hakk›nda hükûmetin kanunu tatbik eyliyece¤i muhakkakt›r.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na
Mustafa Kemal

S›vas, 31/10/1919
‹zmit, Adapazar›, Bursa, Konya, Bal›kesir Merkez Kurullar›na
Ulusal Güçlerden olduklar›n› ileri süren baz› kimselerin kiﬂisel yararlar›n› sa¤lamak
amac›yla davrand›klar› ve zorbal›k etmeye giriﬂtikleri iﬂitildi. Haks›z ve kanunsuz davran›ﬂlar›n ulusal örgütlerde yeri yoktur. Bu gibiler hakk›nda hükûmetin kanunu uygulayaca¤›
kesindir.
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i
Temsilci Kurulu ad›na
Mustafa Kemal
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Tel

VES‹KA, 176.

BELGE, 176.

ﬁifre
Gayet müstaceldir

S›vas, 2/11/1335

Harbiye Nâz›r› Cemal Paﬂa Hazretlerine
Dersaadetten ald›¤›m›z malûmat› mevsukaya nazaran Kiraz Hamdi Paﬂa ile zat› ﬂahanenin bilistiﬂare Müﬂür Zeki Paﬂa riyasetinde bir kabine haz›rlad›klar› ve Sadrazam Paﬂaya
istifa etmesini teklif edece¤i bildirilmiﬂtir. Buna asla ihtimal vermemekle beraber millet düﬂman› eﬂhas›n mevkii iktidara gelmesi yüzünden bütün memaliki Osmanîyenin ‹stanbul ile sureti kat'iyede kat'› alâka eylemesi mecburiyetini mucip olacakt›r. Sadrazam Paﬂa Hazretlerinin hiçbir sebep ve behane ile mevkilerini terketmemeleri lüzumu kalbinin sureti münasibede arz buyurulmas› istirham olunur.
Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 177.
ﬁifre
Aceledir
Zata mahsustur

S›vas, 2/11/1335

Ankarada K.O. 20 Kumandanl›¤›na
Erzurumda K.O. 15 Kumandan› Kâz›m Kara Bekir Paﬂa Hz.
Diyarbekir K.O. 13 Kumandan› Cevdet Beyefendiye
(Tezkere) K.O. 3 Kumandan› Salâhaddin Beyefendiye
Konyada K.O. 12 Kumandan› Fahrettin Beyefendiye
Amasyada F›rka 5 Kafkas Kumandan› Cemil Cahit Beyefendiye
Torulda Kaymakam Halit Beyefendiye
F›rka 61 Kumandan› Kâz›m Beyefendiye
Bursada F›rka 56 Kumandan› Bekir Sami Beyefendiye
Edirnede Birinci Kolordu Kumandan› Cafer Tayyar Beye
Mardinde Beﬂinci F›rka Kumandan› Kaymakam Kenan Beye
1 - Pek mevsuk bir membaa atfen Dersaadetten bildirildi¤ine nazaran iki üç gündenberi Mütekait Ferikandan Kiraz Hamdi Paﬂa mabeyni humayuna giderek saatlerce huzuru ﬂahanede kald›¤› ve berveçhiati karar›n ittihhaz k›l›nd›¤›:
a) Teﬂkilât› millîyeyi imha maksadile eski Dördüncü Ordu Müﬂürü Zeki Paﬂa riyasetinde bir kabine teﬂkili, Kiraz Hamdi Paﬂa harbiye naz›r›, Prens Sabahattin hariciye, Tevfik
Hamdi dahiliye nâz›r›, Eﬂref ve Mahir Sait ve sair zevat›n di¤er nezaretlere tayini.
b) Zat› ﬂahanenin sadr› haz›ra bugünlerde istifa etmesini teklif etmek niyetinde oldu¤u.
2 - Heyeti Temsilîye taraf›ndan Harbiye Naz›r› Cemal Paﬂa vas›tasile sadrazama hiçbir
sebep ve behane ile istifa etmemesi tefhim k›l›nm›ﬂt›r.
3 - Dersaadette Ayandan Müﬂür Fuat Paﬂa siyasî iﬂlere müdahale etmemesi hakk›nda
zat› ﬂahaneye maruzatta bulunacakt›r.
4 - Temasta bulunulan Müdafaai Hukuk Cemiyeti heyeti merkeziyelerine lüzumu veçhile ve sureti münasibede malûmat ita buyurulmas› muvaf›k olur.
Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

VES‹KA, 178.

ﬁifre
Çok ivedidir

S›vas, 2/11/1919

Savaﬂiﬂleri Bakan› Cemal Paﬂa Hazretlerine
‹stanbuldan ald›¤›m›z güvenilir bilgilere göre padiﬂah›n Kiraz Hamdi Paﬂa ile dan›ﬂarak Müﬂür Zeki Paﬂa baﬂkanl›¤›nda bir kabine haz›rlad›klar› ve Baﬂbakan Paﬂaya çekilmesini önerece¤i bildirilmiﬂtir. Bunu hiç olas› görmemekle birlikte millet düﬂman› kimselerin
iktidara gelmesi tüm Osmanl› ülkesinin ‹stanbul ile kesinlikle iliﬂki kesmesini zorunlu k›lacakt›r. Baﬂbakan Paﬂa Hazretlerinin hiçbir gerçek ve uydurma nedenle görevlerini b›rakmamalar› konusundaki kesin zorunlu¤un uygun yoldan bildirilmesi rica olunur.
Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 177.
ﬁifre
‹vedidir
Kiﬂiye özeldir

S›vas, 2/11/1919

Ankarada K.O. 20 Komutanl›¤›na
Erzurumda K.O. 15 Komutan› Kâz›m Kara Bekir Paﬂa Hz.
Diyarbak›r K.O. 13 Komutan› Cevdet Beyefendiye (resmî yaz›)
K.O. 3 Komutan› Salâhaddin Beyefendiye
Konyada K.O. 12 Komutan› Fahrettin Beyefendiye
Amasyada Tümen 5 Kafkas Komutan› Cemil Cahit Beyefendiye
Torulda Yarbay Halit Beyefendiye Tümen 61 Komutan› Kâz›m Beyefendiye
Bursada Tümen 56 Komutan› Bekir Sami Beyefendiye
Edirnede Birinci Kolordu Komutan› Cafer Tayyar Beye
Mardinde Beﬂinci Tümen Komutan› Yarbay Kenan Beye
1 - Çok güvenilir bir kayna¤a dayan›larak ‹stanbuldan bildirildi¤ine göre iki üç gündenberi emekli korgenerallerden Kiraz Hamdi Paﬂa padiﬂaha gidip saatlerce padiﬂah›n yan›nda kald›¤› ve aﬂa¤›daki karar›n al›nd›¤›:
a) Ulusal örgütleri yok etmek amac›yla eski Dördüncü Ordu Komutan› Mareﬂal Zeki
Paﬂa baﬂkanl›¤›nda bir kabine kurulmas›, Kiraz Hamdi Paﬂa savaﬂiﬂleri bakan›, Prens Sabahattin d›ﬂiﬂleri, Tevfik Hamdi içiﬂleri bakan›, Eﬂref ve Mahir Sait ve öbür kiﬂilerin baﬂka bakanl›klara atanmas›.
b) Padiﬂah›n ﬂimdiki baﬂbakana bugünlerde çekilmesini önermek iste¤inde oldu¤u.
2 - Temsilci Kurul taraf›ndan Savaﬂiﬂleri Bakan› Cemal Paﬂa arac›l›¤›yla baﬂbakana
hiçbir gerek ve uydurma nedenle görevden çekilmemesi bildirilmiﬂtir.
3 - ‹stanbulda Senato üyelerinden Mareﬂal Fuat Paﬂa politik iﬂlere kar›ﬂmamas› konusunda padiﬂaha ricada bulunacakt›r.
4 - ‹liﬂkide bulundu¤unuz Haklar› Savunma Derne¤i merkez kurullar›na gere¤i gibi ve
uygun yoldan bilgi verilmesi uygun olur.
Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 178.

ﬁifre
S›vas, 13/10/1335
Zata mahsustur
Dersaadette Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan›
Miralay ﬁevket Beye
Bir buçuk aya kadar meb'usan intihab› hitam bulup inﬂallah meclis küﬂat olunacakt›r.
Kuvvei teﬂriiyenin gerek ecnebi ve gerekse dahilî düﬂmanlara karﬂ› taht› emniyet ve muhafazada

ﬁifre
S›vas, 13/10/1919
Kiﬂiye özeldir
‹stanbulda Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan›
Albay ﬁevket Beye
Bir buçuk aya kadar meb'uslar›n seçimi sonuçlan›p inﬂallah meclis aç›lacakt›r. Yasama gücünün gerek yabanc› ve gerekse iç düﬂmanlara karﬂ› güven ve koruma alt›nda görev yapmas› bugünün düﬂünülmeye de¤er ve çok önemli bir sorunudur. ‹stanbulda bu bak›mdan iç durumu
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olarak ifay› hizmet eylemesi bugünün ﬂayan› teemmül ve pek mühim bir meselesidir. Dersaadette bu noktai nazardan dahilî vaziyeti nas›l görüyorsunuz? Mütelifin taraf›ndan bir tecavüz ihtimali mevcut olabilir mi? Her iki ihtimale karﬂ› hafî ve celi ne gibi tertibat› tahaffuziye ve tedafüiye ittihaz› düﬂünülmektedir? Zab›ta, jandarma millî ve hafî teﬂkilât ve askeri vaziyetimiz bugün ne haldedir ve ne yap›lmak tasavvur buyurulmaktad›r. ‹ﬂ'ar›n› rica ederiz.
Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal
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Pangalt›, 20/10/1335
S›vas Üçüncü Kolordu K.

C: 13/10/1335 ﬂifreye:
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine ﬂifre suretidir.
1 - Meb'usan›n toplanmas›nda hiçbir mahzur ve tehlike yoktur. Efkâr› umumiye ve hatta dahilî düﬂmanlar da meb'uslar›n toplanmas›nda Düveli Mütelifeye gizlice umum meclise
karﬂ› herhangi bir hareketlerinin cihan› medeniyete karﬂ› suitesir edece¤ine nazaran yapmalar› imkân dahilinde de¤ildir. Ancak kuvvei teﬂriiyenin hali haz›r salâhiyetinin tevsii s›ras›nda zat› ﬂahanenin meclisi feshetme¤e kalk›ﬂmas› ve muhaliflerin tehlikeli vaziyet almalar› ve
Düveli Mütelifenin de bundan bilistifade Zat› Devletleri gibi zevat› marufeye ve baﬂl›ca Kuvayi Millîyei âlilerine taarruz etme¤e içtisarlar› muhtemeldir. Buna karﬂ› da muahedei sulhiyeyi bile imza etmek üzere Meclisi Meb'usan›n toplanmas›na karar vermesinin ve Kanunu
Esasî tadilât›n›n bunlara yapt›r›lmas›n›n ve Kuvayi Millîyeye mensup zevat› mühimmenin
akti sulhe kadar ikinci ve dördüncü maddede arzedilen tarzda hareket eylemesinin muvaf›k
olaca¤› düﬂünülmektedir.
2 - Kuvvei teﬂriiyenin her türlü ihtimale karﬂ› dahilî ve haricî düﬂmanlara karﬂ› muhafazas›na ancak akti sulhe hatta Meclisi Mebusan›n vazifesini bitirmesine kadar Kuvayi
Millîyenin her kuvvetin fevkinde olarak kemali mehabet ve hamiyetle vazifesine devam› kâfidir mütaleas›nday›z.
3 - ‹stanbulda üç ﬂubemiz vard›r. Bunlar›n azas› kesirdir. Asker ve jandarma, sivillerin,
memurînin k›sm› küllisi, k›taat›n hemen kâffesi elde edilmiﬂ fikri millî tezyit ve millî ahrar›m›z› Kongrece ve vahdeti millîye gibi tekmil millî gruplar ve namuslu zevat› meﬂhure ve münevvere maksada imale edilmiﬂti. ﬁimdiye kadar mühim mesailde kendilerine hissettirmeden
mütalealar› al›nm›ﬂ ve velhas›l ekseriya millî hususat ta buradaki heyeti hafiyenin taﬂradaki
millî cemiyetlerin alenî vas›tai icraiye ve faaleleri haline getirilmiﬂ ve hali hamiyette de ayni
usul ile vazifelerine devam ettirilmekte bulunulmuﬂtur. Hükûmeti sab›ka zaman›nda teﬂkilât› bir dereceye kadar ilerletilen ve bilâtefrik bütün islâmlar dahil edilen...ikmal edilmesine ve
teﬂkilât›m›z›n tevsiine ayr›ca çal›ﬂ›lmakta ve Kuvayi Millîye ilerledikçe alenî teﬂkilât yap›lmakta ve düﬂünülmektedir. Fakat evelce arzedilen mütaleattan dolay› berveçhibalâ kuvayi
idare edecek heyetin hafî kalmas› ve Anadoluda sonuna kadar vazifesinde devam edecek
olan Kuvayi Millîyeye istinat ve ayr›ca hafi teﬂkilât yap›lma¤a kalk›s›tmas›n›n muvaf›k olaca¤› fikrindeyiz. Muhalifleri de peyderpey iﬂbu daireye celbeylemek te ahass› amalimizdir.
4 - Velhas›l her ihtimale karﬂ› Zat› Devletleri, Ali Fuat, Rauf, Refet Paﬂa ve Beyler gibi
Kuvayi Millîyeyi alenen idare edenlerin akti sulhe kadar ‹stanbula ayak basmalar› ve gazetelerde görülen meb'us olmak ve hatta silki askeriye girmek arzular›n› derhal tekzip ettirerek
her kuvvetin fevkinde olarak Kuvayi Millîyenin büyük vazifei vataniyesini idarede devam
buyurmalar›n›n elzem oldu¤u kanaatinde bulundu¤umuzu arzeyleriz.
Çanakkale Mevkii Müstahkem K.
ﬁevket
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nas›l görüyorsunuz? ‹tilâf Devletleri taraf›ndan bir sald›r› olas›l›¤› var m›d›r? Her iki olas›l›¤a karﬂ› gizli ve aç›k ne gibi korunma ve savunma önlemleri al›nmas› düﬂünülmektedir?
Güvenlik güçleri, jandarma ulusal ve gizli örgütler ve askerî durumumuz bugün ne haldedir
ve ne yap›lmak tasarlanmaktad›r? Bildirilmesini rica ederiz.
Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal

BELGE, 179.
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Pangalt›, 20/10/1919

S›vas Üçüncü Kolordu K.
K: 13/10/1919 ﬂifreye:
1 - Meb'uslar›n toplanmas›nda hiçbir sak›nca ve tehlike yoktur. Meb’uslar toplan›nca,
‹htilâf Devletlerinin tüm meclise karﬂ› herhangi gizli bir davran›ﬂ› kamu oyunda hatta düﬂmanlarla uygarl›k dünyas›nda bile kötü etki yapaca¤›ndan, bunu yapmalar› olas› de¤ildir.
Ancak yasama meclisi bugünkü yetkisini geniﬂletmesi s›ras›nda, bize karﬂ› olanlar›n tehlikeli tav›r tak›nmalar› ve ‹tilâf Devletlerinin de bundan yararlanarak sizin gibi ünlü kiﬂilere
ve belli baﬂl› Ulusal Örgütlere sald›rmaya kalk›ﬂmalar› olas›d›r.
Bu olas›l›k karﬂ›s›nda da, bar›ﬂ andlaﬂmas›mn imzas› için meclisin toplant›ya ça¤›r›lmas›n›n kararlaﬂt›r›lmas› ve anayasa de¤iﬂikli¤inin böylece toplanacak meclise yapt›r›lmas›
durumunda, Ulusal Güçlerden olan önemli kiﬂilerin bar›ﬂ yap›lana kadar ikinci ve dördüncü maddelerde belirtilen yolda davranmalar›n›n uygun olaca¤› düﬂünülmektedir.
2 - Yasama gücünün her türlü olas›l›¤a göre iç ve d›ﬂ düﬂmanlara karﬂ› korunmas›na
bar›ﬂ yap›lana hatta Mebuslar Meclisi görevini bitirene de¤in ancak Ulusal Güçlerin her
kuvvetin üstünde olarakdan tam bir ululuk ve yurtseverlikle görevini sürdürmesi yeter düﬂüncesindeyiz.
3 - ‹stanbulda üç ﬂubemiz vard›r. Bunlar›n üyeleri çoktur. Asker ve jandarma, sivillerin, memurlar›n büyük ço¤unlu¤u, askeri birliklerin hemen tümü elde edilmiﬂ ulusal düﬂünce güçlendirilmiﬂ ve ateﬂli yurtseverlerimizin kongredeki ulusal birlikleri gibi tüm ulusal
gruplar ve namuslu ünlü kiﬂiler ve ayd›nlar›n amac›m›za e¤ilimleri sa¤lanm›ﬂt›. ﬁimdiye kadar önemli konularda kendilerine sezindirmeden görüﬂleri al›nm›ﬂ, k›sacas› ulusal konular›n ço¤unda da buradaki gizli kurul taﬂradaki ulusal derneklerin aç›kça eylem arac› durumuna getirilmiﬂ ve yurtseverlik iﬂlerinde de ayn› yoldan görevlerini sürdürmüﬂlerdir. Eski
hükûmet zaman›nda örgütlenmesi bir ölçüde ilerletilen ve ayr›ms›z tüm müslümanlar içine
al›nan birli¤in... tamamlanmas›na ve örgütümüzün geniﬂletilmesine ayr›ca çal›ﬂ›lmakta ve
Ulusal Güçler ilerledikçe aç›ktan örgüt kurulmakta ve düﬂünülmektedir. Fakat daha önce
bildirilen düﬂüncelerden ötürü yukar›da belirtilen güçleri yönetecek kurulun gizli kalmas›
ve Anadoluda sonuna kadar görevini sürdürecek olan Ulusal Güçlere dayanmas› ve ayr›ca
gizli örgüt kurmaya kalk›ﬂ›lmas›n›n uygun olaca¤› düﬂüncesindeyiz. Bize karﬂ› olanlar› da
yavaﬂ yavaﬂ bu yöne çekmek de en büyük iste¤imizdir.
4 - K›sacas› her olas›l›¤a karﬂ› siz, Ali Fuat, Rauf, Refet Paﬂa ve Beyler gibi Ulusal
Güçleri aç›kça yönetenlerin bar›ﬂ yap›lana kadar ‹stanbula ayak basmalar› ve gazetelerde
görülen meb’us olmak ve hatta orduya girmek isteklerini gecikmeden yalanlatarak her gücün üzerinde Ulusal Güçlerin büyük yurt görevinin yönetimini sürdürmelerinin çok gerekli oldu¤u konusunda oldu¤umuzu bildiririz.
Çanakkale Müstahkem Mevki K.
ﬁevket
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