olundu. Müdafaai Hukuk halk›n mutalebat›n› dermeyan etmiﬂ oldu¤unu iﬂittim. Erzurum
muhitini zannedersem kâfi derecede tan›m›yorsunuz. Buran›n halk› bir kere feveran etti mi,
an›n önünde durmak gayet güç oldu¤unu bildi¤imden bunun hudusundan evvel lâz›mgelen
tedabiri hakimaneyi tevcih etmek acaba gayr›kanunî ve gayr›musip bir teklif miydi. Ben zannediyorum ki vazifei vatanîyemi ifa edebilmek için muhtaç oldu¤um istirahat› bir tarafa b›rakarak bu iﬂlerle u¤raﬂmay› Heyeti Vekile takdir edecek ve gayr›kanunî gayr›musip teklifin
benden sudur eylemiyece¤ine Heyeti Vekilenin kail olmas›n› beklerdim. Aran›zda müddeay›t›m› takdir edecek arkadaﬂlar›m mevcut olaca¤›na kaniim. Dairei intihabiyemi teftiﬂ etmeksizin hemen Ankaraya muavedet imkân dahilinde de¤ildir. Buraya geldim geleli bu gibi meﬂagil ile u¤raﬂt›¤›mdan kazalar› dolaﬂm›ya vak›t bulamad›m Efendim.
Büyük Millet Meclisi Reisi Sanisi
Celâlettin Arif

VES‹KA, 260.

di. Haklar› Savunma'n›n halk›n isteklerini ileri sürmüﬂ oldu¤unu iﬂittim. Erzurum yöresini
san›r›m yeterince tan›m›yorsunuz. Buran›n halk› bir kere kaynad› (coﬂtu) m›, onun önünde
durman›n çok zor oldu¤unu bildi¤imden bu olmadan önce gereken ak›ll›ca önlemleri ileri
sürmek acaba kanunsuz ve uygunsuz bir öneri miydi. Ben san›yorum ki yurd görevimi yapabilmek için gereksindi¤im dinlenmeyi bir yana b›rakarak bu iﬂlerle u¤raﬂmay› Bakanlar
Kurulu iyi karﬂ›layacak ve kanunsuz uygunsuz önerinin benden ç›kamayaca¤›n› Bakanlar
Kurulunun bilece¤ini beklerdim. Aran›zda iddialar›m›n de¤erini bilecek arkadaﬂlar›m bulundu¤una inan›yorum. Seçim bölgemi teftiﬂ etmeksizin hemen Ankaraya dönmem olana¤›
yoktur. Buraya geldim geleli bu gibi iﬂlerle u¤raﬂt›¤›mdan kazalar› dolaﬂmaya vak›t bulamad›m Efendim.
Büyük Millet Meclisi ‹kinci Baﬂkan›
Celâlettin Arif

BELGE, 260.

Dersaadet, 17/10/1338
Baﬂkumandan Gazi Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Tevfik Paﬂa o¤lunu bendenize göndererek atideki telgrafnameyi verdi:
Meselenin gayet mahrem tutulmas› ricasile beraber vukubulan tahkikat›na nazaran ‹ngilizler, konferansta Anadolu ile ‹stanbulun ayr› ayr› cephe arzetmesinden istifade ile hilâfet
hamisi s›fat›n› iktisap etmeye çal›ﬂaca¤›ndan meseleye lâz›mgeldi¤i gibi ehemmiyet verilmesini arzetmemi tebli¤ ettirdi. Ferman. (Hâmit)
"Gazi Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine: Biavnihitaalâ ihraz olunan muzafferiyet, badeezin ‹stanbul ve Ankara aras›nda tahaddüs etmiﬂ olan ihtilâf ve ikili¤i kald›rm›ﬂ ve vahdeti millîyemizi temin etmiﬂ olup ancak Düveli Müttefika ile aram›zda müsaleha henüz aktedilmemiﬂ olmas›ndan dolay› Avrupa ﬂehirlerinden birinde kariben inikad› derkâr bulunan sulh
konferans›na sab›k› veçhile her iki taraf›n davet edilece¤i malûm bulundu¤una mebni selâmeti millîyemize müteallik mevad› mühimmenin evvelce beynimizde müzakere ve teshili z›mn›nda istihzaratta bulunularak mezkûr konferansta müttehiden hukuku milletin müdafaas›na sarf› mesai edilmesi nezdi âlilerinde dahi rehini tasvip olaca¤›na kanaati hamilem bulundu¤undan olbapta taraf› senaverilerile görüﬂüp anlaﬂmak üzere ahvale vâk›f ve emniyetinizi
haiz bir zat›n buraya gayet mahremane talimat› hamilen ve sürati mümkine ile izam› mütemannad›r Efendim. 17/10/1338 ‹mza: Sadrazam Tevfik."

VES‹KA, 261.

‹stanbul, 17/10/1922
Baﬂkomutan Gazi Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Tevfik Paﬂa o¤lunu bana göndererek aﬂa¤›daki telgraf› verdi:
‹ﬂin çok gizli tutulmas› ricas›yla birlikte yap›lan soruﬂturmalara göre ‹ngilizler, konferansta Anadolu ile ‹stanbulun ayr› ayr› cepheler gibi görünmesinden yararlan›p halifeli¤in
koruyucusu kimli¤ini tak›nmaya çal›ﬂaca¤›ndan konuya gerekti¤i gibi önem verilmesini size iletmemi bildirdi. Emir sizindir. (Hâmit)
"Gazi Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine: Tanr›n›n yard›m›yla kazan›lan zafer, bundan böyle ‹stanbul ve Ankara aras›nda ç›km›ﬂ olan anlaﬂmazl›k ve ikili¤i kald›rm›ﬂ ve
ulusal birli¤imizi sa¤lam›ﬂt›r ancak, ‹tilâf Devletleri ile aram›zda bar›ﬂ daha yap›lmam›ﬂ
olmas›ndan dolay› Avrupa ﬂehirlerinden birinde yak›nda toplanaca¤› anlaﬂ›lan bar›ﬂ
konferans›na eskiden oldu¤u gibi her iki taraf›n ça¤›r›laca¤› bilindi¤inden ulusal esenli¤imize iliﬂkin önemli noktalar› önce aram›zda görüﬂüp saptamak için haz›rl›klar yaparak
bu konferansta ulusun haklar›n› savunmaya birlik içinde çaba harcanmas› sizce de uygun
görülece¤ine tam inanc›m bulundu¤undan o konuda sizinle görüﬂüp anlaﬂmak üzere durumu bilen ve güvendi¤iniz bir kiﬂinin buraya çok gizlice ve verece¤iniz direktiflerle birlikte ve olabildi¤ince çabuk gönderilmesini dilerim Efendim. 17/10/1922 ‹mza: Baﬂbakan
Tevfik."

BELGE, 261.
Bursa, 18 Teﬂrinievel 1338

‹stanbulda Hâmit Beyefendiye
Türkiye Devletinin aleyhinde her türlü teﬂebbüsü daima nazar› dikkatte tutan Türkiye
Büyük Millet Meclisi Hükûmeti mukabil tedbirlerini düﬂünmüﬂtür. Teﬂkilât› Esasiye Kanunu ile ﬂekil ve mahiyeti taayyün eden Türkiye Devletinin tarihi teessüsündenberi Türkiye mukadderat›na vazrülyet ve bundan mes'ul yaln›z ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti oldu¤u cihanca malûm ve hadisat› filiye ve muamelât› siyasîye ile müeyyet bulunmaktad›r.
Türkiye Büyük Millet Meclisi ordular›n›n ihraz eyledi¤i muzafferiyeti kat'iyyenin neticei tabiîyesi olmak üzere vukuu karip olan sulh konferans›nda Türkiye Devleti yaln›z ve ancak Türkiye büyük Millet Meclisi Hükûmeti taraf›ndan temsil olunur. Bu hakayik karﬂ›s›nda gayr›meﬂru ve gayr›huk››kî oldu¤u Meclisi Alice mükerreren ifade ve ilân edilmiﬂ olan heyetlerin veya bu gibi heyet mensubininin ﬂimdiye kadar biddefaat vaki oldu¤u gibi bundan
sonra da siyaseti devleti teﬂviﬂten mücanebet eylememeleri hususunun ne derece azîm mes'uliyeti bâdi olaca¤› derkârd›r Efendim.
Mustafa Kemal

Bursa, 18 Ekim 1922
‹stanbulda Hâmit Beyefendiye
Türkiye Devletine karﬂ› her türlü giriﬂimi herzaman göz önünde bulunduran Türkiye
Büyük Millet Meclisi Hükûmeti al›nacak karﬂ› önlemleri düﬂünmüﬂtür. Anayasa ile biçimi
ve niteli¤i belirlenen Türkiye Devletinin kuruluﬂ tarihinden beri Türkiyenin kaderini elinde bulunduran ve bundan sorumlu olan›n yaln›z ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti oldu¤u dünyaca bilinmekte ve bu durum edimler ve politik iﬂlemlerle kan›tlanm›ﬂ
bulunmaktad›r.
Türkiye Büyük Millet Meclisi ordular›n›n kazand›¤› kesin zaferin do¤al sonucu olarak
yap›lmas› yak›n olan bar›ﬂ konferans›nda Türkiye Devleti yaln›z ve ancak Türkiye Büyük
Millet Meclisi Hükûmeti taraf›ndan temsil olunur. Bu gerçekler karﬂ›s›nda yasa ve hukuk
d›ﬂ› oldu¤u yüce Meclis taraf›ndan birçok kere bildirilip ilân edilmiﬂ olan kurullar›n veya bu
gibi kurul üyelerinin ﬂimdiye kadar çok defa oldu¤u gibi bundan sonra da devletin politikas›n› kar›ﬂt›rmaktan vazgeçmelerinin ne ölçüde büyük sorumluluklar do¤uraca¤› aç›kça bellidir Efendim.
Mustafa Kemal
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P.R, 8/11/1338
Mahrem ve aceledir
Baﬂkumandan Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
C: 7/11/1339
Zât› samilerinden telgrafla telâkki etti¤im emrin baﬂ›nda Tevfik Paﬂaya cevap oldu¤u
mezkûr bulunmad›¤› gibi nihayetinde de telgrafnameyi kendisine tebli¤im emir buyurulmad›¤›ndan bunu bendeniz için bir veçhe telâkki etmiﬂ ve binaenaleyh Tevfik Paﬂaya üç gün
zarf›nda beﬂ kere o veçhe dahilinde bilvas›ta tebligatta bulundu¤um gibi hatta bir defas›nda
konferansa murahhas gönderilmemek için gazeteler, ajanslara tebli¤i icap eden beyanat›n›n
esaslar›n› havi bir müsvedde bile göndermiﬂtim. Her defas›nda iﬂin derdesti müzakere oldu¤una ve yak›nda neticeyi bildirece¤ine dair cevaplar ald›m. Keyfiyetin bundan ibaret oldu¤u
maruzdur ferman.
Hâmit

VES‹KA, 263.
Dersaadet, 29/10/1338
Ankarada:
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Gayet müstaceldir
Konferansa, Bab›âli de, Büyük Millet Meclisi de davet olundu. Bâb›âlinin ademi icabeti, devletin alt› asr› mütecaviz zamandanberi müesses ve mahfuz olan, bütün âlemi islâm›n
alâkadar oldu¤u hüviyeti tarihîyesini mahkûmu indiras etmek, Büyük Millet Meclisinin ademi icabeti ise cihan›n müﬂtak ve muntaz›r oldu¤u sulhü akim b›rakmakt›r. Bu mühim
mes'uliyetleri bittabi ne Bab›âli ne Büyük Millet Meclisi kabul ve tahammül eder. Zaten Bab›âli ile Büyük Millet Meclisi aras›nda hakikî bir ikilik mutasavver olmad›¤› ve her türlü ›srar ve tazyika karﬂ› Sevr Muahedesinin ademi tasdik›nda mukavemet ve tesadüf olunan müﬂkülât› azimenin iktiham› ile umuru idarenin tedvirini ve iﬂgalin taklili tesiri hususunda bezli
makderet ve bu meyanda muvaffak›yat› vak›an›n husulüne bikaderilimkân hizmet eden heyetimiz hakimiyeti millîyeyi tahkim ve tevsik suretile vahdeti idareyi temin için müzakereye
de haz›r oldu¤u halde mesaii hayrîyenin bir sulhü nâfi ile semerat› siyasîyesini iktitaf hengâm›nda mücahedei milletten ayr› kalmay› ve bu sebeple bilittihat istihsali mümkün olan menafii âliyei vatandan cüz'ü lâyeteczas›n› bile ifateyi asla tecviz etmez. Ayr›l›k ﬂöyle dursun, en
ufak bir muhalefeti dahi reva görmez. Hatta payi âdây› kati ve levsi istilây› izale yolunda ﬂey
fen mesaii cansiparane ve hudapesendanede bulunanlar› nefislerine tercih eyler. Binaenaleyh
ademi itilâf sebebile devlet ve milletin baﬂ›na maazallahü taalâ bir musibeti uzma getirmek ve
muaveneti maddîye ve muzahereti manevîyelerine nail oldu¤umuz âlemi islâm› müteellim etmekten ise menafii âliyei vatan u¤runda temini vahdet, evvelce vacip ise bugün farz olmuﬂtur. ﬁu halde hem istikbali memleket, hem müdafaai hukuku vatan hakk›nda müzakerede bulunulmak üzere Büyük Millet Meclisince tayin olunacak bir zat›n talimat› mahsusa ile hemen
gönderilmesini hassaten temenni ve bu ﬂ›k tensip buyurulmad›¤› halde heyetimizden Ziya Paﬂa Hazretlerinin oraya gönderilece¤i beyan ve cevab›n›n telgrafla bildirilmesi niyaz olunur.
Sadrazam
Tevfik

VES‹KA, 264.
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P.R, 8/11/1922

Baﬂkomutan Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
K: 7/11/1922 ﬂifreye:
Sizden telgrafla ald›¤›m emrin baﬂ›nda Tevfik Paﬂaya yan›t oldu¤u yaz›l› bulunmad›¤›
gibi sonunda da telgraf› kendisine bildirmem emrolunmad›¤›ndan bunu bana verilmiﬂ bir
direktif saym›ﬂ ve bu nedenle Tevfik Paﬂaya üç gün içinde beﬂ kere o yolda arac› ile bildiride bulundu¤um gibi bir defas›nda da konferansa delege gönderilmemek için gazetelere,
ajanslara verilmesi gereken demecinin ana hatlar›n› içeren bir müsvedde bile göndermiﬂtim.
Her dafas›nda iﬂin incelenmekte oldu¤una ve yak›nda sonucu bildirece¤ine iliﬂkin yan›tlar
ald›m. Durumun böyle oldu¤unu bilginize sunar›m. Emir sizindir.
Hâmit

BELGE, 263.

‹stanbul, 29/10/1922
Ankarada:
Büyük Millet Meclisi Yüksek Baﬂkanl›¤›na
Çok ivedidir
Konferansa, ‹stanbul Hükûmeti de, Büyük Millet Meclisi de ça¤›r›ld›. ‹stanbul Hükûmetinin ça¤r›ya uymamas›, devletin alt› yüzy›l› aﬂk›n süredir kurulmuﬂ ve korunmuﬂ olan,
bütün islâm dünyas›n›n ilgili oldu¤u tarihî kimli¤ini y›k›lmaya mahkûm etmek, Büyük Millet Meclisinin ça¤›na uymamas› ise dünyan›n özledi¤i ve bekledi¤i bar›ﬂ› ç›kmaza sokmaktad›r. Bu büyük sorumluluklar› elbette ne ‹stanbul Hükûmeti ne Büyük Millet Meclisi kabul
eder ve yüklenir. Zaten ‹stanbul Hükûmeti ile Büyük Millet Meclisi aras›nda gerçek bir ikilik düﬂünülemez ve her türlü diretme ve bask›ya karﬂ› Sevr Antlaﬂmas›n›n onaylanmamas›nda direnmenin ve karﬂ›laﬂ›lan pek büyük güçlüklerin gö¤üslenmesi ile yönetim iﬂlerinin yürütülmesi ve iﬂgalin etkisini en aza indirmek konusunda elden geldi¤ince çaba harcanm›ﬂt›r
ve bu arada elde edilen baﬂar›n›n sa¤lanmas›na olabildi¤ince yard›m eden kurulumuz ulusal
egemenli¤i güçlendirip sa¤lamlaﬂt›rmak yoluyla yönetim birli¤ini sa¤lamak için görüﬂmeye
de haz›r oldu¤u halde hay›rl› çal›ﬂmalar›n yararl› bir bar›ﬂ ile politik meyvalar›n›n al›nmas›
döneminde ulusun kutsal savaﬂ›mdan ayr› kalmay› ve bu nedenle birlik içinde elde edilebilecek olan yüce vatan ç›karlar›ndan ufac›k bir parças›n› bile yitirmeyi hiçbir zaman do¤ru
bulmaz. Ayr›l›k ﬂöyle dursun, en küçük bir karﬂ›tl›¤› bile do¤ru bulmaz. Hatta düﬂmanlar›n
ayaklar›n› kesmek ve istilân›n pisliklerini temizlemek yolunda k›l›çla can›n› feda edercesine
Tanr›n›n be¤enece¤i gibi çal›ﬂanlar› kendisinden üstün tutar. Böyle olunca anlaﬂmamak yüzünden devlet ve milletin baﬂ›na Tanr› korusun büyük bir felâket getirmek ve nesnel yard›m
ve tinsel desteklerini kazanm›ﬂ oldu¤umuz islâm dünyas›n› ac›lara bo¤maktansa vatan›n
yüksek ç›karlar› u¤runda birlik sa¤lamak, önce gerekli ise bugün zorunlu olmuﬂtur. ﬁu halde hem ülkenin gelece¤i, hem vatan›n haklar›n›n savunulmas› ile ilgili görüﬂmelerde bulunulmak üzere Büyük Millet Meclisince atanacak bir kiﬂinin özel direktifle hemen gönderilmesini özellikle diler ve bu yol uygun bulunmazsa kurulumuzdan Ziya Paﬂa Hazretlerinin
oraya gönderilece¤ini bildirir ve yan›t›n›z›n telgrafla bildirilmesini dileriz.
Baﬂbakan
Tevfik

BELGE, 264.

Saltanat› millîyenin tahakkukuna dair Büyük Millet Meclisinde cereyan eden tarihî celselerden:
1 Teﬂrinisani 1338 de saltanat› millîyenin tahakkukuna dair Büyük Millet Meclisinde cereyan eden tarihî celsede Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin irat buyurduklar› mühim nutuk:
Arkadaﬂlar! ‹stanbulda gayr›meﬂru bir s›fat› ﬂahs›na atfeden Tevfik Paﬂa evvelâ hususi ve
mahrem olarak ordular›m›z›n Baﬂkumandan›na, müteakiben onu jurnal eder tarzda aç›k bir telgrafname ile Meclisi Aliye müracaatte bulundu. Dikkat buyurulursa gelen telgrafname ile efkâr›
umumîyei islâmiyet teﬂviﬂ edilmek isteniyor. Bu telgrafnamedeki zihniyet, istiklâlimizi imhaya çal›-

Ulusal egemenli¤in gerçekleﬂmesi konusunda Büyük Millet Meclisinde yap›lan tarihî
oturumlardan:
1 Kas›m 1922 ulusal egemenli¤in gerçekleﬂmesi konusunda Büyük Millet Meclisinde
yap›lan tarihî oturumda Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin okudu¤u önemli nutuk:
Arkadaﬂlar! ‹stanbulda yasaya ayk›r› bir kimlik tak›nan Tevfik Paﬂa önce özel ve gizli olarak ordular›n›z›n Baﬂkomutan›na, ard›ndan da onu jurnal edercesine aç›k bir telgrafla Yüce Meclise baﬂvurdu. Dikkat edilirse görülür ki gelen telgrafla islâm kamuoyu buland›r›lmak isteniyor. Bu
telgrafdaki anlay›ﬂ, ba¤›ms›zl›¤›m›z› yok etmeye çal›ﬂan düﬂmanlar›m›za karﬂ› kutsal davam›z›
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ﬂan düﬂmanlar›m›za karﬂ› davay› m››kaddesemizi müdafaada filen ve hukukan muvaffak›yetlere mazhar olan Hükûmeti Millîyemizi duçar› zâf etmeye matuftur. Mana ve mant›ktan
âri olan bu telgrafnamenin muhteviyat›; Meclisi Alinizin mevcudiyetile tahakkuk eden bir
ﬂekli, bir hakikati tekrar mevzuubahs etmemizi istilzam eyledi. ﬁekli idaremizde mündemiç
bulunan hakikat, Türkiye halk›n›n, mukadderat›na bilfiil ve bizzat vaz›ulyet olmas›, hakimiyeti millîyesini, saltanat› millîyesini üç senedenberi kendi elinde bulundurarak davay› mukaddesini müdafaa etmekte bulunmas›d›r.
Bu hakikatin tecellisi, bir bat›l›n zevalini müeddi oldu. Bu bat›l, gayr›meﬂru, gayr›makul olan ﬂey bir milletin hukuku hakimiyet ve saltan›n›m bir ﬂah›s uhdesinde temsil edilmesine müsaade edilmesiydi.
Bu nokta üzerinde bütün milletin ve arzuyu millete tebaan millet vekillerinden terekküp
eden heyeti celilenizin tabii surette vermiﬂ oldu¤u karar›, birçok defalar birçok arkadaﬂlar›m›z›n muhtelif vesilelerle ifade etmiﬂ olmalar›na ra¤men ben de bir arkadaﬂ›n›z s›fatile bu
kürsüden ayn› ﬂeyi tekrar edece¤im, Beni beﬂ on dakika daha dinlemek lûtfunda bulunman›z› rica ediyorum. (Hay hay sesleri)
Arkadaﬂlar; tavzihi hakikat için hep beraber Türk tarihi ve islâm tarihi üzerinde k›sa ve
seri bir nazar geçirmeye muvafakat buyurur muﬂunuz?.
Efendiler, bu dünyay› beﬂeriyette asgari yüz milyonu mütecaviz nüfustan mürekkep bir
Türk milleti azîmesi vard›r. Ve bu milletin sahai arzdaki vüs'ati nisbetinde sahai tarihte de bir
derinli¤i vard›r.
Efendiler, bu umku isterseniz iki mikyasla ölçelim: Birinci vâhidi k›yasî, edvar› kablettarihiyeye ait mikyast›r. Bu mikyasa göre Türk milletinin ceddi âlâs› olan Türk nam›ndaki insan, ‹kinci Ebülbeﬂer Nuh Aleyhisselâm›n o¤lu Yafesin o¤lu olan zatt›r.
Tarih devrinin tedariki vesaikte pek müsamahakâr olan ilk safhalar›na biz de müsamaha edelim. Fakat en bariz ve en maddî ve en kat’î delâili tarihiyeye istinaden beyan edebiliriz
ki, Türkler on beﬂ as›r evvel Asyan›n göbe¤inde muazzam devletler teﬂkil etmiﬂ ve insanl›¤›n
her türlü kabiliyat›na tecelligâh olmuﬂ bir unsurdur. Sefirlerini Çine gönderen ve Bizans›n sefirlerini kabul eden bu Türk Devleti ecdad›m›z olan Türk milletinin teﬂkil eyledi¤i bir devletti.
Efendiler; yine malûmdur ki, dünya yüzünde yüz milyonluk bir Arap kütlesi vard›r. Ve
bunlar›n Asyai k›sm› Ceziretülârapta mütekâsif olarak arz› mevcudiyet eder.
Mazhar› nübüvvet ve risalet olan Fahriâlem Efendimiz bu kütlei Arap içinde Mekkede
dünyaya gelmiﬂ bir vücudu mübarekti.
Ey arkadaﬂlar! Tanr› birdir, büyüktür; âdat› ilâhiyenin tecelliyat›na bakarak diyebiliriz
ki: insanlar iki s›n›fta, iki devirde mütalea olunabilir. ‹lk devir beﬂeriyetin sahavet ve ﬂebabet
devridir. ‹kinci devir, beﬂeriyetin rüﬂt ve kemal devridir.
Beﬂeriyet birinci devirde t›pk› bir çocuk gibi, t›pk› bir genç gibi yak›ndan ve maddî vas›talarla kendisile iﬂtigal edilmeyip istilzam eder. Allah, kullar›n›n lâz›m olan noktai tekemmüle vusulüne kadar içlerinden vas›talarla dahi kullarile iﬂtigali lâzimci ülûhiyetten addeylemiﬂtir. Onlara Hazreti Adem Aleyhisselâmdan itibaren mazbut ve gayr›mazbut ve namütenahi denecek kadar çok nebiler, peygamberler ve resuller göndermiﬂtir. Fakat Peygamberimiz vas›tasile en son hakayik› dinîye ve medenîyeyi verdikten sonra art›k beﬂeriyetle bilvas›ta temasta bulunmaya lüzum görmemiﬂtir. Beﬂeriyetin derecei idrak, tenevvür ve tekemmülü
her kulun do¤rudan do¤ruya, ilhamat› ilâhiye ile temas kabiliyetine vâs›l oldu¤unu kabul buyurmuﬂtur ve bu sebepledir ki, Cenab› Peygamber, hatemülenbiya olmuﬂtur ve kitab›, kitab›
ekmeldir. Son peygamber olan Muhammet Mustafa Sallâllahüaleyhivesellem 1394 sene evrel rumî nisan içinde ve Rebiülevel ay›n›n on ikinci Pazartesi gecesi sabaha do¤ru tan yeri
a¤ar›rken do¤du. Gün do¤madan! Bugün o gündür. Filhakika arabî tarihlerinde bu akﬂam
yevmi vilâdetin tamam senei devriyesine tesadüf ediyor. ‹nﬂallah bu hay›rl› tesadüftür. (‹nﬂallah sadalar›) Hazreti Muhammet eyyam› sahavet ve ﬂebabetini geçirdi. Fakat henüz peygamber olmad›. Yüzü nuranî, sözü ruhanî, rüﬂt ve rü'yette bibedel, sözünde sâd›k ve hilim
ve mürüvvetçe saire faik olan Muhammet Mustafa evvelâ bu evsaf› mahsusa ve mütemayizesile kabilesi için “Muhammedülemin” oldu. Muhammet Mustafa peygamber olmadan

savunmada edimsel ve hukuksal baﬂar›lar kazanan Ulusal Hükûmetimizi zay›flatmaya yöneliktir. Anlam ve mant›ktan yoksun olan bu telgraf›n içeri¤i; Yüce Meclisin varl›¤›yla gerçekleﬂen bir biçimi, bir gerçe¤i yeniden sözkonusu etmemizi gerektirdi. Yönetim biçimimizin içinde bulunan gerçek, Türkiye halk›n›n, kaderini kendisinin edimli olarak ele almas›,
ulusal egemenli¤ini, milletin saltanat›n› üç senedenberi kendi elinde bulundurarak kutsal
davas›n› savunmakta bulunmas›d›r.
Bu gerçe¤in belirmesi, bir yalan-yanl›ﬂ›n ortadan kalkmas› sonucunu verdi, bu yalanyanl›ﬂ, kanuna ve akla ayk›r› olan ﬂey bir milletin egemenlik ve hakk›n›n bir tek kiﬂide temsil edilmesine izin verilmesiydi,
Bu nokta üzerinde bütün milletin ve ulusun iste¤ine uyarak millet vekillerinden oluﬂan yüce toplulu¤unuzun do¤al olarak vermiﬂ oldu¤u karar›, birçok defalar birçok arkadaﬂlar›m›z›n çeﬂitli f›rsatlarla söylemiﬂ olduklar› halde ben de bir arkadaﬂ›n›z olarak bu kürsüden ayn› ﬂeyi yönelece¤im. Beni beﬂ on dakika daha dinlemek iyili¤ini göstermenizi rica ediyorum. (Hay hay sesleri)
Arkadaﬂlar; gerçeklere aç›kl›k kazand›rmak için hep birlikte Türk tarihi ve islâm tarihi üzerine k›sa ve çabuk bir göz atmay› onaylar m›s›n›z? Efendiler, bu insanl›k dünyas›nda
en az yüz milyonu aﬂk›n nüfustan oluﬂan büyük bir Türk ulusu vard›r. Ve bu ulusun kaplad›¤› topraklar›n alan› oran›nda tarih alan›nda da bir derinli¤i vard›r.
Efendiler, bu derinli¤i isterseniz iki ölçüte vural›m: Birinci ölçüt, tarih öncesi ça¤lara
ait ölçütüdür. Bu ölçüte göre Türk milletinin en yüksek atas› Türk ad›ndaki insan, insanlar›n ikinci babas› Nuh Peygamberin o¤lu Yafesin o¤lu olan kiﬂidir.
Tarih döneminin belge toplama konusu pek umursamad›¤› ilk evrelerine biz de anlay›ﬂ gösterelim. Fakat en belirgin ve en nesnel ve en kesin tarihî kan›tlara dayanarak diyebiliriz ki, Türkler on beﬂ yüzy›l önce Asyan›n göbe¤inde çok büyük devletler kurmuﬂ ve insanl›¤›n her türlü yeteneklerine ortam yaratm›ﬂ bir varl›kt›r. Elçilerini Çine gönderen ve Bizans›n elçilerini kabul eden bu Türk Devleti atalar›m›z olan Türk milletinin kurdu¤u bir
devletti.
Efendiler; yine bilinir ki, dünya yüzünde yüz milyonluk bir Arap kitlesi vard›r. Ve
bunlar›n Asyal› olan bölümü Arap yar›madas›nda yo¤un olarak varl›¤›n› gösterir.
Kendisine nebîlik ve elçilik onuru verilen evrenin övüncü olan Paygamberimiz Arap
kitlesi içinde Mekkede dünyaya gelmiﬂ bir kutsal varl›k idi.
Ey arkadaﬂlar! Tanr› birdir, büyüktür; Tanr›n›n uygulamalar›na bakarak diyebiliriz ki:
‹nsanlar iki s›n›fta, iki dönemde ele al›nabilir. ‹lk dönem insanl›¤›n çocukluk ve gençlik dönemidir. ‹kinci dönem, insanl›¤›n erginlik ve olgunluk dönemidir.
‹nsanlar birinci dönemde t›pk› bir çocuk gibi, t›pk› bir genç gibi yak›ndan ve nesnel
araçlarla kendisile ilgilenilmek gerekir. Allah, kullar›n›n gerekli olan olgunlu¤una ulaﬂmas›na de¤in içlerinden seçti¤i arac›lar eliyle de kullar›yla ilgilenmeyi Tanr› olman›n gereklerinden saym›ﬂt›r. Onlara Adem Peygamberden bu yana bilinen ve bilinmeyen say›s›z denecek
kadar çok nebîler, peygamberler ve elçiler göndermiﬂtir. Fakat Peygamberimiz arac›l›¤›yla
en son din ve uygarl›k gerçeklerini verdikten sonra art›k insanlarla arac›larla ilgili kurmay›
gerekli saymam›ﬂt›r. ‹nsanl›¤›n anlama, ayd›nlanma ve olgunlaﬂma ölçüsünün do¤rudan do¤ruya, Tanr›sal esinlerle iliﬂki kurma yetene¤ine ulaﬂt›¤›n› kabul buyurmuﬂtur ve kitab›, en üstün en eksiksiz kitapt›r. Son peygamber olan Muhammed Mustafa (S.A.) 1394 sene önce rumî Nisan içinde ve Rebiülevel ay›n›n on ikinci Pazartesi gecesi sabaha do¤ru tan yeri a¤ar›rken do¤du. Gün do¤madan! Bugün o gündür. Gerçekten arabî tarihlerde bu akﬂam Peygamberin do¤umunun tam y›ldönümüne rastl›yor. ‹nﬂallah bu hay›rl› bir rastlant›d›r. (‹nﬂallah
sesleri) Hazreti Muhammed çocukluk ve gençlik günlerini geride b›rakt›. Ama daha peygamber olmad›. Yüzü nurlu, sözü ruhlu, olgunluk ve görüﬂte benzersiz, sözüne ba¤l› ve yumuﬂakl›k ve cömertlik yönünden baﬂkalar›ndan üstün olan Muhammed Mustafa önce bu özel ve
üstün nitelikleriyle kabilesi içinde "Güvenilir Muhammed" oldu. Muhammed Mustafa
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evvel, kavminin muhabbetine, hürmetine, itimad›na mazhar oldu. Ondan sonra ancak k›rk
yaﬂ›nda nübüvvet ve k›rk üç yaﬂ›nda risalet geldi.
Fahr›âlem Efendimiz, namütenahi tehlikeler içinde bîpayan mihnetler ve meﬂekkatler
karﬂ›s›nda yirmi sene çal›ﬂt›. Ve dini islâm› tesise ait vazifei peygamberîsini ifaya muvaffak
olduktan sonra vâs›l› âlây› illiyyin oldu. Kendisinin mazhar› irﬂadat› olan bütün müslimin
bilhassa Ashab› Güzin birçok gözyaﬂ› döktüler. Fakat muktezay› beﬂeriyet olan bu hali teessürün bifaide oldu¤unu derhal idrak eden erbab› fatanet Peygamberin arkas›ndan a¤lamak
de¤il, mesalihi ümmeti bir an evvel hüsnü temﬂiyete mazhar edecek tedbir almak kanaatile
topland›lar. Resulüekreme halife olacak bir emîr intihab› mevzuubahs edildi. Ebubekirden
ﬂahsen çok hoﬂlan›rd› ve enfas› vapesinini yaﬂarken Ebubekirin kendisine halef olmas› muvaf›k olaca¤›n› muhtelif tarzlarda iﬂaret dahi buyurmuﬂlard›. Buna nazaran toplan›p resmen
bir intihap yapmaktan baﬂka bir iﬂ kalmam›ﬂ oldu¤una hükmolunabilirdi. Halbuki bu intihap keyfiyeti o kadar basit olmad›. Bilâkis mesele çok müzakerelere, münakaﬂalara ve çok
esasl› ihtilâflara maruz kald›. Emri intihapta mühim olarak üç muhtelif noktai nazar tebarüz
etti. Bu noktai nazarlardan birisi makam› hilâfete istihkak, mesalihi ümmeti rü’yet edebilmek
için lâz›m olan kudret ve kifayetin kaide ittihaz› idi. Buna nazaran makam› hilâfet en kuvvetli ve en nüfuzlu ve en reﬂit kavmin olacakt›. Bu noktai nazar cümhuru sahabenin idi.
‹kinci noktai nazar, o güne kadar nusreti islâma hizmet eden kavmin hilâfete müstahak
addedilmesiydi. Bu, ensar›n noktai nazar› idi. Üçüncü fikir ise kuvveti karabeti iltizam idi.
Bu da Haﬂimîlerin noktai nazar› idi. Bu üç noktai nazardan ittifak› ârâ ile birini tercih etmek
ve emri intihab› intaç eylemek mümkün olamad›. En nihayet teﬂettüt ve fetretin derhal önüne
geçmek lüzumuna kani olan Hazreti Ömerin tesirile Hazreti Ebubekire biat olundu. Görülüyor ki, ilk halifenin intihab›nda temayülât› umumîyenin tabiî temerküzünden ziyade ﬂahsî
tesir tesbiti ﬂekletmiﬂtir. Efendiler, bu muhalefet ve münakaﬂat›n nebemahal oldu¤unu zannetmiyelim. Hakikaten emri hilâfet mileli islâmiyece en büyük bir maslahatt›r. Çünkü Efendiler, Halifei Nebeviye, ehli islâm aras›nda rab›ta olan bir emarettir. Ve ehli islâm›n kelimei
vahdet üzere içtimalar›n› temin eden bir emarettir.
Emaret iﬂte Cenab› Hakk›n bir s›r ve hikmetidir ki, teessüsü daima satvet ve kuvvetle
meﬂruttur. Andan maksad› aslî de def’i fesat ve h›fz› asayiﬂi bilât ve tanzimi umuru cihat ile
mesalihi âmmeyi hüsnü tanzim ve tesviyeden ibarettir. Bu dahi ancak satvet ve kuvvete menuttur; âdetullah bu veçhile ceri olagelmiﬂtir. Buna nazaran yukarda izah etti¤im üç muhtelif noktai nazardan birincinin - ki kuvveti ve nüfuzu olan kavmin, milletin vârisi hilâfet olmas› noktas› idi - di¤er nikat› nazara müreccah ve galip olmas› tabiidir ve Hazreti Ebubekirin bittesir makam› hilâfeti iﬂgal etmesi isabet oldu. ‹ﬂte bu suretle, zaman› saadetten sonra hilâfet unvanile bir emareti islâmiye teﬂekkül etti.
Fakat Efendiler, peygamberin vefatile derhal her tarafta irtidat baﬂlad›, irtica baﬂlad›, isyan baﬂlad›... Hazreti Ebubekir bunlar› bertaraf etti; vaziyete hâkim oldu. Bir taraftan da tevsii hudud› emareti islâmiyeye tevessül eyledi. Ebubekir, son demlerine yaklaﬂ›nca kendi intihab›ndaki müﬂkülât› tahattur etti ve Hazreti Ömeri vasiyetname ile bizzat intihap etti.
Hazreti Ömerin zaman› hilâfetinde memaliki islâmiye fevkalâde denecek derecede süratle tevessü eyledi, servet ço¤ald›. Halbuki bir milletin içinde servet ve g›na hüsulü beynennas a¤raz› dünyeviyenin hudusünü ve bu da ihtilâl fitnenin zuhûrunu bais olmak bu âlemi
kevnü fesad›n muktezay› ahvalindendir. ‹ﬂte bu nokta; Hazreti Ömerin zihnini tahdiﬂ ediyordu. Bir de Hazreti Ömer tahttur ediyordu ki, Resulü Ekrem, mahremi esrar› olan havas› ashab›na ﬂunu demiﬂti: “Ümmetin düﬂmanlar›na galebe edecek. Mekke, Yemen, Kudüs ve ﬁam› fethedecek, Kisra ve Kayserin hazinelerini taksim eyliyecektir ve fakat ondan sonra aralar›nda fitne ve ihtilâl ve nefsaniyetler hâdis olarak mülûkü salifîn mesle¤ine gideceklerdir...”
Hazreti Ömer bir gün Huzeyfetülyemani Radiyallahüanh Hazretlerine, deniz gibi temevvüç
edecek fitneyi sordu¤u zaman ald›¤› cevapta: “Senin için andan beis yok; senin zaman›nla
onun aras›nda kapal› bir kap› vard›r.” dedi.
Hazreti Ömer sordu:
Bu kap› k›r›lacak m›, yoksa aç›lacak m›?
Huzeyfe: K›r›l›cak!.. dedi.
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peygamber olmadan önce, halk›n›n sevgisini, sayg›s›n›, güvenini kazand›. Ondan sonra ancak k›rk yaﬂ›nda nebîlik ve k›rküç yaﬂ›nda Tanr› elçili¤i geldi.
Evrenlerin övüncü Efendimiz, say›s›z tehlikeler içinde sonsuz s›k›nt›lar ve güçlükler
karﬂ›s›nda yirmi sene çal›ﬂt›. Ve islâm dinini kurma yolundaki peygamberlik görevini yapmakta baﬂar›l› olduktan sonra yüce Tanr›ya kavuﬂtu. Kendisinin ayd›nlatt›¤› bütün Müslümanlar özellikle yak›n arkadaﬂlar› birçok gözyaﬂ› döktüler. Ama insan olman›n gere¤i bulunan bu üzgünlü¤ün yarars›z oldu¤unu gecikmeden kavrayan ak›ll› kiﬂiler Peygamberin arkas›ndan a¤lamak de¤il, ümmetin iﬂlerini bir an önce iyi yönetime kavuﬂturacak önlem almak düﬂüncesile topland›lar. Yüce peygambere halife olacak bir baﬂ seçilmesi sözkonusu
edildi. Ebubekirden kendisi çok hoﬂlan›rd› ve son nefesini verece¤i s›rada Ebubekirin kendisinden sonra yönetici olmas›n›n uygun olaca¤›n› çeﬂitli yollarla belirtmek de istemiﬂti. Buna göre toplan›p resmî olarak bir seçim yapmaktan baﬂka bir iﬂ kalmam›ﬂ oldu¤una karar
verilebilirdi. Oysa bu seçim iﬂi o kadar kolay olmad›. Aksine iﬂ çok görüﬂmelere, tart›ﬂmalara neden oldu ve çok önemli anlaﬂmazl›klarla karﬂ›laﬂt›. Seçim iﬂinde önemli olarak üç de¤iﬂik görüﬂ belirdi. Bu görüﬂlerden birisi halifelik makam›n› hak etmek ve ümmetin iﬂlerini
yürütebilmek için gerekli olan güç ve yetene¤in kural olarak kabulü idi. Buna göre halifelik makam› en güçlü ve en etkili ve en ergin kavmin (toplulu¤un) olacakt›. Bu görüﬂ Peygambere yak›n olanlar toplulu¤unun görüﬂü idi.
‹kinci görüﬂü, o güne kadar ‹slâm›n baﬂar› kazanmas›na yard›m eden kavmin halifeli¤i haketmiﬂ say›lmas›yd›. Bu, ensar›n* görüﬂü idi. Üçüncü düﬂünce ise Peygambere yak›nl›k
derecesi idi. Bu da Haﬂimîlerin görüﬂü idi. Bu üç görüﬂten oy birli¤iyle birini ye¤lemek ve
seçim iﬂini sonuçlama olana¤› bulunamad›. En sonunda da¤›lma ve ayr›lman›n gecikmeden
önüne geçmek gerekti¤ine inanan Hazreti Ömerin etkisiyle Hazreti Ebubekire biat** olundu. Görülüyor ki, ilk halifenin seçimine genel e¤ilimlerin do¤al olarak birleﬂmesinden çok
kiﬂisel etki yön vermiﬂtir. Efendiler, bu karﬂ› ç›kmalar›n ve tart›ﬂmalar›n yersiz oldu¤unu
sanmayal›m. Gerçekten halifelik iﬂi islâm milletlerince en büyük bir konudur. Çünkü Efendiler, Peygamber halifeli¤i, Müslümanlar aras›nda ba¤ oluﬂturan bir emirliktir. Ve Müslümanlar›n Tanr›n›n birli¤i etraf›nda toplanmalar›n› sa¤layan bir emirliktir.
Emirlik iﬂte Tanr›n›n bir s›r ve hikmetidir ki, oluﬂmas› her zaman at›l›mda bulunma
güçlü olma koﬂuluna ba¤l›d›r. Onun as›l amac› da bozgunculu¤u püskürtmek ve ülkelerin güvenli¤ini korumak ve din u¤runa savaﬂ iﬂlerini düzenlemek ve kamu iﬂlerinin iyi düzenlenip
iyi yürütülmesini sa¤lamakt›r. Bu da ancak atak ve güçlü olmaya ba¤l›d›r; Tanr› töresi bu yolda yürüye gelmiﬂtir. Buna göre yukarda aç›klad›¤›m üç de¤iﬂik görüﬂten birincisinin ki güç
ve etkisi olan kavmin, milletin halifeli¤ine var›ﬂ noktas› idi öteki görüﬂlere ye¤lenmesi ve üstün olmas› do¤ald›r ve Hazreti Ebubekirin bu etkiyle halifelik makam›na geçmesi yerinde oldu. ‹ﬂte böylece, Peygamber ça¤›ndan sonra halife san›yla bir islâm emirli¤i oluﬂtu.
Fakat Efendiler, Peygamberin ölmesiyle derhal her tarafta Müslümanl›ktan dönme
baﬂlad›, gericilik baﬂlad› ayaklanma baﬂlad›.. Hazreti Ebubekir bunlar› ortadan kald›rd›; duruma egemen oldu. Bir yandan da islâm emirli¤i s›n›rlar›n› geniﬂletmeye giriﬂti. Ebubekir,
yaﬂam›n›n sonlar›na yaklaﬂ›nca kendi seçilmesindeki güçlükleri an›msad› ve Hazreti Ömeri
vasiyetname ile kendisi seçti.
Hazreti Ömerin halifeli¤i zaman›nda ‹slâm ülkeleri ola¤anüstü denecek ölçüde h›zla
geniﬂledi, varl›klar ço¤ald›. Oysa bir milletin içinde zenginlik ve bolluk oluﬂmas›n›n halk
aras›nda kiﬂisel h›rslar›n do¤mas›n› ve bu da ortaya ihtilâl ve fitneler ç›kmas›na neden olmak bu "olma ve bozulma" dünyas›n›n kaç›n›lmaz sonuçlar›ndand›r. ‹ﬂte bu nokta; Hazreti Ömerin kafas›n› kurcal›yordu. Bir de Hazreti Ömer an›ms›yordu ki, Peygamber, kendi
s›rlar›n› bilen en yak›nlar›na ﬂunu demiﬂti: "Ümmetim düﬂmanlar›n› yenecek. Mekke, Yemen, Kudüs ve ﬁam› alacak, Kisra ve Kayserin*** hazinelerini bölüﬂecektir ve fakat ondan
sonra aralar›nda fitne ve kar›ﬂ›kl›k ve kiﬂisel tutkular ortaya ç›karak eski krallar›n yoluna
gideceklerdir..." Hazreti Ömer bir gün Huzeyfetülyemani (R.A.) Hazretlerine, deniz gibi
dalgalanacak olan fitneyi sordu¤u zaman ald›¤› yan›tta: "Senin için bunun zarar› yok; senin
zaman›nla onun aras›nda kapal› bir kap› vard›r." dedi.
Hazreti Ömer sordu:
Bu kap› k›r›lacak m›, yoksa aç›lacak m›?
Huzeyfe: K›r›lacak!.. dedi.
* Ensar = Medinede ‹slâm› ilk kabul edenler, Peygambere yard›m edenler
** Ebubekirin egemenli¤i tan›nd›
*** Kisra ve Kayser = ‹ran kral› ve Bizans ‹mparatoru
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Hazreti Ömer: Öyleyse art›k kapanmaz dedi ve izhar› teessüf etti. Hakikaten kap› k›r›lmak mukadderdi. Çünkü memaliki ‹slâmiye vüs'at bulmuﬂtu, iﬂ ço¤alm›ﬂt›. Bu ﬂekli emaret
ve bu tarz› idare ile her yerde adaleti kâmile icras› müﬂkül olmuﬂtu. Hazreti Ömer bunu idrak ediyor, s›k›l›yor ve Allah›na yalvararak diyordu ki, Yarap! Ruhumu kabzet.
Ömer bir gün a¤larken sebebi soruldu:
"Nas›l a¤lam›yay›m ki, F›rat kenar›nda bir o¤lak zayi olsa korkar›m ki Ömerden sorulur!" diye cevap verdi.
Evet, Hazreti Ömer (Radiyallahüanh) art›k hilâfet unvan› alt›ndaki tarz› emaretin bir
devlet idaresine nakâfi oldu¤unu, bir zât›n kendi faziletinde, kendi kudretinde ve hatta kendi
mehabetinde olsa dahi bir devletin idaresine nakâfi oldu¤unu bütün manay› ﬂamilile idrak eylemiﬂti. Hatta bu endiﬂe ile idi ki, Ömer kendinden sonra art›k bir halife düﬂünemez oldu.
Kendisine o¤lunu tavsiye ettikleri zaman "Bir haneden bir kurban yetiﬂir" dedi. Abdurrahman Bin Avf› ça¤›rd›:
"Ben seni veliaht eylemek istiyorum" dedi. O da: "Bana kabul et diye rey ve nasihat eyler misin" dedikte Ömer: "Edemem" dedi.
Abdurrahman: " Vallahi ben de ebediyyen bu iﬂe giremem" dedi. En nihayet Ömer, en
makul noktaya temas etti; emaret, devlet ve millet iﬂini meﬂverete havale etti. Ömerden sonra
ashab› ﬂûra ve bütün halk mescidi lebalep doldurdu ve orada baz› ﬂayan› dikkat vaziyetlerle
yine idarei ümmeti, intihap ettikleri bir halifeye tevdi ettiler.
Hazreti Osman halife oldu. Fakat k›r›lm›ya mahkûm olan kap›, art›k k›r›lm›ﬂt›. Memaliki ‹slâmiyenin her taraf›nda bin türlü k›lükal ve ademi hoﬂnudi baﬂlad›. Zavall› Osman âciz
ve naçiz bir vaziyete düﬂtü. O kadar ki, ﬁam valisi Muaviye onun hayat›n› muhafaza etmek
için nezdi himayetkârisine davet etti. Buna muvafakat edemiyen Hazreti Osmana taraf› vilâyetpenahiden muhafazai nefis için asker göndermeyi teklif etti. Bunlar›n hiçbirisine, meydan
kalmad›. Her taraftan isyan eden muhtelif m›ntakalar halk› Medinede, evinin içinde Hazreti
Osman› taht› muhasaraya ald›. Ve zevcei muhteremesinin yan›nda ﬂehit etti. Birçok gürültülü ve kanl› vakayiden sonra Hazreti Ali (Kerremallahüveçhe) makam› hilâfete getirildi.
Tekrar edelim ki, kap› k›r›lm›ﬂt›. Ayn› ›rktan olmakla beraber Irak baﬂka bir ﬂey, Yemen baﬂka bir ﬂey, Suriye baﬂka bir ﬂey ve h›ttai Hicazîye de bambaﬂka bir ﬂeydi.
Hicazda bir halife; Suriyede kuvvete istinat eden bir vali ile S›ffinde karﬂ› karﬂ›ya gelmeye mecbur oldu. Muaviye Hazreti Ali (Kerremallahüveçhe) nin hilâfetini tan›m›yor ve bilâkis
onu hun› Osman ile itham eyliyordu. Vazifesi âlemi islâmda ahkâm› Kur'anîyenin temini tatbikat›ndan ibaret olan halife, m›zraklar›na mesahifi ﬂerife geçirilmiﬂ Emeviye ordusunun karﬂ›s›nda muharebeyi kat'a mecbur oldu. Bizzarure tarafeyn hakemlerinin verece¤i karara tebaiyete söz verdi. Muaviyenin murahhas› Amr ‹bnülas ile Hazreti Alinin murahhas› Ebumusel Eﬂ'ari tahkimnameyi tanzim için karﬂ› karﬂ›ya geldikleri zaman Hazreti Ali haz›r bulunuyordu. "Emirülmüminin Ali ile Muaviye aras›nda tahkimnamedir" diye yaz›lan cümleye derhal Muaviyenin murahhas› itiraz etti ve dedi ki: "O, Emirülmüminin kelimesini oradan kald›r. Sen yaln›z emrinde bulunanlar›n emîri olabilirsin. ﬁam ahalisinin emîri de¤ilsin."
Hazreti Ali, isminin baﬂ›ndaki s›fat›n kald›r›lmas›na muvafakat etti. Bundan sonra iki
taraf murahhas›n›n yekdi¤erine karﬂ› kulland›¤› adi hile cümlece malûmdur. Bunda muvaffak olan Amr ‹bnülas Muaviyeye hilâfetini tepﬂir etti. Di¤er taraftan Hazreti Ali de hükkâm›n hükmüne sad›k kalaca¤›na söz verdi¤i halde biraz tereddüdü müteak›p icray› hilâfete devam etti. Görülüyor ki Resulûllah›n vefat›ndan yirmi beﬂ sene kadar kalil bir zaman sonra
âlemi islâmiyet içinde, islâm›n en büyük zevat›ndan ikisi karﬂ› karﬂ›ya iddiay› hilâfet ile arkalar›ndan sürükledikleri ayn› din ve ayn› ›rktaki insanlar› kanlar içinde b›rakmakta beis
görmediler. En nihayet hilesinde muvaffak olan, saf ve nezih olan› ma¤lûp ve evlâdü ayalini
mahvü periﬂan eyledi ve bu suretle hilâfet unvan› alt›ndaki emareti islâmiyeyi yine hilâfet unvan› alt›nda saltanat› islâmiyeye tahvil etti. Saltanat› Emeviye, büyük istilâlar yapmakla beraber baﬂtan nihayete kadar hûnin ve elim vakayi ile ancak doksan seneyi doldurabilmiﬂ ve hicretin 132 nci senesinde Arap milleti, salâtini Emeviyeyi baﬂlar›ndan atm›ﬂ ve yerine baﬂka
namda bir devlet tesis etmiﬂtir. Bu devlete, Devleti Abbasîye ve devletin resikâr›nda bulunan
insanlara da halife derlerdi.

Hazreti Ömer: Öyleyse art›k kapanmaz dedi ve üzüntüsünü aç›klad›. Gerçekten kap›
k›r›lmak al›nyaz›s› idi. Çünkü islâm ülkeleri geniﬂlemiﬂti, iç ço¤alm›ﬂt›. Bu emirlik biçimi ve
bu yönetim yöntemi ile her yerde tam bir adalet uygulamak güçlenmiﬂti. Hazreti Ömer bunu anl›yor, s›k›l›yor ve Allah›na yalvararak diyordu ki, Rabbim! al benim can›m›.
Ömer bir gün a¤larken nedeni soruldu:
"Nas›l a¤lam›yay›m ki, F›rat kenar›nda bir o¤lak kaybolsa korkar›m ki Ömerden sorulur." diye yan›t verdi.
Evet, Hazreti Ömer (R.A.) art›k halifelik san› alt›ndaki emirlik biçiminin bir devlet
yönetmeye yetersiz oldu¤unu, bir kiﬂinin kendisi gibi erdemli, kendisi gibi güçlü ve hatta
kendisi gibi heybetli olsa bile bir devletin yönetimine yetersiz oldu¤unu tüm kapsaml› anlam›yla kavram›ﬂt›. Hatta bu kayg› ile idi ki, Ömer kendinden sonra art›k bir halife düﬂünemez oldu. Kendisine o¤lunu ö¤ütledikleri zaman "Bir evden bir kurban yetiﬂir" dedi. Abdurrahman Bin Avf› ça¤›rd›:
"Ben seni veliaht yapmak istiyorum" dedi. O da : "Bana kabul et diye önerir ve ö¤ütler misiniz" dedikte Ömer: "Edemem" dedi.
Abdurrahman: "Vallahi ben de hiçbir zaman bu iﬂe giremem" dedi. En sonunda
Ömer, en akla uygun noktaya de¤indi; emirlik, devlet ve millet iﬂini dan›ﬂmaya b›rakt›.
Ömerden sonra dan›ﬂmanlar ve bütün halk mescidi t›kabasa doldurdu ve orada dikkate de¤er baz› davran›ﬂlarla yeniden ümmetin yönetimini, seçtikleri bir halifeye verdiler.
Hazreti Osman halife oldu. Fakat k›r›lm›ya mahkûm olan kap›, art›k k›r›lm›ﬂt›. ‹slâm
ülkelerinin her taraf›nda bin türlü dedikodu ve hoﬂnutsuzluk baﬂlad›. Zavall› Osman güçsüz
ve zay›f bir duruma düﬂtü. O kadar ki, ﬁam valisi Muaviye onun hayat›n› korumak için yan›nda korumas›na girmeye ça¤›rd›. Bunu kabul edemiyen Hazreti Osmana, ﬁam valili¤inden koruma askeri göndermeyi önerdi. Bunlar›n hiçbirisine, gerek kalmad›. Her yanda
ayaklanan de¤iﬂik bölgeler halk› Medinede, evinin içinde Hazreti Osman› kuﬂatma alt›na
ald›. Ve sayg›de¤er kar›s›n›n yan›nda ﬂehit etti. Birçok gürültülü ve kanl› olaylardan sonra
Hazreti Ali (K.A.) halifeli¤e getirildi.
Tekrar edelim ki, kap› k›r›lm›ﬂt›. Ayn› ›rktan olmakla beraber Irak baﬂka bir ﬂey, Yemen baﬂka bir ﬂey, Suriye baﬂka bir ﬂey ve Hicaz ülkesi de bambaﬂka bir ﬂeydi.
Hicazda bir halife; Suriyede kuvvete dayanan bir vali ile S›ffinde karﬂ› karﬂ›ya gelmek
zorunda kald›. Muaviye Hazreti Ali (K.A.) nin halifeli¤ini tan›m›yor ve aksine onu Osman›n ölümünden sorumlu tutuyordu. Görevi ‹slâm dünyas›nda Kur'an›n kurallar›n›n uygulanmas›n› sa¤lamaktan baﬂka birﬂey olmayan halife, m›zraklar›na kur'anlar geçirilmiﬂ Emeviye ordusunun karﬂ›s›nda savaﬂ› kesmek zorunda kald›. Zorunlu olarak iki taraf hakemlerinin verece¤i karara uymaya söz verdi. Muaviyenin delegesi Amr ‹bnülas ile Hazreti Alinin delegesi Ebumusel Eﬂ'ari hakeme baﬂvurma sözleﬂmesini düzenlemek için karﬂ› karﬂ›ya geldikleri zaman Hazreti Ali orada bulunuyordu. "Müminler baﬂ› Ali ile Muaviye aras›nda hakem anlaﬂmas›d›r" diye yaz›lan cümleye derhal Muaviyenin delegesi karﬂ› ç›kt› ve
dedi ki: "O, Müminle emîri kelimesini oradan kald›r. Sen yaln›z emrinde bulunanlar›n emîri olabilirsin. ﬁan› halk›n›n emîri de¤ilsin."
Hazreti Ali, isminin baﬂ›ndaki unvan›n kald›r›lmas›na raz› oldu. Bundan sonra iki taraf delegelerinin birbirine karﬂ› kulland›¤› adi hileyi herkes bilir. Bunda baﬂar›l› olan Amr
‹bnülas Muaviyeye halifelik haberini verdi. Öbür yandan Hazreti Ali de hakemlerin hükmüne ba¤l› kalaca¤›na söz verdi¤i halde biraz duraksamadan sonra halifelik görevini sürdürdü. Görülüyor ki Tanr› Elçisinin ölümünden yirmi beﬂ sene kadar k›sa bir süre sonra ‹slâm dünyas› içinde, islâm›n en büyük kiﬂilerinden ikisi karﬂ› karﬂ›ya halifelik iddias› ile arkalar›ndan sürükledikleri ayn› din ve ayn› ›rktaki insanlar› kanlar içinde b›rakmakta sak›nca görmediler. En sonunda hilesinde baﬂar›l› olan, saf ve temiz yürekli olan› yendi ve çoluk
çocu¤unu mahv ve periﬂan etti ve böylece halifelik ad› alt›ndaki ‹slâm emirli¤i yine halifelik ad› alt›nda islâm saltanat›na dönüﬂtü. Emevi saltanat›, büyük ülkeleri kendisine katmakla birlikte baﬂtan sonra kadar kanl› ve ac› olaylar ile ancak doksan seneyi doldurabilmiﬂ ve
hicretin 132 nci senesinde Arap milleti, Emevi sultanlar›n› baﬂlar›ndan alm›ﬂ ve yerine baﬂka ad alt›nda bir devlet kurmuﬂtur. Bu devlete, Abbasî Devleti ve devletin baﬂ›nda bulunan
insanlara da halife derlerdi.
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Merkezi faaliyeti Irakta bulunan Hilâfeti Abbasîyenin mevcudiyetine ra¤men Endülüste dahi "Halifeiresulûllah" ve "Emirülmüminin" unvanlarile as›rlarca saltanat sürmüﬂ hükümdarlar mevcuttu. Beyanat›ma mukaddeme olarak izah etmiﬂtim ki, bundan 1500 sene evvel, yani hicreti nebevîyeden iki buçuk as›r evvel Ortaasyada muazzam bir Türkiye Devleti
mevcuttu. Kablelislâm mevcut olan bu devletlerin sahibi Türkler, bundan 1000 sene evvel islâm› kabul ettiler. Evvelâ ﬂarka do¤ru tevsii memalik ederek Çin hududuna kadar icray› nüfuz eylediler. Hulefay› Abbasîye zaman›nda bu civanmert, asalet ve ﬂecaatle benam olan
Türkler, asker olarak Suriyeye, Iraka kadar geldiler. Hulefay› Abbasîyenin taht› idaresinde
bulunan bu yerlerde iktisab› nüfuz ettiler. En yüksek idare ve emrü kumanda makam›na irtika eylediler.
Dördüncü asr› hicrîde idi ki, Selçuk Hükûmeti nam› alt›nda muazzam bir Türk Devleti teﬂekkül etti. Bu devletin nam› alt›nda icray› faaliyet eden Türkler, bir taraftan Kafkasyaya,
di¤er taraftan cenuba, ‹ran ve Iraka ve Suriyeye, garbe, Anadoluya nüfuz eyledi.
Ba¤datta oturan Hulefay› Abbasîye bu Türk Devleti muazzamas›n›n dairei nüfuzuna
girmiﬂti. Filhakika bu Türk Devleti beﬂinci as›r evas›t›nda Maveraünnehir ve Harzemi, ﬁam
ve M›s›r› ve Anadolu k›t'as›n›n ço¤unu ve birçok memaliki zaptla hududunu Kâﬂgardan ve
Seyhun mecras›ndan Akdeniz ve Bahri Ahmer ve Bahri Ummana kadar tevsi etti ve Ba¤datta bulanan Hulefay› Abbasîyeyi yedi ihtiyar ve idaresine ald›.
Ba¤datta ayn› merkezde "Melikﬂah" nam›nda Türk hakimiyetini temsil eden bir zât ile
halife nam›n› taﬂ›yan Muktedibillâh yanyana oturdular ve akraba oldular. Bu vaziyeti biraz
tahlil etmek isterim.
Türk hakan› ki, muazzam bir Türk Devletinin hakimiyet ve saltanat›n› temsil ediyor, temas›nda bir hilâfet makam›n›n ayr›ca mahfuziyetinde bir beis görmüyor. E¤er böyle bir
mahzur görseydi zaten yedi idaresine ald›¤› makam› ortadan kald›rmak ve o makama ait s›fat ve salâhiyat› kendi makam›nda memzuç bulundurmak mümkündü. Hazreti Selimin takriben beﬂ as›r sonra yapt›¤›n› e¤er isteseydi, Melikﬂah daha o zaman Ba¤datta yapm›ﬂ olurdu. Müﬂarileyhin belki yaln›z düﬂündü¤ü bir ﬂey var idiyse o da, Türkiye Selçuk Devletine
daha sâd›k ve makam› hilâfete elyak di¤er birinin Halife Muktedibillâha halef olmas›n› temin
idi.
Filhakika Muktedibülâh›n veliaht olan o¤lunu azil ve onun yerine kendi torununu ikame için halifeyi tazyik etti. Melikﬂah ölmeseydi bu böyle olacakt›.
ﬁimdi Efendiler, makam› hilâfet mahfuz olarak onun yan›nda hakimiyet ve saltanat›
Millîye makam› - ki Türkiye Büyük Millet Meclisidir - elbette yanyana durur ve elbette Melikﬂah›n makam› karﬂ›s›nda âciz ve naçiz bir makam sahibi olmaktan daha âli bir tarzda bulunur; çünkü bugünkü Türkiye Devletini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Çünkü bütün Türkiye halk›, bütün kuvasile o makam› hilâfetin istinatgah› olmay› do¤rudan do¤ruya yaln›z vicdani ve dinî bir vazife olarak taahhüt ve tekeffül ediyor.
Mütaleat› tarihiye silsilesi üzerinde birkaç ad›m daha beraber atal›m:
Bu ad›mlar›m›z bizi bugünkü ﬂekli idaremizin nekadar tabiî nekadar zarurî ve Türkiye için bütün âlemi islâm için nekadar nafi ve m››sip oldu¤u neticesine isal edecektir.
Efendiler: Ortaasyada devlet üstüne devlet teﬂkil etmiﬂ olan Türkler, daha garpte ‹ran
Selçukîleri veAnadoluda da Rum Selçukîleri nam› alt›nda pek muazzam ve pek mütemeddin
devletler teﬂkil etmiﬂlerdir. Konyada merkezi hükûmetlerini tesis etmiﬂ olan Rum Selçukîleri,
malûmu âlileri oldu¤u üzere 699 senesine kadar muhafazai mevcudiyet eyliyorlar. Maruz ‹slâm Türk devletleri icray› faaliyet ederken Cengiz Han nam›ndaki cihangir Kara Kurumdan
ç›karak 559 senesinde hudutlar›n› Çin Denizine, Bahr› Balt›¤a, Bahri Siyaha kadar tevsi eyliyor. Cengizin torunu Hulâgû idi ki, 656 senei hicrisinde Ba¤dadi zaptederek Halifei Abbasî Mutas›m› idam ediyor ve bu suretle dünya yüzünde filen hilâfete hatime veriyor. ‹rtihali
Fahriâlemden sonra birinci Halifei Resul Ebubekir ne dünyay› istemiﬂ, ne dünya ona teveccüh eylemiﬂti.
‹kinci halife Hazreti Ömer, hayat› içtimaiyedeki temevvücat›n gayr›kabili tevkif oldu¤u
kanaatini hayat›nda yakinen idrak ederek muztaribirruh olarak vefat etti.
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Merkezi Irakta bulunan Abbasî Halifeli¤inin varl›¤›na karﬂ›n Endülüste de "Tanr› Elçisinin Halifesi" ve "‹nananlar›n Emîri" sanlar›yla yüzlerce y›l saltanat sürmüﬂ,* devlet baﬂkanlar› vard›. Sözlerime giriﬂ olarak aç›klam›ﬂt›m ki, bundan 1500 sene önce, yani Peygamberin hicretinden iki yüz elli y›l önce Ortaasyada çok büyük bir Türkiye Devleti vard›. ‹slâmdan önce var olan bu devletlerin sahibi Türkler, bundan 1000 sene önce islâm› kabul ettiler. Ülkelerini önce do¤uya do¤ru geniﬂleterek Çin s›n›r›na kadar egemen oldular. Abbasî Halifeleri zaman›nda bu cömertlik, soyluluk ve yi¤itlikle ün kazanm›ﬂ olan Türkler, asker
olarak Suriyeye, Iraka kadar geldiler. Abbasî Halifelerinin yönetimi alt›nda bulunan bu
yerlede etkinlik kazand›lar, en yüksek yönetim ve emir ve komuta görevlerine yükseldiler.
Hicretin dördüncü yüzy›l›nda idi ki, Selçuk Hükûmeti ad› alt›nda pek büyük bir Türk
Devleti kuruldu. Bu devletin ad› alt›nda etkinliklerini yürüten Türkler, bir yandan Kafkasyaya, öbür yandan güneye, ‹ran ve Iraka ve Suriyeye, bat›ya, Anadoluya girdiler.
Ba¤datta oturan Abbasî Halifeleri bu çok büyük Türk Devletinin egemenli¤i alt›na
girmiﬂti. Gerçekten bu Türk Devleti beﬂinci yüzy›l ortalar›nda Maveraünnehir ve Harzemi,
ﬁam ve M›s›r› ve Anadolu k›t'as›n›n ço¤unu ve birçok ülkeleri ele geçirerek s›n›rlar›n› Kâﬂgardan ve Seyhun Nehri yata¤›ndan Akdeniz ve K›z›l Deniz ve Umman Denizine kadar geniﬂletti ve Ba¤datta bulanan Abbasî Halifelerini kendi yönetimine ba¤lad›.
Ba¤datta ayn› merkezde "Melikﬂah" ad›nda Türk egemenli¤ini temsil eden birisi ile
halife ad›n› taﬂ›yan Muktedibillâh yanyana oturdular ve akraba oldular. Bu durumu biraz
deﬂmek isterim.
Türk hakan› ki, koca bir Tük Devletinin egemenlik ve gücünü temsil ediyor, yan›nda
ayr›ca bir halifelik makam›n›n korunmas›nda bir sak›nca görmüyor. E¤er böyle bir sak›nca
görseydi asl›nda egemenli¤i alt›na ald›¤› makam› ortadan kald›rmak ve o makam›n s›fat ve
yetkilerini kendi makam›yla birleﬂtirebilirdi. Yavuz Sultan Selimin yaklaﬂ›k beﬂ yüzy›l sonra yapt›¤›n› e¤er isteseydi, Melikﬂah daha o zaman Ba¤datta yapm›ﬂ olurdu. Onun belki de
düﬂündü¤ü yaln›z bir ﬂey var idiyse o da, Türkiye Selçuk Devletine daha ba¤l› ve halifeli¤e
en yaraﬂ›r baﬂka birinin Halife Muktedibillâha halef olmas› idi.
Gerçekten Muktedibillâh›n veliaht olan o¤lunu görevden al›p onun yerine kendi torununu geçirmek için halife bask› yapt›. Melikﬂah ölmeseydi bu böyle olacakt›.
ﬁimdi Efendiler, halifelik al›konularak onun yan›nda ulusal egemenlik ve millî saltanat
makam› - ki Türkiye Büyük Millet Meclisidir - elbette yanyana durur ve elbette Melikﬂah›n
makam› karﬂ›s›nda güçsüz ve zay›f bir makam sahibi olmaktan daha yüksek bir durumda bulunur; çünkü bugünkü Türkiye Devletini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Çünkü bütün Türkiye halk›, bütün güçleriyle halifelik makam›n›n dayana¤› olmay› do¤rudan
do¤ruya yaln›z bir vicdan ve din görevi olarak üstleniyor ve buna güvence veriyor.
Tarih düﬂünceleri zinciri üzerinde birkaç ad›m daha birlikte atal›m:
Bu ad›mlar›m›z bizi bugünkü biçimimizin nekadar do¤al nekadar zorunlu ve Türkiye
için ve bütün islâm dünyas› için nekadar yararl› ve yerinde oldu¤u sonucuna vard›racakt›r.
Efendiler, Ortaasyada devlet üstüne devlet kurmuﬂ olan Türkler, daha bat›da ‹ran Selçuklular› ve Anadoluda da Anadolu Selçuklular› ad› alt›nda pek büyük ve pek uygar devletler kurmuﬂlard›r. Konyada baﬂkentlerini kurmuﬂ olan Anadolu Selçuklular›, bildi¤iniz gibi 1308 senesine kadar varl›klar›n› koruyorlar. Belirtti¤im ‹slâm Türk devletleri iﬂlerini yürütürken Cengiz Han ad›ndaki cihangir** Kara Kurumdan ç›karak 1227 senesinde s›n›rlar›n› Çin Denizine, Balt›k Denizine, Karadenize kadar geniﬂletiyor. Cengizin torunu Hulâgû
idi ki, 1258 senesinde Ba¤dad› zaptederek Abbasî Halifesi Mutas›m› idam ediyor ve böylece dünya yüzünde edimli olarak halifeli¤e son veriyor. Peygamberimizin ölümünden sonra
birinci Peygamber Halifesi Ebubekir ne dünyay› istemiﬂ, ne dünya ona yönelmiﬂti.
‹kinci halife Hazreti Ömer, toplumsal yaﬂamdaki dalgalanmalar›n durdurulamayaca¤›
kan›s›na hayat›nda iyice varm›ﬂ olarak üzüntü içinde öldü.
* Egemenli¤ini sürdürmüﬂ
** Dünyay› ele geçiren
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Hazreti Osmana gelince, mukadder olan tehacümat içinde kan›n› kitabullaha ak›tarak
terki dünya eyledi.
Hazreti Ali, hilâfeti uhdesinde takarrür ettirememek ve ehlibeyti resulün hukukunu muhafaza edememek bedbahtisile giryan oldu.
Emevîler doksan seneden fazla hilâfeti muhafaza edemediler. En nihayat nüfuzu hilâfeti Ba¤dat surlar›na kasra mecbur olan Abbasî Halifelerinin sonuncusu Mutas›m› evlât ve
ay alile ve sekiz yüz bin kiﬂi Ba¤dat ahalisile beraber Hülâgûya kurban verdiler.
Hulefay› Abbasîyenin zâfm› görmekle "Halifei Resulûllah" ve "Emirülmüminin" unvanlar›n› alm›ﬂ olan ve nüfuzu hilâfetleri Elhamra saray›n›n kap›s›ndan ç›kamamaya mahkûm kalan Endülüsteki halifelerin de beﬂinci asr› hicrî iptidas›ndaki ak›beti fecias› malûmdur. Ba¤dattaki Hulâgûnun ihdas eyledi¤i vak'ai mühimme neticesinde küreizemin üzerinde halife ve makam› hilâfet madum bir hale getiriliyor. Bundan üç sene sonra, yani 659 tarihi hicrisinde idi ki, Hulefay› Abbasiye neslinden Elmüstans›r›billâh isminde bir zat Hulâgûdan kurtulup M›s›r hükûmetine iltica etti ve bu zat M›s›r Meliki taraf›ndan halife tan›nd›. Bundan sora on yedi zat halife unvan›n› haiz olarak ve fakat hiçbir salâhiyeti, hiçbir tesir ve nüfuzu olm›yarak do¤rudan do¤ruya M›s›r Hükûmetinin himayesinde yekdi¤erini istihlâfile imrar› hayat eylemiﬂtir. Selçukî Devletinin idaresinde teﬂettütü umumî hâs›l olmas›
üzerine Türkler 699 tarihi hicrîsinde Selçuklu Devleti yerine Osmanl› Devletini ihyaen tesis
eylediler. Bu devletin ulular›ndan Yavuz Hazretleri 924 tarihi hicrîsinde M›s›r› zapteyledi¤i zaman orada idam eyledi¤i M›s›r hükümdarlar›ndan baﬂka unvan› halife olan bir zat
buldu.
Halife s›fat›n›n böyle bir ﬂahs› âciz taraf›ndan kullan›lmas› âlemi islâm için ﬂeyn oldu¤una ﬂüphe etmedi¤inden o s›fat› Türkiye Devletinin kuvas›na istinat ettirerek ihya ve ilâ eylemek üzere ald›.
Efendiler, Osmanl› Devleti ki 699 da teessüs etmiﬂti. Hilâfeti ald›¤› tarihinden ancak elli sene sonras›na kadar tarihi cihanda devri itilâ denilen ve muvaffak›yat› mütevaliye ve azîme ile mâli olan takriben üç as›rl›k bir devir yaﬂad›. Ondan sonra .. Ondan sonra Efendiler,
inhitat, inhitat baﬂl›yor.
Efendiler, devri inhitat›n her safhas› Türkiye Devletinin hudutlar›n› biraz daha darlaﬂt›r›yor. Türk milletinin maddî ve manevî kuvvetlerini biraz daha fazla taksir ediyor. Devletin
istiklâlini darbeliyor, arazi, servet, nüfus ve haysiyeti millet azamî bir süratle mahvü tebah
oluyor.
Nihayet âli Osman›n otuz alt›nc› ve sonuncu padiﬂah› Vahdettinin devri saltanat›nda
Türk milleti en derin hufrei esaretin önüne getiriliyor.
Binlerce senelerdenberi istiklâl mefhumunun timsali asili olan Türk mileti bir tekme ile
bu hufrenin içine yuvarlanmak isteniyor.. Fakat bu tekmeyi vurdurmak için bir hain, biﬂuur,
biidrak bir hain lâz›md›. Nas›l ki, kanunen idam› lâz›mgelenlerin bile ipini çekmek için kalp
ve vicdan› ulviyeti insanîyeden mücerret bir mahlûk aran›r. ‹dam hükmünü verenlerin böyle
adi bir vas›taya ihtiyaçlar› vard›r; o, kim olabilirdi?!. Türkiye Devletinin istiklâline hatime veren, Türkiye halk›n›n hayat›n›, namusunu, ﬂerefini imha eden, Türkiyenin idam karar›n› aya¤a kalkarak bütün endamile kabul etmek istidad›nda kim olabilirdi?.
(Vahdettin, Vahdettin sadalar›, gürültüler..)
Paﬂa Hazreteleri (devamla) - Maatteessüf bu milletin hükümdar diye, sultan diye, padiﬂah diye, halife diye baﬂ›nda bulundurdu¤u Vahdettin.. (Allah kahretsin sadalar›) Vahdettin
bu hareketi denaetkâranesile yaln›z kendinin lây›k oldu¤u bir muameleyi kabul etmiﬂ olmaktan baﬂka hiçbir ﬂey yapm›ﬂ olmad›.
Vahdettin bu hareketle kendini öldürdü ve temsil eyledi¤i ﬂekli idarenin indiras›n› zarurî
k›ld›. Fakat Efendiler; millet, hiçbir vak›t bu hareketi h›yanetkâranenin kurban› olmaya raz› ola-

Hazreti Osmana gelince, kaderi olan sald›r›lar alt›nda kan›n› kur'ana ak›tarak dünyadan göçtü.
Hazreti Ali, halifeli¤i elinde tutamamak ve peygamber soyunun haklar›n› koruyamamak mutsuzlu¤u ile a¤lar oldu.
Emevîler halifeli¤i doksan seneden uzun koruyamad›lar. En sonunda halifelik erkini
Ba¤dat surlar›yla s›n›rlamak zorunda kalan Abbasî Halifelerinin sonuncusu Mutas›m› çocuklar› ve kad›nlar›yla ve sekiz yüz bin kiﬂilik Ba¤dat halk›yla birlikte Hülâgûya kurban
verdiler.
Abbasî Halifelerinin güçsüzlü¤ünü görmekle "Peygamberin Halifesi" ve "‹mam edenlerin Emîri" sanlar›n› alm›ﬂ olan ve halifeliklerinin erki Elhamlar saray›n›n kap›s›ndan ç›kamamaya mahkûm kalan Endülüsteki halifelerin de hicri beﬂinci yüzy›l›n baﬂ›ndaki ac› sonu
bilinmektedir. Ba¤dattaki Hulâgûnun yaratt›¤› önemli olay sonucunda yeryüzünde halife ve
halifelik yok olmuﬂ bir duruma getiriliyor. Bundan üç sene sonra, yani hicrî 659 tarihinde
(Milâdî, 1261) idi ki, Abbasî Halifeleri soyundan Elmüstans›r›billâh isminde birisi Hulâgûdan kurtulup M›s›r hükûmetine s›¤›nd› ve bu kimse M›s›r Meliki* taraf›ndan halife tan›nd›.
Bundan sonra on yedi kiﬂi halife san›na sahip olarak ve fakat hiçbir yetki, hiçbir etki ve erki olm›yarak do¤rudan do¤ruya M›s›r Hükûmetinin korumas› alt›nda birbiri ard›ndan yaﬂamlar›n› sürdürdü. Selçukî Devletinin yönetiminde genel karmaﬂa olmas› üzerine Türkler
hicrî 699 tarihinde (Milâdî, 1300) Selçuk Devleti yerine Osmanl› Devletini yeniden kurdular. Bu devletin ulular›ndan Yavuz Hazretleri hicrî 924 tarihinde (Milâdî, 1517) M›s›r› zaptetti¤i zaman orda idam etti¤i M›s›r hükümdarlar›ndan baﬂka san› halife olan birini buldu.
Halife san›n›n böyle güçsüzün biri taraf›ndan kullan›lmas› islâm dünyas› için ay›p oldu¤una kesin olarak inand›¤›ndan o s›fat› Türkiye Devletinin güçlerine dayand›rarak canland›r›p yüceltmek için ald›.
Efendiler, Osmanl› Devleti ki 1300 de kurulmuﬂ idi. Halifeli¤i ald›¤› 1517 tarihinden
ancak elli sene sonras›na kadar dünya tarihinde yükselme dönemi denilen ve birbirini izleyen çok büyük baﬂar›larla dolu olan yaklaﬂ›k üç yüzy›ll›k bir dönem yaﬂad›. Ondan sonra
...Ondan sonra Efendiler, çöküﬂ, çöküﬂ baﬂl›yor.
Efendiler, çöküﬂ döneminin her evresi Türkiye Devletinin s›n›rlar›n› biraz daha darlaﬂt›r›yor. Türk milletinin nesnel ve tinsel güçlerini biraz daha eksiltiyor. Devletin ba¤›ms›zl›¤›n› yaral›yor, toprak, zenginlik, nüfus ve ulusun onuru büyük bir h›zla eriyip yok oluyor.
Sonunda Osmanl› soyunun otuz alt›nc› ve sonuncu padiﬂah› Vahdettinin saltanat döneminde Türk milleti en derin tutsakl›k uçurumunun önüne getiriliyor.
Binlerce senelerdenberi ba¤›ms›zl›k kavram›n›n soylu simgesi olan Türk milleti bir
tekme ile bu uçuruma yuvarlanmak isteniyor... Fakat bu tekmeyi vurdurmak için bir hain,
bilinçsiz, anlay›ﬂs›z bir hain gerekiyordu. Nas›l ki, kanun uyar›nca idam› gerekenlerin bile
ipini çekmek için yüre¤i ve vicdan› insan olman›n ululu¤undan yoksun bir yarat›k aran›r.
‹dam hükmünü verenlerin böyle baya¤› bir araca gereksinimleri vard›r; o, kim olabilirdi?!.
Türkiye Devletinin ba¤›ms›zl›¤›na son veren, Türkiye halk›n›n hayat›n›, namusunu, onurunu yok eden, Türkiyenin idam karar›n› aya¤a kalkarak bütün boyu posuyla kabul edecek
yarad›l›ﬂta kim olabilirdi?!.
(Vahdettin, Vahdettin sesleri, gürültüler..)
Paﬂa Hazretleri (devaml›) - Ne yaz›kki bu milletin devlet baﬂkan› diye, padiﬂah diye,
halife diye baﬂ›nda bulundurdu¤u Vahdettin.. (Allah kahretsin sesleri) Vahdettin bu alçakça davran›ﬂ›yla yaln›z kendine yaraﬂan bir iﬂlemi kabul etmiﬂ olmaktan baﬂka hiçbir ﬂey yapm›ﬂ olmad›.
Vahdettin bu davran›ﬂla kendini öldürdü ve temsil etti¤i rejimin y›k›lmas›n› zorunlu k›ld›.
Fakat Efendiler; millet, hiçbir vak›t bu haince davran›ﬂ›n kurban› olmay› kabul edemezdi. Çünkü
* Devlet baﬂkan›
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mazd›. Çünkü millet, icab› teamül alarak baﬂ›nda bulunanlar›n mahiyeti hareketini sühuletle
idrak edecek rüﬂt ve kabiliyette idi.
Millet, tarihin vuzuhundan as›rlardanberi duçar oldu¤u felâketlerin esbab›n› bir anda
hulâsa edebilecek hassasiyet ve intibahta idi.
Millet, ﬂah›slar›n h›rs› saltanat, h›rs› tahakküm, h›rs› istilâdan ba¤l›yarak temini menfaat ve rahat ve tevsii sefahet ve rezalet, ibzal› israfal gibi hasis maksatlar› için vas›ta ve kuvvet
olmak yüzünden kendi benli¤ini unutacak mertebede geçirdi¤i gafletlerin netayici elimesini
derhal hulâsa edebilecek rüﬂt ve kemalde idi. Art›k milletin en makul ve en meﬂru ve en insanî salâhiyetini istimal etmek zaman› geldi¤inde tereddüdü kalmam›ﬂt›.
Tarihi cihanda bir Cengiz, bir Selçuk, bir Osman Devleti tesis eden ve bunlar›n hepsini
hadisat ile tecrübe eyliyen Türk milleti bu defa do¤rudan do¤ruya kendi nam ve s›fat›nda bir
devlet tesis ederek bütün felâketlerin karﬂ›s›nda meftur oldu¤u kabiliyet ve kudretle ahz› mevki etti (ﬁiddetli alk›ﬂlar). Millet, mukadderat›n› do¤rudan do¤ruya eline ald› ve millî saltanat
ve hakimiyetini bir ﬂah›sta de¤il, bütün efrad› taraf›ndan müntehap vekillerden terekküp eden
bir Meclisi Alide temsil etti. ‹ﬂte o Meclis, Meclisi Alinizdir; Türkiye Büyük Millet Meclisidir
ve bu makam› hakimiyetin hükûmetine Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti derler. Bundan baﬂka bir makam› saltanat, bundan baﬂka bir heyeti hükûmet yoktur ve olamaz.
Kendine s›fat› hilâfeti izafe eden bu mevkii ﬂahsî münhedim olunca makam› hilâfet ne
olacakt›r suali varidi hat›r olur!
Efendiler, Hulefay› Abbasiye derinde Ba¤datta ve ondan sonra M›s›rda hilâfet makam›n›n as›rlarca müddet saltanat makamile yanyana ve fakat ayr› ayr› bulundu¤unu gördük.
Bugün dahi saltanat ve hakimiyet makamile makam› hilâfetin yanyana bulunabilmesi en tabiî halâttand›r. ﬁu farkla ki, Ba¤datta ve M›s›r›n saltanat makam›nda bir ﬂah›s oturuyordu.
Türkiyede o makamda as›l olan milletin kendisi oturuyor.
Makam› hilâfette dahi Ba¤dat ve M›s›rda oldu¤u gibi bikudret veya mülteci bir ﬂahs›
âciz de¤il, istinatgah› Türkiye Devleti olan bir ﬂahs› âli oturacakt›r. Bu suretle bir taraftan
Türkiye halk› asri bir devleti mütemeddine halinde her gün daha rasîn olacak, her gün daha
mes'ut ve müreffeh olacak, her gün daha çok insanl›¤›n› ve benli¤ini anl›yacak; eﬂhas›n h›yaneti tehlikesine kendisini maruz bulundurm›yacak, di¤er taraftan makam› hilâfet te bütün
âlemi islâm›n ruh ve vicdan›n›n ve iman›n›n noktai rab›tas›, kulübü islâmiyan›n bâdii inﬂirah› olabilecek bir izzet ve ulviyette tecelli edecektir.
Efendiler, Türkiye Devletinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun hükûmeti mefhumlar›n›n millet ve memleket için nekadar kuvvet ve feyz ve halâs ve saadet vadetti¤ini izaha lüzum göremem. Üç senelik tecarübü filiye ve bunun semerat› mes'udesi kâfi fikir ve kanaat verebilir itikad›nday›m. Bundan sonra makam› hilâfetin dahi Türkiye Devleti için ve bütün âlemi islâm için nekadar feyizbar olaca¤›n› da istikbal bütün vuzuhile gösterecektir. (‹nﬂallah sadalar›)
Türk ve ‹slâm Türkiye Devleti, iki saadetin tecelli ve tezahürüne memba ve menﬂe olmakla dünyan›n en bahtiyar bir devleti olacakt›r. (‹nﬂallah sadalar›)
Bu maruzat ve izahata nihayet vermek için heyeti aliyenize ﬂunu arzedeyim ti, bütün rüfekam›n mevzuubahs olan meselenin esas›nda tamemen müttehit ve müttefik oldu¤unu büyük bir kanaati vicdanîye ve muhakemei fikrîye ile beraber oldu¤unu görüyorum. Bu hal milletimizin cidden teﬂekkürünü mucip bir haldir. Heyeti Celilenizin namütenahi takdirat ve tebrikât› istilzam eden bir hakk›d›r.
Deminden mufassal bir takrir okunmuﬂtu. ﬁimdi okunan bir iki takrir daha var. Her
üçünün muhteviyat› arzetti¤im gibi, nikat› esasiyede birdir. Binaenaleyh yap›lacak ﬂey, bu
üçünü daha sarih ve daha güzel bir tarzda tesbit etmek ve Heyeti Celilenizin reyi kat’îsine iktiran ettirerek bir an evvel ilân etmek ve bu sayede bütün düﬂmanlar›m›z›n aleyhimizde ald›¤› tedbirlere karﬂ› mâni olmakt›r. (ﬁiddetli alk›ﬂlar).
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millet, gelenek gere¤i olarak bab›nda bulunanlar›n davran›ﬂlar›n›n niteli¤ini kolayca anlayacak erginlik ve yetenekte idi.
Millette, tarihin aç›kça belirtti¤i gerçekler sayesinde, yüzy›llard›r u¤rad›¤› felâketlerin
nedenlerini bir anda net olarak görebilecek duygu ve uyan›kl›k vard›.
Millet, kiﬂilerin saltanat tutkusundan, zorbal›k tutkusundan, yay›lma tutkusundan baﬂl›yarak yarar ve rahat sa¤lama ve aﬂ›r› zevk düﬂkünlü¤ü ve rezilliklerini, bol bol savurganl›k gibi insan› küçültücü amaçlar› için arac› ve güç kayna¤› yap›lmak yüzünden kendi benli¤ini unutacak ölçüde u¤rad›¤› aymazl›klar›n ac› sonuçlar›n› net olarak kavrayabilecek erginlik ve olgunlukta idi. Art›k milletin en akla yak›n ve en hakl› ve en insanca yetkisini kullanma zaman› geldi¤inde duraksamas› kalmam›ﬂt›.
Dünya tarihinde bir Cengiz, bir Selçuk, bir Osman Devleti kuran ve bunlar›n hepsini
olaylarla deneyen Türk milleti bu kez do¤rudan do¤ruya kendi ad›n› ve san›n› taﬂ›yan bir
devlet kurarak bütün felâketlerin karﬂ›s›nda yarad›l›ﬂ›ndaki yetenek ve güçle yerini ald›
(ﬁiddetli alk›ﬂlar). Millet, kaderini do¤rudan do¤ruya eline ald› ve millî saltanat ve egemenli¤ini bir kiﬂide de¤il, bütün bireyleri taraf›ndan seçilmiﬂ vekillerden oluﬂan yüce bir Meclisde özümledi.* ‹ﬂte o Meclis, Yüce Meclisinizdir; Türkiye Büyük Millet Meclisidir ve bu
egemenlik makam›n›n hükûmetine Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti derler. Bundan
baﬂka bir saltanat makam›, bundan baﬂka bir hükûmet kurulu yoktur ve olamaz.
Kendine halifelik kimli¤i veren bu kiﬂisel konum y›k›l›nca halifelik makam› ne olacakt›r sorusu akla gelir!
Efendiler, Abbasî halifeleri döneminde Ba¤datta ve ondan sonra M›s›rda halifelik makam›n›n yüzy›llarca süreyle saltanat makamile yanyana ve fakat ayr› ayr› bulundu¤unu gördük. Bugün de saltanat ve egemenlik makamile halifelik makam›n›n yanyana bulunabilmesi en do¤al olaylardand›r. ﬁu farkla ki, Ba¤datta ve M›s›r›n saltanat makam›nda bir kiﬂi oturuyordu. Türkiyede o makamda as›l olan milletin kendisi oturuyor..
Halifelik makam›nda da Ba¤dat ve M›s›rda oldu¤u gibi güçsüz veya s›¤›nt› zavall› bir
kiﬂi de¤il, dayana¤› Türkiye Devleti olan yüce bir kiﬂi oturacakt›r. Böylece bir yandan Türkiye halk› ça¤daﬂ uygar bir devlet olarak her gün daha sa¤lam olacak, her gün daha mutlu
ve refahl› olacak, her gün insanl›¤›n› ve benli¤ini daha iyi anl›yacak; kiﬂilerin hainli¤i tehlikesiyle kendisini karﬂ› karﬂ›ya bulundurm›yacak, öte yandan halifelik makam› da bütün islâm dünyas›n›n ruh ve vicdan›n›n ve iman›n›n ba¤lant› noktas›, Müslümanlar›n gönüllerine
ferahl›k verebilecek bir sayg›nl›k ve yücelikte belirecektir.
Efendiler, Türkiye Devletinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun hükûmeti kavramlar›n›n millet ve memleket için ne denli kuvvet ve gürlük ve kurtuluﬂ ve mutluluk yolu
açt›¤›n› ve aç›klamaya gerek duymam. Üç senelik edimli deneyimler ve bunun mutlu meyvalar› bunun kavranmas›na yeter kan›s›nday›m. Bundan sonra halifelik makam›n›n da Türkiye Devleti için ve tüm islâm dünyas› için nekadar ilerletici olaca¤›n› da ilerisi bütün aç›kl›¤›yla gösterecektir. (‹nﬂallah sesleri)
Türk ve ‹slâm Türkiye Devleti, iki mutlulu¤un belirip ortaya ç›kmas›na kaynak ve köken olmakla dünyan›n en mutlu bir devleti olacakt›r. (‹nﬂallah sesleri)
Bu konuﬂma ve aç›klamalar›ma vermek için yüce toplulu¤unuza ﬂunu bildireyim ki,
bütün arkadaﬂlar›m›z›n sözkonusu olan sorunun temelinde tam birlik ve ortakl›k içinde oldu¤unu büyük bir vicdanî kan› görüﬂ ve düﬂünce birli¤i içinde beraber oldu¤unu görüyorum. Bu durum milletimizin gerçekten teﬂekkürünü gerektirir bir durumdur. Yüce Kurulunuzun sonsuzca övülüp kutlanmas› gereken bir hakk›d›r.
Demin ayr›nt›l› bir önerge okunmuﬂtu. ﬁimdi okunan bir iki önerge daha var. Her üçünün içeri¤i bildirdi¤im gibi, ana noktalarda birdir. ﬁu halde yap›lacak ﬂey, bu üçünü daha
aç›k ve daha güzel bir biçimde saptamak ve Yüce Kurulunuzun kesin karar›na ba¤layarak
bir an önce ilân etmek ve bu sayede bütün düﬂmanlar›m›z›n bize karﬂ› ald›¤› önlemlere engel olmakt›r. (ﬁiddetli alk›ﬂlar).
* Temsil etti, asimile etti
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Hanedan› Ali Osmandan Halifei Müslimin Abdülmecit Hazretlerine
Tel 2
688
Ammei müslimin için mucibi mahvolan düﬂman tekâlifi ﬂedidesini kabul ve müslimenin müdafaai mücahedanelerinde düﬂmana muvafakatle beynelmüslimin ika› ﬂer ve fesat ve
sefki dimaye filen teﬂebbüs ve bu harekât›nda devam ve ›srar ve binnihaye ecnebî himayesinde tevdii nefsederek bir ‹ngiliz gemisile makar ve makam› hilâfetten firar eden Vahdettin
Efendinin Türkiye Büyük Millet Meclisi ﬁer'iye Vekâletinden verilen fetvay› ﬂerife mucibince haline Meclis Heyeti Umumiyesinin 18 Teﬂrinisani 1338 tarihinde münakit 140 ›nc› içtima›n›n beﬂinci celsesinde müttefikan karar verilmiﬂtir.
Türkiye Devletinin hakimiyetini bilâkaydüﬂart milletin uhdesinde mahfuz tutan Teﬂkilât› Esasîye Kanununa tevfikan icra kudreti ve teﬂri salâhiyeti kendisinde mütecelli ve mütemerkiz bulunan milletin yegâne ve hakikî mümessillerinden mürekkep Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Teﬂrinisani 1338 tarihinde müttefikan kabul etti¤i esbab› mucibe ve esasat dairesinde Meclisi Alice 18 Teﬂrinisani 1922 tarihinde münakit celsede makam› muallây› hilâfete intihap buyurulmuﬂ olduklar›n› hürmeti mahsusu ile zât› hazreti hilâfetpenahilerine arzederim.
Keyfiyet Türkiye Büyük Millet Meclisince âlemi islâmla ve Türkiye halk›na iblâ¤ olunmuﬂtur. ‹ntihab› vakiin âlemi islâm için müteyemmen ve füyuzatbahﬂ olmas›n› eltaf› ilâhiyeden tazarru ve niyaz eylerim.
19 Teﬂrinisani 1338
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi
Gazi Mustafa Kemal

VES‹KA, 266.
Zata mahsus gayet aceledir.
P.R, 19/11/1338
Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
1 - Makam› Hilâfete intihap olunduklar› hakk›nda Büyük Millet Meclisi Riyasetinden
keﬂide buyurulan telgrafnameyi bizzat Halifei Müslimin Abdülmecit Hazretlerine arz ve takdim eyledim. Cevapnamei hilafetpenahi yar›n sabah arzedilecektir.
2 - Zât› hazreti hilâfetpenahî Dolmabahçe saray›nda ikamet buyuracaklard›r ve tebrik
merasimi 21/11/1338 de mezkûr sarayda icra edilecektir.
3 - Zât› hazreti hilâfetipenahi imza balâs›nda "Halifei Müslimin ve Hadimülharemeyn"
unvan›n›n bulunulmas›n› ve Cuma selâml›¤›nda iksa buyuracaklar› elbise hakk›ndaki mütalean›n istifsar›n› irade buyurdular. Cuma selâml›¤›nda hil'at ve Hazreti Fatihe ait ﬂekilde bir
sar›k tak›nmas› mümkün ve muvaf›k olaca¤› mütaleas›nda bulunuyorlar. Bu husustaki mütalean›n bildirilmesini rica ederim.
4 - Alemi islâma yaz›lacak beyannameyi verilen esaset dairesinde ihzar ettirerek zât›
hazreti hilâfetpenahiye okudum. Vahdettin Efendinin âlemi islâma karﬂ› vaziyeti fetvay› ﬂerife ile taayyün etmiﬂ oldu¤undan ﬂimdiye kadar kendileri hakk›nda hüsnü muamelede bulunmaktan uzak kalan bu adam hakk›nda kendisine ﬂimdi bir ﬂey söylememesinin daha asilâne
bir hareket olaca¤›n› binaenaleyh Vahdettin Efendiye ait aksam›n meskût geçilmesini maamafih selâmeti memleket aksi tarz› icap ettiriyorsa bunun dahi yap›labilece¤ini irade buyurdular. Kendileri de sureti mahsusada bir beyanname haz›rlam›ﬂ olduklar›ndan bu gece her
ikisini tevhit ve telife edecekler ve yar›n ö¤leden evvel bana göndereceklerdir. Beyannamei hilâfetpenahinin ‹stanbul gazetelerinde hini neﬂrinde Türkçesile beraber bir de Arapça suretinin neﬂrettirilmesindeki mütalean›n da istifsar›n› irade buyurdular. Bu husustaki mütalean›n
iﬂ'ar›n› rica ederim.
5 - Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine, Rauf Beyefendiye 19/11/1338 sa. 11,45 sonrada
103 numara ile arzedilmiﬂtir.
Refet
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Osmanl› Soyundan Müslümanlar›n Halifesi Abdülmecit Hazretlerine
Tel 2
688
Düﬂman›n, Müslümanlar›n yok olmas›yla sonuçlanacak çok a¤›r önerilerini kabul ve
Müslümanlar›n kutsal savaﬂ niteli¤indeki savunmalar›nda düﬂmana uyarak Müslümanlar
aras›nda kötülük ve ayr›l›k ç›kmas›na ve kan ak›tmaya giriﬂip bu tutumunu sürdüren ve
bunda direnen en sonunda kendini yabanc› korumas›na b›rakarak bir ‹ngiliz gemisile halifelik makam ve merkezinden kaçan Vahdettin Efendinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Diyanetiﬂleri Bakanl›¤›ndan verilen kutsal fetva gere¤ince görevden al›nmas›na Meclis Genel
Kurulunun 18 Kas›m 1922 tarihinde yap›lan 140 ›nc› toplant›s›n›n beﬂinci oturumunda oybirli¤i ile karar verilmiﬂtir.
Türkiye Devletinin egemenli¤ini kay›ts›z ve ﬂarts›z millete veren Anayasaya göre yürütme gücü ve yasama yetkisi kendisinde beliren ve toplanan ve milletin tek ve gerçek temsilcilerinden oluﬂan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1 Kas›m 1922 tarihinde oybirli¤iyle
kabul etti¤i gerekçeler ve ilkeler çerçevesinde Yüce Meclisçe 18 Kas›m 1922 tarihinde yap›lan oturumda yüce halifelik makam›na seçilmiﬂ oldu¤unuzu özel sayg›larla siz Halife hazretlerinin bilgisine sunar›m.
Durum Türkiye Büyük Millet Meclisince islâm dünyas›na ve Türkiye halk›na duyurulmuﬂtur. Yap›lan seçimin islâm dünyas› için kutluluk ve bereket getirmesi için Tanr›n›n iyili¤ine yakar›r›m.
19 Kas›m 1922
Türkiye Büyük Millet Meclisi Baﬂkan›
Gazi Mustafa Kemal

BELGE, 266.

Kiﬂiye özel çok ivedidir
P.R, 19/11/1922
Büyük Millet Meclisi Baﬂkan› Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
1 - Hilâfeli¤e seçildiklerine iliﬂkin olarak Büyük Millet Meclisi Baﬂkanl›¤›ndan çekilen
telgraf› Müslümanlar›n Halifesi Abdülmecit Hazretlerine do¤rudan do¤ruya kendim sundum. Halifenin yan›t› yar›n sabah bilginize sunulacakt›r.
2 - Halife Hazretleri Dolmabahçe saray›nda oturacaklard›r ve kutlama töreni
21/11/1922 de o sarayda yap›lacakt›r.
3 - Halife hazretleri imza üzerinde "Müslümanlar›n Halifesi ve Hadimülharemeyn"*
san›n›n bulunulmas›n› ve Cuma selâml›¤›nda giyecekleri elbise konusunda ne düﬂünüldü¤ünün sorulmas›n› buyurdular. Cuma selâml›¤›nda hil'at** ve Hazreti Fatihe ait biçiminde bir
sar›k tak›nabilece¤i ve bunun uygun olaca¤› düﬂüncesindedirler. Bu konudaki görüﬂün bildirilmesini rica ederim.
4 - ‹slâm dünyas›na yaz›lacak bildiriyi verilen esaslar çerçevesinde haz›rlatt›rarak halife hazretlerine okudum. Vahdettin Efendinin ‹slâm dünyas› karﬂ›s›ndaki durumu kutsal
fetva ile belirlenmiﬂ oldu¤undan ﬂimdiye kadar kendisine iyi davranmam›ﬂ olan bu adam
hakk›nda ﬂimdi bir ﬂey söylememesinin daha soyluca bir davran›ﬂ olaca¤›ndan Vahdettin
Efendiye iliﬂkin birﬂey söylemeden geçilmesini bununla birlikte ülkenin esenli¤i bunun tersine davranmay› gerektiriyorsa bunun da yap›labilece¤ini buyurdular. Kendileri de özel olarak bir bildiri haz›rlam›ﬂ olduklar›ndan bu gece her ikisini birleﬂtirip yeniden yazacaklar ve
yar›n ö¤leden evvel bana göndereceklerdir. Halife bildirisinin ‹stanbul gazetelerinde yay›mlanmas›nda Türkçesile birlikte bir de Arapça örne¤inin yay›mlatt›r›lmas› düﬂüncesinin
sizden sorulmas›n› buyurdular. Bu konudaki görüﬂünüzün bildirilmesini rica ederim.
5 - Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine, Rauf Beyefendiye 19/11/1922 Saat 11:45 sonradan 103 numara ile sunulmuﬂtur.
Refet
* Mekke ve Medineye hizmet eden
** Özel biçimde bir kaftan
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Telgraf
Edirne, 6 Teﬂrinievel 1335
S›vasta Müdafaai Millîye Cemiyeti Mümessili Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Kongre mukarrerat›n›n binnihaye kabul edilerek Ali R›za Paﬂa kabinesinin Kongreye
istinaden mevkii iktirada geldi¤ine dair Edirneye keﬂide buyurular› telgrafname ancak bugün
heyetimize tebli¤ edildi. Trakyanm müdafaas› maksadile teﬂekkül edip birçok müﬂkülâta ra¤men vilâyetin en ufak nahiyelerine var›ncaya kadar teﬂkilat›n› tevsi eden ve dahilde ve hariçte mevcudiyetini tan›tt›ran ve bu ane kadar sizinle hemfikir bulunan cemiyetimizin maksat ve
mesle¤i Kongrece deruhde edilen esasat› ihtiva etti¤i cihetle mukarrerat›n›za tamamile iﬂtirak
etti¤imizi kemali fahrile arzeylerim.
Trakya-Paﬂaeli Müdafaa Cemiyeti nam›na
ﬁükrü
Telgraf
Edirne, 7/10/1335
S›vas Müdafaai Hukuku Millîye Heyeti Mümessili
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
1 - Ulema, eﬂraf, ahaliden mürekkep bugünkü muazzam içlimada Mütafaai Hukuku
Millîyenin Trakyada idaresini Trakya-Paﬂaeli Cemiyetine havale eylemesi ile bir kat daha
kesbi kuvvet ve vüs'at eylemiﬂ olan cemiyetimizin her türlü mukarrerat›n›za mutavaale müheyya ve tebligat›n›za muntaz›r bulundu¤u,
2 - Vali Salim Paﬂa ile Polis Müdürü Fuat Beyin bu gece bir ecnebî otomobiline rahiben Bulgar iﬂgali alt›nda bulunan Karaa¤aca firar ettikleri mâruzdur.
3 - Vali vekâleti de Mektubî ‹hsan Adli Beye tevdi k›l›nm›ﬂt›r.
Trakya-Paﬂaeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti
nam›na Edirne Belediye Reisi
ﬁevket
S›vas, 7/10/1335
Edirnede Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti
Trakya-Paﬂaeli Heyeti Merkeziyesi Riyasetine
C: 6 ve 7/10/1335 telgrafnamelere:
1 - Rumeli ve Anadolu ayn› ruh ve vicdanla mevcudiyet ve istiklâli millimizi kurtarmak
azmile mücahedei mukaddeseye at›lm›ﬂ oldu¤undan makas›t ve esasatla ittihad› tam bulunaca¤› esasen biiﬂtibah idi. Tepﬂirat› âlileri kemali ﬂükran ve meseretle karﬂ›land›. Amali meﬂruai millîyemizde muvaffak bilhayr olmakl›¤›m›z› Cenab› Haktan temenni eder, hissiyat› samimime ve ihtiramkâranemizi takdim eyleriz.
2 - Yeni kabine ile tamamen temini iltifat edilebilecektir. Muhaberedeyiz. Neticesi arzolunacakt›r.
3 - Muntazaman muhafazai irtibat› hassaten rica ederiz Efendim.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti
Heyeti Temsilîyesi nam›na
Mustafa Kemal
Edirne, 7/10/1335
S›vasta Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîye Reisi
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Bugün bütün Edirne vilâyetinin vali vekili ve orduyu humayun kumandan vekili, ulema, eﬂraf, ahali belediye dairesinde bilitçima Müdafaai Hukuku Millîye Heyetini idare etmek
vazifesini müttefikan Trakya-Paﬂaeli heyeti merkeziyesine tevdi eylediklerini taht› temine alm›ﬂlard›r. Müdafaai Hukuku Millîye nam›na gün ikinci defa olarak içtima eden heyeti muhteremei millîyenin neticei mukarrerat›n› belâya naklen arzederim.
Edirne Vali Vekili
‹hsan Adli

Telgraf
Edirne, 6 Ekim 1919
S›vasta Ulusal Savunma Derne¤i Temsilcisi Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Kongre kararlar›n›n sonunda kabul edilerek Ali R›za Paﬂa kabinesinin Kongreye dayanarak iﬂbaﬂ›na geldi¤ine iliﬂkin Edirneye çekti¤iniz telgraf ancak bugün kurulumuza bildirildi. Trakyan›n savunulmas› amac›yla kurulup birçok güçlüklere karﬂ›n ilin en ufak bucaklar›na var›ncaya kadar örgütünü yayg›nlaﬂt›ran içte ve d›ﬂda varl›¤›n› tan›tt›ran ve bu ana kadar sizinle ayn› düﬂüncede bulunan derne¤imizin amaç ve ilkesi Kongrece kabul edilen ilkeleri içerdi¤inden kararlar›n›za tümüyle kat›ld›¤›m›z› büyük övünçle bilginize sunar›m.
Trakya-Paﬂaeli Savunma Derne¤i ad›na
ﬁükrü
Telgraf
Edirne, 7/10/1919
S›vasta Ulusal Haklar› Savunma Kurulu Temsilcisi
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
1 - Din bilginleri, ileri gelenler ve halktan oluﬂan bugünkü çok büyük toplant›da Ulusal Haklar› Savunman›n Trakyada yönetimin Trakya-Paﬂaeli Derne¤ine b›rakmas› ile bir
kat daha güçlenip geniﬂlemiﬂ olan derne¤imizin her türlü kararlar›n›za uymaya haz›r ve bildirimlerinizi beklemekte bulundu¤u,
2 - Vali Salim Paﬂa ile Polis Müdürü Fuat Beyin bu gece bir yabanc› otomobiline binerek Bulgar iﬂgali alt›nda bulunan Karaa¤aca kaçt›klar› bilginize sunulur.
3 - Vali vekilli¤i de Yaz›iﬂleri Müdürü ‹hsan Adli Beye verilmiﬂtir.
Trakya-Paﬂaeli Haklar› Savunma Derne¤i
ad›na Edirne Belediye Baﬂkan›
ﬁevket
S›vas, 7/10/1919
Edirnede Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i
Trakya-Paﬂaeli Merkez Kurul Baﬂkanl›¤›na
K: 6 ve 7/10/1919 telgraflara:
1 - Rumeli ve Anadolu ayn› ruh ve vicdanla ulusal varl›k ve ba¤›ms›zl›¤›m›z› kurtarma
kesin karar›yla kutsal savaﬂ›ma at›lm›ﬂ oldu¤undan amaç ve ilkelerde tam birlik bulunaca¤› zaten kuﬂkusuz idi. Müjdeli haberimiz, büyük teﬂekkür ve sevinçle karﬂ›land›. Hakl› ulusal emellerimizde baﬂar›l› olmakl›¤›m›z› Ulu Tanr›dan diler, içten ve sayg›l› duygular›m›z›
sunar›z.
2 - Yeni kabine ile tam anlaﬂma sa¤lanabilecektir. Haberleﬂmekteyiz. Sonucu bilginize sunulacakt›r.
3 - Düzenli olarak ba¤lant›n›n sürdürülmesini özellikle rica ederiz Efendim.
Anadolu ve Rumeli Haklar›
Savunma Derne¤i Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal
Edirne, 7/10/1919
S›vasta Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Temsilci Kurul Baﬂkan›
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Bugün bütün Edirne ilinin vali vekili ve padiﬂah ordusunun komutan vekili, din bilginleri, ileri gelenler, halk belediye kona¤›nda toplanarak Ulusal Haklar› Savunma Kurulunu
yönetmek görevini oybirli¤iyle Trakya-Paﬂaeli merkez kuruluna vermeyi sa¤lam›ﬂlard›r.
Ulusal Haklar› Savunma ad›na bugün ikinci dafa toplanan sayg›de¤er ulusal toplulu¤un kesin karar›n› yukar›ya alarak bilginize sunar›m.
Edirne Vali Vekili
‹hsan Adli
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Telgraf

S›vas, 9/10/1335
Edirne Vali Vekili ‹hsan Adli Beyefendiye
C: Millî birli¤in mes'ut netayicinden olmak üzere Trakya ve Paﬂaeli Cemiyetinin, Rumeli ve Anadolu topraklar›nda yaﬂ›yan dindaﬂlar›m›z›n ve muazzez ülkelerimizin müdafaai
hukuku emrindeki tevessüle dari tebﬂirat› âlilerinize arz› ﬂükran olunur.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti
Heyeti Temsilîyesi nam›na
Mustafa Kemal
Edirne, 10/10/1335
S›vasta Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi Reisi
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
C: 9 Teﬂrinievel 1335
Mukabelei teveccühkârilerile pek mütehassis oldum. Samimiyetimle arz› ﬂükran eder ve
Edirne ve mühakat›nda hükûmet ve milletin celâdetkârane ve cansiparane muzaheretinden
her dakika emin olabilirsiniz.
Edirne Vali Vekili
‹hsan Adli
701
Edirne
250
S›vasta Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîye Reisi
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Bir anda yükselen hurﬂidi celâdet gibi Trakya etraf›nda herakât› millîyenin muvacehesinde inkiﬂafta alelhusus ‹stanbula azimet eden vali Salim Paﬂan›n gaybubeti nagehanisinden
mütevellit heyecan› umumi aras›nda heyeti müçtemiai millîyenin itimad› ve orduyu humayun
kumandanl›¤›n›n muzaheretile tevkifat› süphaniyeye istinaden vali vekâletini deruhde ettim
ve bir gün sonra da nezareti celilenin bu baptaki tensibini ald›m. Edirnenin her an tezauf
eden nezaketi vaz'u mevki itibarile ecânibin nazar› dikkatinden dur kalm›yan bu tahavvüllerin mahiyeti sulhcuyanesine iradei millîyenin itirazdan, ihtirasattan müberra mecelliyat› hürriyetperveranesine ‹ngiliz mümessili askerîsini ikna ve tatmine muvaffak olarak ihlâli asayiﬂ
edilmek üzere Osmanl›lar›n hakk› hükûmetine (Bu taber ﬂayan› dikkattir) tamamen riayetkâr bulundu¤una dair müﬂarileyhten resmen ve tahriren cevap ald›m. Binaenaleyh vilâyetin
her köﬂesinde ve hassaten merkezi vilâyette sükûn ve asayiﬂin her vakitten daha mükemmel
oldu¤unu ve elyevm her nevi mehalik ve mehazirin mürtefi bulundu¤unu arz ve tebﬂir ederim. Edirnede hükûmet, ordu ve bütün millet size meﬂru olan gayelerinizden manen ve maddeten muzaherete aht ve misâk eylemiﬂtir. Dört gün devam eden had bir devrei teheyyücün
tevlit etti¤i envai müﬂkülât içinde mühim bir vazifei vatanîye ifa etti¤im kaniim. Hükûmeti
Hamidiyede dokuz sene menfa ve hükûmeti ittihadiye zaman›nda alt› sene vatandan cüda
kalmak hissi ve insani iﬂkencelerin enva...u¤ram›ﬂlardan bir mazlumum. Metanetimi imha
veya celadetimi bana iade edecek, beni f›rka ihtirasat› haricinde bu vatan›n en müfit anas›r›
meyan›na koyacak sizin teveccüh ve itimad›n›zd›r. 10/10/1335
Mektebi Harbiye arkadaﬂlar›n›zdan Edirne Vali Vekili
‹hsan Adli
S›vas, 12/10/1335
Edirne Vali Vekili ihsan Adli Beyefendiye
Bugün Anadolunun, vatan›n halâs› ve saadeti, milletin necat ve istiklâli u¤runda yekvücut ve yekdil olan Trakyal› kardeﬂlerile el ele vermiﬂ olmas› halâs› karîbin beraati istihlâlidir.
Böyle mes'ut ve tarihi bir anda Edirne vilâyetinde zât› âlileri gibi hamiyetkâr bir refikimizin
resikârda bulunmas› ayr›ca bir beﬂarettir. Cenab› Hak milleti amali meﬂruas›n› istihsal emrinde muvaffak bilhayr eylesin amin.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti
Heyeti Temsilîyesi nam›na
Mustafa Kemal

Telgraf

S›vas, 9/10/1919
Edirne Vali Vekili ‹hsan Adli Beyefendiye
K: Ulusal birli¤in mutlu sonuçlar›ndan olmak üzere Trakya ve Paﬂaeli Derne¤inin,
Rumeli ve Anadolu topraklar›nda yaﬂ›yan dindaﬂlar›m›z›n ve sevgili ülkelerimizin haklar›n› savunmak yolundaki giriﬂime iliﬂkin sevindirici haberinize teﬂekkürler sunar›z.
Anadolu ve Rumeli Haklar›
Savunma Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na
Mustafa Kemal
Edirne, 10/10/1919
S›vasta Haklar› Savunma Derne¤i Temsilci Kurulu Baﬂkan›
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
K: 9 Ekim 1919
Yak›nl›k gösteren yan›t›n›zdan çok duyguland›m. ‹çtenlikle teﬂekkürler sunar ve Edirne ile ona ba¤l› yerlerden hükûmet ve milletin yürekli ve can›n› esirgemeyen yard›m›na her
dakika güvenebilirsiniz.
Edirne Vali Vekili
‹hsan Adli
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Edirne
250
S›vasta Haklar› Savunma Derne¤i Temsilci Kurulu Baﬂkan›
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretleri
Ulusal giriﬂimin bir anda yükselen yi¤itlik güneﬂi gibi Trakya yöresinde yay›lmas› ve
özellikle ‹stanbula giden vali Salim Paﬂan›n ans›z›n ortadan kaybolmas› nedenile oluﬂan genel
coﬂku aras›nda toplanan ulusal kurulun güveni ve padiﬂah ordusu komutanl›¤›n›n deste¤iyle
ve Tanr›n›n yard›m›na dayanarak vali vekilli¤ini üstlendim ve bir gün sonra da yüksek bakanl›¤›n bu konudaki onay›n› ald›m. Edirnenin bulundu¤u yerin her an artan önemi nedenile yabanc›lara gözünden uzak kalm›yan bu de¤iﬂikliklerin bar›ﬂç› niteli¤i ulusal iradenin yads›namaz ve tutkulardan ar›nm›ﬂ özgürlükçü amac›na ‹ngiliz askerî temsilcisini inand›rmay› baﬂararak iç güvenli¤i pekiﬂtirmek üzere Osmanl›lar›n hükûmet hakk›na (bu deyim dikkate de¤er)
tümüyle sayg›l› bulundu¤u konusunda kendisinden resmi ve yaz›l› yan›t ald›m. Bu nedenle ilin
her köﬂesinde özellikle il merkezinde dinginlik ve içgüvenli¤in her zamandan daha eksiksiz oldu¤unu ve ﬂimdi her türden tehlike ve sak›ncalar›n kalkm›ﬂ oldu¤unu müjdelerim. Edirnede
hükûmet, ordu ve bütün millet size hakl› amaçlar›n›zdan tinsel ve nesnel olarak yard›m için
anlaﬂm›ﬂlar ve and içmiﬂlerdir. Dört gün süren ateﬂli gergin bir dönemin do¤urdu¤u türlü güçlükler içinde önemli bir vatan görevi yapt›¤›ma inan›yorum. Sultan Hamit Hükûmeti döneminde dokuz sene sürgün ve ittihatç›lar zaman›nda alt› sene vatandan uzak kalmak duygusal
ve insanî iﬂkencelerin tümüne....u¤ram›ﬂlardan zulüm görmüﬂ biriyim. Dayanc›m› keskinleﬂtirecek veya yüreklili¤imi bana geri verecek, beni parti ihtiraslar› d›ﬂ›nda bu vatan›n en yararl›
bireyleri aras›na koyacak olan ﬂey sizin yak›nl›¤›n›z ve güveninizdir. 10/10/1919
Harb Okulu Arkadaﬂlar›n›zdan
Edirne Vali Vekili
‹hsan Adli
S›vas, 12/10/1919
Edirne Vali Vekili ‹hsan Adli Beyefendi
Bugün Anadolunun, vatan›n kurtuluﬂu ve mutlulu¤u, milletin esenli¤i ve ba¤›ms›zl›¤›
u¤runda tek vücut ve tek gönül olan Trakyal› kardeﬂlerile el ele vermiﬂ olmas› yak›n kurtuluﬂun güzel baﬂlang›c›d›r. Böyle mutlu ve tarihî bir anda Edirne ilinde sizin gibi yurtsever
bir arkadaﬂ›m›z›n baﬂ›nda bulunmas› ayr›ca sevindirici bir ﬂeydir. Tanr› milleti hakl› emellerini elde etmekte baﬂar›l› k›ls›n âmin.
Anadolu ve Rumeli Haklar›
Savunma Derne¤i Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal
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Edirne
942
25
S›vasta Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
C: ‹timat ve teveccühü âlinize en samimi teﬂekkürat›m› arzederim Efendim.
13/10/1335
Edirne Vali Vekili
‹hsan
S›vas, 11/10/1335
TAM‹M
1 - Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti vilâyet heyet ve müstakil liva heyeti
merkeziyeleri kendilerine merbut bilcümle heyeti idarelere ve keza heyeti idareler nevahiye
kadar olan heyeti idarelere Heyeti Temsilîyenin tebligat›n› sürati mümkine ile ifa etmeye
ehemmiyet vermelidir.
2 - Hiçbir heyeti merkeziye veya idare ve alelûmum teﬂkilât› millîyemize dahil heyet ve
eﬂhas cemiyetimiz nam›na do¤rudan do¤ru ya hükûmeti merkeziyeden bir gûna m››talebatta
bulunmayacakt›r. Teﬂkilât› millîyemize ait her türlü münasebat› aledderacat heyeti idareler,
heyeti merkeziyelerle ve heyeti merkeziyeler de Heyeti Temsilîye ile icra edecektir. Mafevk
heyetlerin tekâsülü halinde ona tâbi olan di¤er heyetlerin derhal Heyeti Temsilîye ile icra edecektir. Mafevk heyetlerin tekâsülü halinde ona tâbi olan di¤er heyetlerin derhal Heyeti Temsilîyeye müracaat› caizdir.
3 - ﬁimdilik bilcümle vilâyet ve müstakil liva heyeti merkeziyeleri lâakal haftada iki defa Heyeti Temsilîyeye teﬂkilat ve teﬂebbüsat› millîyesi hakk›nda mühim malûmat› havi olmak
üzere k›sa bir rapor verecektir.
Anadolu ve Rumeli Müdafaui Hukuk Cemiyeti
Heyeti Temsilîyesi nam›na
Mustafa Kemal
S›vas, 11/10/1335
Edirne Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti
Trakya-Paﬂaeli Heyeti Merkeziyesine
1 - Teﬂkilât nizamnamesi posta ile irsal edilmiﬂtir. Teﬂkilât› mevcudenizle mühim farklar
yoktur. Vüruduna kadar teﬂkilât› haz›ran›z aynen muhafaza ve takviye buyurman›z muvaf›kt›r.
2 - K›rkkilise, Tekirda¤, Gelibolu ve Çatalca livalar› heyeti merkeziyenizc merbut kalarak teﬂkilatlar›n› taazzuv ettirilmelidirler.
3 - Takviyei münasebat ve tamamii tenevvür için ﬂimdilik her gün gayet muhtasar bir raporun S›vasta Heyeti Temsilîye nam›na irsalini rica ve hürmetlerimi takdim ederim.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti
Heyeti Temsilîyesi nam›na
Mustafa Kemal
Edirneden, 12/10/1335
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesine
C: 11/10/1335 ﬂifreye:
1 - Muhabbet ve teveccühü âlilerine arz› teﬂekkürat› mahsusa ve takdimi ihtiramat eylerim.
2 - Ayn› teﬂekkülünden pek az sonra Trakya-Paﬂaeli Cemiyeti ile tevhidi amal ve teﬂriki mesai eyliyerek cemiyetimizin her harekât› müﬂkül zamanlarda bile temine baka ve tevsii
teﬂkilât›na sarf› gayret olunmuﬂtur.
3 - Vilayetin en küçük mevakiine kadar münteﬂir ve mevcut olan teﬂkilât›n teyid ve takviyesine çal›ﬂ›lmaktad›r. Kolorduya merbut olup K›rkkilise, Keﬂan ve Tekirda¤›nda bulunan
f›rkalar›m›z›n kumandanlar› ﬂayan› itimat ve hamiyetli arkadaﬂlar›m›zdan bulunduklar›...mevakiin merkezle olan irtibatlar› gayet esasl› ve rasindir. Bilûmum Trakyal›lar›n bütün
mevcudiyetlerile vatanperverane vesaifi mübeccelenin ifas›na haz›r ve amadedirler.
4 - ‹ntihabatta Trakya-Paﬂaeli Cemiyeti ile tevhidi mesai edilerek Müdafaai Hukuk Cemiyetinin esasat›n› kabul eden ve bu esasata sâd›k kalacak zevat›n meb’us intihap olunma-

Edirne
942
25
S›vasta Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
K: Yüksek güven ve yak›nl›¤›n›za en içten teﬂekkürlerimi sunar›m Efendim.
13/10/1919
Edirne Vali Vekili
‹hsan
S›vas, 11/10/1919
GENELGE
1 - Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i il kurullar›yla ba¤›ms›z sancak merkez kurullar› kendilerine ba¤l› tüm yönetim kurullar›nca ve yönetim kurullar› da bucaklara
kadar olan yönetim kurullar›na Temsilci kurulun bildirimlerini olabildi¤ince çabuk yerine
getirmeye önem vermelidir.
2 - Hiçbir merkez kurulu veya yönetim kurulu ve tüm ulusal örgütlerimiz içindeki kurul ve kiﬂi derne¤imiz ad›na do¤rudan do¤ruya ‹stanbul hükûmetinden hiç bir istekte bulunm›yacakt›r. Ulusal örgütlerimizle ilgili her türlü iliﬂkileri s›ras›yla yönetim kurullar›,
merkez kurullar›yla ve merkez kurullar› da Temsilci Kurulla yap›lacakt›r. Üst kurullar›n ilgisiz davranmalar› durumunda ona ba¤l› olan öbür kurullar gecikmeden Temsilci kurula
baﬂvurabilirler.
Anadolu ve Rumeli Haklar›
Savunma Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na
Mustafa Kemal
S›vas, 11/10/1919
Edirnede Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Trakya-Paﬂaeli
Merkez Kuruluna
1 - Örgüt tüzü¤ü posta ile gönderilmiﬂtir. Sizin örgütünüzle önemli ayr›l›klar yoktur.
Tüzük gelene kadar ﬂimdiki örgütünüzü oldu¤u gibi koruyup güçlendirmeniz uygundur.
2 - K›rklareli, Tekirda¤, Gelibolu ve Çatalca sancaklar› merkez kurulunuza ba¤l› kalarak örgütlerini kurmal›d›r.
3 - ‹liﬂkileri güçlendirmek ve iyice ayd›nlat›lmam›z için ﬂimdilik her gün çok k›sa bir
raporun S›vasta Temsilci Kurul ad›na gönderilmesini rica eder ve sayg›lar›m› sunar›m.
Anadolu ve Rumeli Haklar›
Savunma Derne¤i Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal
Edirneden, 12/10/1919
Anadolu ve Rumeli Haklar›
Savunma Derne¤i Temsilci Kuruluna
K: 11/10/1919 ﬂifreye:
1 - Sevgi ve büyük yak›nl›¤›n›za özellikle teﬂekkür eder ve sayg›lar sunar›m.
2 - Kuruldu¤u andan pek az sonra Trakya-Paﬂaeli Derne¤i ile amaç ve iﬂ birli¤i yaparak derne¤imizin iﬂlemesinin güç zamanlarda bile sürdürülmesini sa¤lamaya örgütü geniﬂletmeye çaba harcanm›ﬂt›r.
3 - ‹lin en küçük yerlerine kadar yay›lm›ﬂ olan örgütün pekiﬂtirilmesi ve güçlendirilmesine çal›ﬂ›lmaktad›r. Kolorduya ba¤l› olup K›rklareli, Keﬂan ve Tekirda¤›nda bulunan
tümenlerimizin komutanlar› güvenilir ve yurtsever arkadaﬂlar›m›zdan bulunduklar›.... yerlerin merkezle olan ba¤lant›lar› çok esasl› ve sa¤lamd›r. Tüm Trakyal›lar bütün varl›klar›yla kutsal görevlerini yurtseverlikle yerine getirmek için haz›rd›rlar.
4 - Seçimlerde Trakya-Paﬂaeli Derne¤i ile iﬂbirli¤i yap›larak Haklar› Savunma Derne¤inin
ilkelerini kabul eden ve bu ilkelere ba¤l› kalacak kimselerin meb'us seçilmelerini sa¤lamak için
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lar›n›n teminine sarf› gayret olunmaktad›r. Trakyan›n her taraf›nda intihabat›n arzuyu umumî dairesinde neticelenmesi memuli kavidir. Birinci kolordu: K›rk dokuz, elli beﬂ ve altm›ﬂ›nc› f›rkalarda mürekkeptir. Yak›n zamana kadar Çatalca mevkii müstahkemi dahi kolordu
emrinde bulunmakta iken Süleyman ﬁefik Paﬂan›n nezareti zaman›nda ‹stanbulda yirmi beﬂinci kolorduya raptedilmiﬂtir.
ﬁimendifer hatt› muhafazas› vazifesile ﬁ››battanberi Trakyada bulunan kuvvetli bir Yunan taburu yerli Rumlar aras›nda teﬂkilât yaparak asayiﬂi tehdit ve islâmlar› tecavüzatlar›ile
bihuzur eylemiﬂlerse de son bir iki ay zarf›nda cür'etleri k›r›lm›ﬂ ve vakayi azalm›ﬂt›r. Ancak
ﬁarki Trakyan›n ahiren kespi ehemmiyet ve nezaket eden vaziyeti Trakyan›n mukadderat›
hakk›nda baz› hiçbir Bulgar mevcut olmay›p dört yüz bin kadar müslüman›n vatan› olan
Paﬂmakl›, Dar›dere, K›rcaali orta k›sm› Bulgaristana ve keza kahir bir islâm ekseriyetini haiz olan ‹skeçe havalisinin de Gümülcine yakinine kadar Yunanistana terkedilmesi suretile
mukadderat›n›n tayini atiye talik edilen mütebaki Garbî Trakya yani Gümülcine, Dedea¤aç,
Dimetoka k›sm›nda Rumlar ekseriyeti ihraz edecek halde kalm›ﬂt›r. Yunanl›lar›n beynelmilel ﬂekli idareden istifade ile getirecekleri Rum muhacirlerinin bu nisbeti az zamanda daha
mühim bir faik›yete is'at edebileceklerdir. Trakyan›n ﬂekli idaresi mevzu olaca¤› zaman vücuda getirecekleri Rum ekseriyetini ileri sürerek bu k›sm›n da Yunanistana ilhak›na çal›ﬂacaklard›r. Yunan amalinin tahakkuku halinde ﬁarki Trakyada dahi hemhudut olmak f›rsat›ndan bilistifade Yunan propagandas› tevessü edip asayiﬂin derhal muhtel olaca¤› ve art›k islamlar›n sükûn ve huzara veda edecekleri bedihidir. Garbî Trakyada ve bilhassa Müslümanlar›n ekseriyetle bulundu¤u menat›kta teﬂkilât› millîye mevcut olup amali millîyelerinin istihsaline her suretle çal›ﬂmaktalar ve kendilerine mümkün olan her türlü muavenet ve muzaheret yap›lmakta ise de Yunan amalini husulüne mümanaat ve ﬁarki Trakyan›n Yunan tesirat›ndan uzak bulundurulmas› için Bulgaristan ve Yunanistana terkedilen k›s›mlar› da dahil olmak üzere Garbî Trakyan›n müstakil ve muhtar bir hükûmet olarak ibraz› mevcudiyet eylemesi ve bu suretle saltanat› Osmanîye ile hemhudut olarak yaﬂanmas› imkân› olm›yan ve icra edece¤i propagandalarla yerli Rumlar› ifsattan hiçbir zaman fari¤ olam›yacak yegâne düﬂman›m›z Yunanistan ile hududu Osmanîye aras›nda kuvvetli bir hükûmeti islâmiyenin teﬂekkülü menafii âliyei vataniye iktizas›ndan görülmekle Müdafaai Hukuk Cemiyeti âliyesinin bu
noktai nazar› tasvibi halinde teﬂebbüsat› lâzimei müessire icrasile imkân husulüne lûtfen muzaharetleri istirham olunur Efendim.
Birinci Kolordu Kumandan›
Cafer Tayyar
Tekirda¤, 12/10/1335
S›vasta Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Mümessilli¤ine
C: 11/1011335 telgrafnamei âlileri gelmiﬂ icap edenlere tebli¤ edilmiﬂ oldu¤u maruzdur.
Belediye Reisi
Halis
23/10/1335
TAM‹M
Milletin ruh ve vicdan›ndan nebean eden vahdet ve azmü irade sayesinde vaziyeti siyasîyenin; vatan›m›z›n tayini mukadderat› ile milletimizin hukuk ve istiklâli mevzuubahs oldu¤u bu hengâmei tarihîde lehülhamt lehimize döndü¤ünü kemali ﬂükranla idrak eyliyoruz.
Cenab› Allah›n inayet ve adaletine milleti necibemiz böyle yekvücut bir halde ve sars›lmaz bir
azim ve imanla kald›kça hiç ﬂüphesiz amali meﬂruas›na naüiyetle mes'ut olacakt›r. Binaenaleyh mevcudiyeti millîyemizi yarü a¤yar nazar›nda izhar ve isbat eden teﬂkilât›n nizamname
mucibince taazzuv ettirilmesi ve bilhassa küçük, büyük bilcümle merkezlerin biribirile ve heyeti merkezîye ile s›k› bir rab›ta tesis eylemeleri bugünün en mühim ve hayatî bir vazifei millîye ve vataniyesidir. Bu sebeple hususat› mezkûreye son derce ehemmiyet verilmesini tekit
eyler ve teﬂkilât›n tevsi ve teﬂmil derecesi hakk›da peyderpey heyetimize itay› malûmat olunmas›n› rica eyleriz.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai
Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na
Mustafa Kemal
Edirne, 13 Teﬂrinievel 1335
S›vas Anadolu-Rumeli Müdafaai Hukuk Millîye Cemiyeti Mümessili
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
C: 9 Teﬂrinievel 1335 1 - Trakya müdafaa heyetinin teﬂkilât› muhterem Müdafaai Hukuk

çaba harcanmaktad›r. Trakyan›n her yan›nda seçimlerin genel istek çerçevesinde sonuçlanmas› umudu çoktur. Birinci kolordu: k›rk dokuz, elli beﬂ ve altm›ﬂ›nc› tümenlerden oluﬂmaktad›r. Yak›n zamana kadar Çatalca müstahkem mevki de kolordu emrinde bulunmakta iken
Süleyman ﬁefik Paﬂan›n bakanl›¤› s›ras›nda ‹stanbulda yirmi beﬂinci kolorduya ba¤lanm›ﬂt›r.
Demiryolunun korunmas› göreviyle ﬁubattan beri Trakyada bulunan kuvvetli bir Yunan taburu yerli Rumlar aras›nda örgüt kurarak iç güvenli¤i tehdit ve Müslümanlar› sald›r›lar›yla huzursuz etmiﬂlerse de son bir iki ay içinde cesaretleri k›r›lm›ﬂ ve olaylar azalm›ﬂt›r. Ancak Do¤u Trakyan›n son zamanlarda önem kazan›p kritikleﬂen durumu Trakyan›n
kaderiyle ilgili baz› bilgileri vermeyi gerektirmektedir. Venizelos'un ﬂeytanca politikas› ve
önerileri sonucu olarak hiçbir Bulgar bulunmay›p dört yüz bin kadar Müslüman›n vatan›
olan Paﬂmakl›, Dar›dere, K›rcaali orta k›sm› Bulgaristana ve yine ezici bir Müslüman ço¤unlu¤u bulunan ‹skeçe yöresinin de Gümülcine yak›nlar›na kadar Yunanistana b›rak›lmas› yoluyla kaderinin belirlenmesi ileriye b›rak›lan öbür Bat› Trakya bölgesinde yani Gümülcine, Dedea¤aç, Dimetoka bölümünde Rumlar ço¤unlu¤u elde edecek durumda kalm›ﬂt›r.
Yunanl›lar›n uluslararas› yönetim biçiminden yararlanarak getirecekleri Rum göçmenlerinin bu oran› k›sa zamanda daha önemli bir üstünlü¤e ç›karabileceklerdir. Trakyan›n yönetim biçimi sözkonusu olaca¤› zaman oluﬂturacaklar› Rum ço¤unlu¤unu ileri sürerek bu bölümün de Yunanistana kat›lmas›na çal›ﬂacaklard›r. Yunan emellerinin gerçekleﬂmesi durumunda Do¤u Trakyada da s›n›r komﬂusu olmak f›rsat›ndan yararlanarak Yunan propagandas› geniﬂleyip iç güvenli¤in gecikmeden bozulaca¤› ve art›k Müslümanlar›n dinginlik ve
huzura veda edecekleri aç›kça bellidir. Bat› Trakyada ve özellikle Müslümanlar›n ço¤unlukta bulundu¤u bölgelerde ulusal örgütler kurulmuﬂ olup ulusal emellerin elde edilmesine
her yoldan çal›ﬂ›lmakta ve kendilerine elden gelen her türden yard›m ve destekleme yap›lmakta ise de Yunan emellerinin gerçeklenmesine engel olmak Do¤u Trakyan›n Yunan etkilerinden uzak buldurulmas› için Bulgaristan ve Yunanistana b›rak›lan bölümleri de içinde olmak üzere Bat› Trakyan›n özgür ve özerk bir hükûmet olarak varl›k göstermesi ve
böylece Osmanl› saltanat› ile s›n›r komﬂusu olarak yaﬂama olana¤› bulunmayan ve propaganda yapaca¤› yerli Rumlar› k›ﬂk›rtmaktan hiçbir zaman geri kalam›yacak tek düﬂman›m›z
Yunanistan ile Osmanl› yurt ç›karlar› gere¤inden görülmekle Yüksek Haklar› Savunma
Derne¤i bu görüﬂü onaylarsa gereken etkin önlemlerin al›nmas›na olanak sa¤lanmas›na lûtfen destek olunmas›n› dileriz Efendim.
Birinci Kolordu Komutan›
Cafer Tayyar
Tekirda¤, 12/10/1919
S›vasta Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Temsilcili¤ine
K: 11/10/1919 telgraf›n›z›n gelmiﬂ olup gerekenlere bildirilmiﬂ bulundu¤u bilginize sunulur.
Belediye Baﬂkan›
Halis
S›vas, 23/10/1919
GENELGE
Milletin ruh ve vicdan›ndan kaynaklanan birlik ve kararl›l›k ve istek sayesinde politik
durumun; vatan›m›z›n kaderinin belirlenmesi ve milletimizin haklar› ve ba¤›ms›zl›¤› sözkonusu olan bu kar›ﬂ›k günlerde Allaha hamd olsun bizden yana döndü¤ünü teﬂekkürlerle görüyoruz. Yüce Tanr›n›n yard›m ve adaletine soylu milletimiz böyle tek vücut bir durumda
ve sars›lmaz bir kararl›l›k ve imanla ba¤l› kald›kça hiç kuﬂkusuz hakl› emellerine kavuﬂmak
mutlu olacakt›r. Bu nedenle ulusça varl›¤›m›z› dosta düﬂmana gösterip kan›tlayan örgütlerin
Tüzük uyar›nca kurulmas› ve özellikle küçük, büyük tüm merkezlerin birbirile ve merkez
kurulu ile s›k› bir ba¤lant› kurmalar› bugünün en önemli ve hayatî bir ulus ve yurt görevidir.
Bu nedenle belirtilen konulara son derece önem verilmesini yeniden bildirir ve örgütün geniﬂlik ve kapsam derecesi hakk›nda s›k s›k kurulumuza bilgi verilmesini rica ederiz.
Anadolu ve Rumeli Haklar›
Savunma Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na
Mustafa Kemal
Edirne, 13 Ekim 1919
S›vas Anadolu-Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Temsilcisi
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
K: 9 Ekim 1919 1 - Trakya Savunma Kurulunun örgütlenmesinin say›n Haklar› Savunma
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Cemiyeti nizamnamesine k›smen muvaf›k oldu¤u ve Kongrece müntehap on dört kiﬂiden ibaret bir heyeti merkezîyesi ve ‹stanbulda beﬂ murahhas› ve livalarda ve kazalarda mahalli müftilerinin taht› riyasetinde ve nevahide maruf zevattan ibarettir. Heyeti idare ve merkezden memur birer mümessil ve baz› kurada birer ikiﬂer muhabiri mevcuttur. Hükûmeti sab›kan›n mümanaat› sebebile nevahi ve kura teﬂkilât› henüz tamamile ikmal edilememiﬂ ve her ﬂeyin olbapta oldu¤u gibi teﬂkilâtta merkezden baﬂl›yarak aﬂa¤› do¤ru gitmiﬂtir. Maamafih mahalle
ve kariye teﬂkilât›na nizamname dairesinde ﬂimdiden iptidar olunmuﬂ ve Teﬂrinievvelin on alt›s›nda Edirnede in'ikad› musammem ve mukarrer olan kongrede cihat› sairesinin müzakeresi tabiî bulunmuﬂtur. Bu bapta bir emir ve mütaleayi âlileri oldu¤u halde emir ve iﬂ'ar›.
2 - Trakya meselesinin dahil oldu¤u son evrak› havadis mündericat›ndan malûm olaca¤› veçhile Paris Konferans› Bulgaristan hududunun tahdidi esnas›nda islâm ekseriyetini haiz
olan K›rcaali ve Koﬂukavak ve ‹¤ridere ve Dar›dere gibi kazalar Bulgar ve ‹skeçe ve Drama
Serez gibi Ustrumaya kadar mahalleri Yunan hududu dahilinde b›rakm›ﬂt›r. Merice mümtet
olan hudut dahilindeki Gümülcine ve Dedea¤açtan ﬂimdilik itilâf Devletleri lehine olarak
Bulgarlar›n hakimiyeti kat'edilmiﬂ ve bunun Türk sulhünun müzakeresi esnas›nda ﬁarkî
Trakya mukadderat›n›n tayini zaman›na kadar b›rak›ld›¤› esas olmuﬂtur. Ve esasen yaln›z
nefsi Gümülcinede ekseriyeti müslime mevcut olup, Dedea¤aç, Sofulu, Dimetoka, Ortaköy,
Seymenli kazalar›nda bugün tek bir Müslüman b›rak›lmam›ﬂt›r. Venizelos'un Trakyay› ﬂu
veçhile ink›sama u¤ratt›rmaktan maksad› buralarda müslüman nüfusu bulunmay›nca Yunan
lehine kazanmaya matuftur. ﬁu halde bu k›t’an›n bu halile b›rak›lmas› bizim için bir fayda
olam›yaca¤›n› ve Yunan ve Bulgarlara verilen mahallerdeki halk›n umumen islâm bulundu¤u cihetle Trakyan›n hududu kadîm› tarihîyesile Trakya hakk›nda düveli müﬂarileyhim mümessillerile konferans nezdinde protesto edilmiﬂ ve buralar› elyevm Frans›zlar›n taht› iﬂgalinde bulundu¤u Yunan, Bulgarlara karﬂ› durmak için Gümülcinede teﬂkilat ve tertibat yap›lmakta ise de levaz›m› tedafüiye ve para tedarikinde müﬂkülât› azimeye tesadüf edilmekte oldu¤u ve bu hususat›n hayyizi husule isali çeresinin berveçhimaruz kongrenin in'ikad›nda tezekkür edilece¤i arzolunur.
Trakya-Paﬂaeli Müdafaai
Hukuku Millîye Cemiyeti nam›na
ﬁevket
Zata mahsustur
Edirneden, 13/10/1335
S›vasta Kolordu Kumandan› Miralay Salâhattin Beyefendiye
Anadolu ve Rumeli Müfaai Hukuk Heyeti Temsilîyesine:
12 Teﬂrinievel 1335 tarih ve 2 numaral› ﬂifreye lâhikad›r.
Trakya-Paﬂaeli Cemiyetinin ‹stanbulda bulunan Garbî Trakya murahhaslar›na Frans›zlar müracaat ederek Gümülcine, Dedea¤aç, Sofulu, Dimetoka ve ‹skeçe için mutasarr›flar›n isimlerini istedikleri ve ‹skeçenin müddeti muvakkate için Yunan askerleri taraf›ndan iﬂgal edilece¤ini beyan ve bu malûmat› hafî tutmalar›n›n tanbih eyledikleri mezkûr murahhasl›ktan cemiyet riyasetine mektupla bildirilmekte ve mutasarr›flar›n isimleri verildi¤i münderiç bulunmakta oldu¤u beray› malûmat arz ve takdimi ihtiramat olunur.
Birinci Kolordu Kumandan› Miralay
Cafer Tayyar
Tel
Al›nd›¤› mahal, ‹stanbul
Mahreci
Antalya
S›vasta Anadolu ve Rumeli Heyeti Temsilîye Reisi
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Bal›kesir Heyeti Millîye Reisi Hacim imzosile baz› tebligat icra olunmakta ve 8 ve 10
Teﬂrinievel 1335 tarihli iki k›t'a telgrafnamenin birinde in’ikat edecek umum Anadolu Kongresine iki murahhas izam› di¤erinde de heyete de iki rapor gönderilmesi bildirilmektedir.
Tenvir ve takdirlerine intizar eyleriz.
15 Teﬂrinievvel 1335
Heyeti Millîye Reisi
Yusuf Talât

Derne¤i tüzü¤üne kimi bölümler bak›m›ndan uygun oldu¤u ve Kongrece seçilmiﬂ, on dört
kiﬂiden oluﬂan bir merkez kurulu ve ‹stanbulda beﬂ delegesi ve sancaklarda ve ilçelerde oralar›n müftülerinin baﬂkanl›¤›nda ve bucaklarda tan›nm›ﬂ kiﬂilerden oluﬂmaktad›r. Yönetim
kurulu ve merkezden görevlendirilmiﬂ birer temsilci ve baz› köylerde birer ikiﬂer muhabiri
vard›r. Eski hükûmetin önlemesi nedenile bucak ve köy örgütleri daha tümüyle tamamlanamam›ﬂ ve her ﬂey bu gibi iﬂlerde oldu¤u gibi örgütlerde merkezden baﬂl›yarak aﬂa¤› do¤ru
gitmiﬂtir. Bununla birlikte mahalle ve köy örgütlenmesine tüzük uyar›nca ﬂimdiden baﬂlanm›ﬂ ve Ekimin on alt›s›nda Edirnede toplanmas› düﬂünülüp kararlaﬂt›r›lm›ﬂ olan kongrede
elbette öteki konular görüﬂülecektir. Bu konuda bir emir ve düﬂünceniz varsa bildirilmesi.
2 - Trakya sorununu içeren gazetelerde son yaz›lanlardan ö¤renildi¤i gibi Paris Konferans› Bulgaristan s›n›rlar›n›n saptanmas› s›ras›nda Müslüman ço¤unlu¤un oturdu¤u K›rcaali ve Koﬂukavak ve ‹¤ridere ve Dar›dere gibi ilçeler Bulgar ve ‹skeçe ve Drama Serez gibi Ustrumaya kadar yerleri Yunan s›n›rlar› içinde b›rakm›ﬂt›r. Merice uzanan s›n›r içindeki
Gümülcine ve Dedea¤açtan ﬂimdilik ‹tilâf Devletleri yarar›na olarak Bulgarlar›n egemenli¤i kesilmiﬂ ve bunun Türk bar›ﬂ›n›n görüﬂülmesi s›ras›nda Do¤u Trakya kaderinin saptanmas› zaman›na b›rak›lmas› kabul edilmiﬂtir. Ve zaten yaln›z Gümülcinenin içinde Müslüman ço¤unlu¤u var olup Dedea¤aç, Sofulu, Dimetoka, Ortaköy, Seymenli ilçelerinde bugün
tek bir Müslüman b›rak›lmam›ﬂt›r. Venizelosun Trakyay› böyle parçalamaktan amac› buralarda Müslüman nüfusu bulunmay›nca Yunan yarar›na kazanmaya yöneliktir. ﬁu halde bu
topraklar›n bu durumda b›rak›lmas›nda bizim için bir yarar olam›yaca¤›n› ve Yunan ve Bulgarlara verilen yerlerdeki halk›n genellikle Müslüman oldu¤undan Trakyan›n eski tarihî s›n›rlar›yla Trakya konusunda o devletlerin temsilcilerile konferansta protesto edilmiﬂ ve buralar› ﬂimdi Frans›zlar›n iﬂgali alt›nda bulundu¤u Yunan ve Bulgarlara karﬂ› durmak için
Gümülcinede örgütlenip önlemler al›nmakta ise de savunma gereçleri ve para bulmakta büyük güçlüklerle karﬂ›laﬂ›lmakta oldu¤u ve bu noktalar›n baﬂar›ya ulaﬂmas› yolunun, sözü
edilen kongrenin toplant›s›nda görüﬂülece¤i bilginize sunulur.
Trakya-Paﬂaeli Ulusal Haklar›
Savunma Derne¤i ad›na
ﬁevket
Kiﬂiye özeldir
Edirneden, 13/10/1919
S›vasta Kolordu Komutan› Albay Salâhattin Beyefendiye
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Temsilci Kuruluna:
12 Ekim 1919 tarih ve 2 numaral› ﬂifreye ekdir.
Trakya-Paﬂaeli Derne¤inin ‹stanbulda bulunan Bat› Trakya delegelerine Frans›zlar
baﬂvurarak Gümülcine, Dedea¤aç, Sofulu, Dimetoka ve ‹skeçe için mutasarr›flar›n isimlerini istedikleri ve ‹skeçenin geçici süre için Yunan askerleri taraf›ndan iﬂgal edilece¤ini söylemiﬂler ve bu bilgiyi gizli tutmalar›n› tenbihledikleri o delegelikçe dernek baﬂkanl›¤›na
mektupla bildirilmekte ve mutasarr›flar›n isimleri verildi¤i yaz›l› bulunmakta oldu¤u bilginize sunulur. Sayg›lar sunar›m.
Birinci Kolordu Komutan› Albay
Cafer Tayyar
Tel
Al›nd›¤› yer, ‹stanbul
Ç›k›ﬂ›
Antalya
S›vasta Anadolu ve Rumeli Temsilci Kurulu Baﬂkan›
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Bal›kesir Ulusal Kurul Baﬂkan› Hacim imzasile baz› bildirimler yap›lmakta ve 8 ve 10
Ekim 1919 tarihli iki tane telgraf›n birinde toplanacak olan genel Anadolu Kongresine iki
delege gönderilmesi öbüründe de kurula da iki rapor gönderilmesi bildirilmektedir. Ayd›nlat›lmam›z› ve düﬂüncelerinizi bekleriz.
15 Ekim 1919
Ulusal Kurul Baﬂkan›
Yusuf Talât
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Tel

S›vas 16/10/1335
Antalya Müdafaai Hukuk Cemiyeti Reisi Yusuf Talât Beyefendiye
C: 15/10/1335
Amali meﬂrua ve mukaddesimizin istihsali u¤runda millet ile hükûmetin müﬂtereken çal›ﬂt›¤› bu hengâmede ayr›ca bir kongre içtima›na lüzum yoktur. Bugünün en birinci iﬂi nizamnamei mahsusuna tevfikan teﬂkilât› meﬂruay› millîyemizin taazzuv ve teﬂmilini kemali sükûn
ve intizamla ilerletmek, asayiﬂi memleketin hüsnü muhafazas›na gayret eylemekten ibarettir.
S›vas Umumi Kongresi ayn› gaye ve emelden nebean etmiﬂ olan bilûmum millî cemiyetleri Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti nam› umumîsi alt›nda toplam›ﬂ ve vicdan› millîden do¤an birli¤i lehülhamt bir ﬂekli vahdete irca eylemiﬂ oldu¤undan münferit hiçbir
müracaat›n muta olam›yaca¤› bedihîdir. Keyfiyet icap edenlere ayr›ca iﬂ'ar edilmiﬂtir Efendim.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai
Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi
TAM‹M
Tel
S›vas, 15/10/1335
Makamat› askerîye ve mülkîyeye
Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Merkezîye ve ‹darelerine
Dersaadet ve taﬂra matbuat›na
Baz› mahallerde çete ismini taﬂ›yan birtak›m eﬂhas›n kendilerini, milletin meﬂru ve mukaddes amalini istihsal maksadile taazzuv etmiﬂ olan teﬂkilât› kanunîyesi ile alâkadar göstermekte olduklar› ve arzuyu millîye mugayir harekâta lasaddi eyledikleri istihbar olundu. Hükûmetin, asayiﬂi memleketi ihlâle ve halk›m›z› ›zrara cür'et eden bu gibiler hakk›nda kanunun icabat›n› ifa eyliyece¤i ve Müdafaai Hukuk Cemiyetinin de bu baptaki icraatla hükûmete bütün mevcudiyetile muavenete bir vazifei millîye addeyliyece¤i tabiidir.
Vatan›n halâs›, milletin necat ve saadeti gayesi ile teﬂekkül etmiﬂ olan Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti nizamnamesinde "Çete tabiri" mevcut de¤ildir. Yaln›z milletin hukuku mukaddesini silâhla müdafaaya mecbur kald›¤› halatta nizamnameye tevfikan
"Kuvayi Millîye", sevk ve idareleri baptü rapt alt›nda olmak üzere hali faaliyette bulunur. ‹ﬂte bugün haks›z yere vatan›m›za ayak bast›r›lm›ﬂ ve her türlü zulüm ve vahﬂeti irtikâp eylemekte bulunmuﬂ olan Yunanl›lar› muazzez topraklar›m›zdan tardeylemek üzere Ayd›n cephesinde kan döken muhterem mücahidinimiz bu millî müfrezelerimizdendir. Lehülhamt asayiﬂi tam hükümferma bulunan ve beynelanas›r vifak ve hüsnümuaﬂeret mevcut olan vatan›m›z›n baﬂka hiçbir taraf›nda elan bu yolda bir faaliyetimiz olmad›¤› ilâve olunur.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai
Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na
Mustafa Kemal
Amasya, 18/10/1335
Edirneden Birinci Kolordu Kumandan› Cafer Tayyar Beyefendiye
Edirne heyeti merkeziyesinin ve zât› âlilerinizin Garbî Trakya hakk›ndaki mütalealar›
büyük ehemmiyetle nazar› dikkate al›nd›. Heyeti Temsilîyemizle mülâkat etmek üzere Amasyaya gelen Bahriye Nâz›r› Salih Paﬂa ile iki gün sonra bu mesele mevzuubahs edilecek ve neticesi arzolunacakt›r. Trakya-Paﬂaeli heyeti merkezîyesinin bugünlerdeki müzakerat› netayicinden s›k s›k malûmat verilmesini rica ederiz. Trakyadaki teﬂkilât› umumîyenin tevsi ve teﬂmilinden mümkün oldu¤u kadar Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetinin nizamnamesini esas tutmak ve bu suretle zahiren dahi vahdeti umumiyemizde bir fark olmad›¤›n›
göstermek mühimdir. Nizamname henüz gelmemiﬂ ise Dersaadette Galatal› ﬁevket Beyden
talep buyurunuz. ‹ﬂbu telgrafnameden Heyeti Merkezîyenin haberdar edilmesi ricasile takdimi ihtiramat olunur Efendim.
Mustafa Kemal
Edirne, 21/10/1335
S›vasta Heyeti Temsilîyeye
Evvelce arzolunan kongre bütün vilâyet liva ve kaza ve ekser nevahi murahhaslar› haz›r

Tel

S›vas, 16/10/1919
Antalya Haklar› Savunma Derne¤i Baﬂkan› Yusuf Talât Beyefendiye
K: 15/10/1919
Haklar› ve kutsal emellerimizin elde edilmesi u¤runda millet ile hükûmetin birlikte çal›ﬂt›¤› bu kar›ﬂ›k zamanda ayr›ca bir kongre toplant›s›na gerek yoktur. Bugünün en birinci iﬂi özel
tüzü¤üne uygun olarak yasal ulusal örgütlenmemizin organize edilip yayg›nlaﬂt›r›lmas›n› büyük
dinginlik ve düzen içinde ilerletmek, ülke güvenli¤inin iyi korunmas›na çaba harcamakt›r.
S›vas Genel Kongresi ayn› amaç ve istekten kaynaklanm›ﬂ olan tüm ulusal dernekleri
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i genel ad› alt›nda toplanm›ﬂ ve ulusal vicdandan
do¤an birli¤i Tanr›ya ﬂükür bir bütünlü¤e dönüﬂtürmüﬂ oldu¤undan ayr› ayr› hiçbir baﬂvurunun yerine getirilmiyece¤i aç›kça bellidir. Durum gerekenlere ayr›ca bildirilmiﬂtir Efendim.
Anadolu ve Rumeli Haklar›
Savunma Derne¤i Temsilci Kurulu
GENELGE
Tel
S›vas, 15/10/1919
Asker ve Sivil Makamlara
Haklar› Savunma Derne¤i Merkez ve Yönetim Kurullar›na
‹stanbul ve taﬂra bas›n›na
Baz› yerlerde çete ad›n› taﬂ›yan birtak›m kiﬂilerin kendilerini, milletin hakl› ve kutsal
emellerini elde etmek amac›yla organize olmuﬂ bulunan yasal örgütleriyle ilgili göstermekte olduklar› ve ulusal iste¤i ayk›r› davran›ﬂlara kalk›ﬂt›klar› haber al›nd›. Hükûmetin, ülke
güvenli¤ini bozmak ve halk›m›za zarar vermek cesaretini gösteren bu gibiler hakk›nda kanunun gereklerini yapaca¤› ve Haklar› Savunma Derne¤inin de bu yoldaki çal›ﬂmalarda hükûmete bütün varl›¤› ile yard›m› ulusal bir ödev sayaca¤› do¤ald›r.
Vatan›n kurtuluﬂu, milletin esenlik ve mutlulu¤u amac›yla kurulmuﬂ olan Anadolu ve
Rumeli Haklar› Savunma Derne¤inin tüzü¤ünde "Çete" deyimi yoktur. Yaln›z milletin kutsal haklar›n› silâhla savunma zorunda kald›¤› durumlarda tüzük uyar›nca "Ulusal Güçler",
yönetimleri disiplin alt›nda olmak üzere eyleme geçer. ‹ﬂte bugün haks›z yere vatan›m›za
ayak bast›r›lm›ﬂ ve her türden zulüm ve vahﬂilik yapmakta bulunmuﬂ olan Yunanl›lar› sevgili topraklar›m›zdan ç›karmak için Ayd›n cephesinde kan döken sayg›de¤er savaﬂç›lar›m›z
bu ulusal birliklerimizdendir. Tanr›ya hamdolsun güvenli¤in tam egemen ve unsurlar aras›nda uyuﬂma ve iyi geçim bulunan vatan›m›z›n baﬂka hiçbir yerinde ﬂimdi bu yolda bir eylemimiz olmad›¤› ek olarak bildirilir.
Anadolu ve Rumeli Haklar›
Savunma Derne¤i Temsilci Kurulu ad›na
Mustafa Kemal
Amasya, 18/10/1919
Edirnede Birinci Kolordu Komutan› Cafer Tayyar Beyefendiye
Edirne merkez kurulunun ve sizin Bat› Trakya ile ilgili görüﬂleri büyük önemle dikkate al›nd›. Temsilci Kurulumuzla buluﬂmak üzere Amasyaya gelen Deniziﬂleri Bakan› Salih
Paﬂa ile iki gün sonra bu mesele sözkonusu edilecek ve sonucu bilginize sunulacakt›r. Trakya-Paﬂaeli merkez kurulunun bugünlerdeki görüﬂmelerinin sonuçlar›ndan s›k s›k bilgi verilmesini rica ederiz. Trakyadaki genel örgütün geniﬂletilip yayg›nlaﬂt›r›lmas›nda olabildi¤ince Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i tüzü¤ünü esas almak ve böylece görünüﬂte bile olsa genel birli¤imiz konusunda bir ayr›l›k olmad›¤›n› göstermek önemlidir. Tüzük
daha gelmemiﬂ ise ‹stanbulda Galatal› ﬁevket Beyden isteyiniz. Bu telgrafdan Merkez Kuruluna bilgi verilmesi ricasile sayg›lar sunar›z Efendim.
Mustafa Kemal
Edirne, 21/10/1919
S›vasta Temsilci Kurula
Daha önce bildirilen kongre tüm il sancak ve ilçe ve ço¤u bucak delegeleri bulunarak toplanm›ﬂ ve Cumartesi günü görüﬂmeleri tamamlayarak on alt› kiﬂiden oluﬂan bir Merkez Kurulu
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oldu¤u halde içtima ve Cumartesi günü müzakere ve ikmal ve on alt› kiﬂiden ibaret bir Heyeti Merkeziye intihap etmiﬂtir. Garbî Trakyan›n Bulgar ve Yunanl›lar›n mezalimi alt›nda
ezilmesine ﬁarkî Trakyal›lar tahammül ede›niyece¤inden Garbî Trakyada arzuyu millîyi o
surette takviye ve ana muzaheret etmeyi ﬁarkî Trakyal›lar taahhüt eylemiﬂlerdir ve Bulgar
muahedenamesi ile Bulgaristan ve Yunan lehine ayr›lan Trakya parçalar› için de yaz›lan protestoname ait oldu¤u mahallere keﬂide edilmiﬂtir.
Trakya-Paﬂaeli Müdafaai
Hukuku Millîye Cemiyeti nam›na
ﬁükrü
Amasya, 23/10/1335
Edirnede Birinci Kolordu Kumandan› Cafer Tayyar Beyefendiye
ﬁifre, müstaceldir
1 - Müdafaai Hukuk Cemiyeti Trakya-Paﬂaeli Heyeti Merkeziyesine: Meriç ﬂark›nda
k›rk bin muhacirin sürati mümkine ile Mericin garbîne naklettirilmesi için hükûmeti merkeziye mümkün olan her türlü muaveneti ifa edecektir. ﬁimdiye kadar on bin lira vermiﬂ olduklar›n› bildirdiler. Daha da vereceklerini vadeltiler. Cemiyet taraf›ndan sureti münasibede ve
iﬂbu iﬂ'ardan bahsetmiyerek beﬂ alt› gün sonra hükûmete müracaat olunmas› münasip olur.
2 - Garbî Trakyan›n mukadderat› siyasîyesi hakk›nda ecaniple vukuu muhtemel temaslarda müteyakk›z davran›lmas› lâz›md›r. Esas olarak Devleti Osmanîyenin 1330 daki hududunu gayr›kabili tashih kabul etmek ve Garbî Trakyan›n k›smen veya kâmilen Devleti Osmanîyeye ilhak› mevzuubahs edilmek lâz›md›r. Garbî Trakyada bir islâm hükûmeti müstakillesi teﬂkili vadile Meriç ﬂark›ndan bir k›sm›n meselâ Midye-Enez hatt›na kadar olan k›sm›n dahi buna ilhak› tekâlifine aldanmak caiz de¤ildir. Böyle bir hükûmeti islâmiye teﬂkili
mutasavver olsa dahi bunun Bulgarlarla aram›zda bir "état tampon" olarak fakat her halde
Frans›z veya ‹ngiliz müstameresi halinde teﬂekkül edebilece¤i nazar› dikkatte tutulmal›d›r.
Bu zemine ait ﬂimdiye kadar istiﬂmam olunmuﬂ ecnebî efkâr›n›n ve uhdenize tevdi edilmiﬂ
olan Garbî Trakya k›sm›n›n son vaziyetinin iﬂ'ar›n› rica ederim.
Mustafa Kemal
24/25,10,1335
Edirnede Birinci Kolordu Kumandan› Cafer Tayyar Beyefendiye
Arif Beye mahsustur: Bizim takip etti¤imiz maksad› aslî memleketimizi ink›samdan kurtarmak ve devlet ve milletimizin istiklâlini temin etmektir. Bu maksad›n husulüne mümanaat
edebilecek düﬂmanlar›m›z ‹ngilizlerdir. ‹ngilizlerle tevhidi menafie çal›ﬂan Frans›zlar da addolunabilir. Düﬂmanlarla u¤raﬂmak için sonuna kadar ve her türlü vesaite müracaat ederek
çal›ﬂmaya azmettik. Bulgarlar da ayni düﬂmanlardan müﬂtekidir zannederim. Bu sebeple ﬂahs› Bulgar dostlar›m›n›z da yan› düﬂmanlar ve bu düﬂmanlar›n mahmisi olan Rumlar aleyhinde baﬂlad›klar› teﬂebbüste temini muvaffakiyetleri bizce mültezemdir. Bu itibarla tesis ve idamei münasebet muvaf›k olur. Bunun için ﬂimdilik bir heyetin buraya kadar gelmesine hacet
yoktur san›r›m. Zât› âliniz ve Cafer Tayyar Bey biraderimiz vas›tasile idamei münasebet
mümkündür. Aliyen icap ederse heyet de gönderebilirler. Takibi muhtemel Bulgar rüesas›
Türkiyede maalmennuniye cayi kabul görebilir. Yaln›z bir noktay› hat›ra olarak kaydedeyim:
Bulgarlar›n Kolçak Rusyasile birleﬂmek noktai nazar› bizim menafii atiyemize tetabuk etmiyebilir. Taraf›m›zdan bu cihetin gözetilmesi münasip olur. Osman Reisle ne gönderilmiﬂtir.
Kimden istiyelim. Meb'us olman›z muvaf›kt›r. Bulgar dostlara selâm. Gözlerinizden öperim.
Mustafa Kemal
Trakya-Paﬂaeli Heyeti Merkeziyesi Riyaseti Muhteremesine
1 Teﬂrinievel 1335 tarihinde Franchet d'Esperey'in yaveri Trakya Cemiyetinin ‹stanbul ﬂubesine müracatle Trakyaya gidecek idare memurlar›n›n esamisinin General taraf›ndan istenildi¤ini söyledi. Liste kendisine verildi. ‹ki gün sonra beﬂ kiﬂiden ibaret bulunan komite azas›na hususî
"lesepase" verilerek Gümülcineye izam olundu. Zevat› mezkûre Gümülcineye muvasalatlar›nda
Franchet d'Esperey'in vekili General Charpy ile görüﬂmüﬂler. Kendilerinin memleketin aksam›
muhtelifesinde idare memurlu¤u etmeye gönderildi¤ini söylemiﬂlerdi. Charpy esaminin kendisine
bildirildi¤ini ve fakat s›fat› memuriyetleri hakk›nda bir tebligat almad›¤›n› ve iki gün sonra Fran-

seçmiﬂtir. Bat› Trakyan›n Bulgar ve Yunanl›lar›n zulümleri alt›nda ezilmesine Do¤u Trakyal›lar katlanam›yaca¤›ndan Bat› Trakyada ulusal istemi o yolda güçlendirip ona destek olmay› Do¤u Trakyal›lar üstlenmiﬂlerdir ve Bulgar antlaﬂmas› ile Bulgaristan ve Yunan yarar›na ayr›lan Trakya parçalar› için de yaz›lan protesto ilgili oldu¤u yerlere çekilmiﬂtir.
Trakya-Paﬂaeli Ulusal Haklar›
Savunma Derne¤i ad›na
ﬁükrü
Amasya, 23/10/1919
Edirnede Birinci Kolordu Komutan› Cafer Tayyar Beyefendiye
ﬁifre, ivedidir
1 - Haklar› Savunma Derne¤i Trakya-Paﬂaeli Merkez Kuruluna: Meriç do¤usundaki
k›rk bin göçmenin olabildi¤ince çabuk Mericin bat›s›na taﬂ›nmas› için ‹stanbul hükûmeti elden gelen her türden yard›mda bulunacakt›r. ﬁimdiye kadar on bin lira vermiﬂ olduklar›n›
bildirdiler. Daha da vereceklerine söz verdiler. Dernek taraf›ndan uygun yoldan ve bu bildiriden söz etmiyerek beﬂ alt› gün sonra hükûmete baﬂvurulmas› yerinde olur.
2 - Bat› Trakyan›n politik kaderi konusunda yabanc›larla yap›lmas› olas› bulunan görüﬂmelerde uyan›k davran›lmas› gereklidir. Esas olarak Osmanl› Devletinin 1914 teki s›n›rlar›n› de¤iﬂtirilemez kabul etmek ve Bat› Trakyan›n bir bölümünün veya tümünün Osmanl›
Devletine kat›lmas› söz konusu edilmek gereklidir. Bat› Trakyada özgür bir Müslüman devleti kurmaya söz verme yolu ile Mericin do¤usundan bir parçan›n örne¤in Midya-Enez hatt›na kadar olan topraklar›n da buna kat›lmas›n›n önerilmesine aldanmak do¤ru olmaz. Böyle bir islâm devleti kurulmas› tasarlanm›ﬂ olsa bile bunun Bulgarlarla aram›zda bir tampon
devlet olarak fakat her halde Frans›z veya ‹ngiliz sömürgesi biçiminde kurulabilece¤i dikkatle göz önünde tutulmal›d›r. Bu alanda ﬂimdiye kadar sezilmiﬂ olan yabanc› görüﬂlerin ve yönetiminize verilmiﬂ olan Bat› Trakya bölümünün son durumunun bildirilmesini rica ederim.
Mustafa Kemal
24-25/10/1919
Edirnede Birinci Kolordu Komutan› Cafer Tayyar Beyefendiye
Arif Beye özgüdür. Bizim güttü¤ümüz ana amaç memleketimizi parçalanmaktan kurtarmak, devlet ve milletimizin ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤lamakt›r. Bu amac›m›z›n elde edilmesine
engel olabilecek düﬂmanlar›m›z ‹ngilizlerdir. ‹ngilizlerle ç›kar birli¤i oluﬂturmaya çal›ﬂan
Frans›zlara ayn› gözle bak›labilir. Düﬂmanlarla u¤raﬂmak için sonuna kadar ve her yola baﬂvurarak çal›ﬂmaya kesin karar verdik. Bulgarlar da ayn› düﬂmanlardan yak›nmaktad›r san›r›m. Bu nedenle kiﬂisel Bulgar dostlar›m›z›n da ayn› düﬂmanlara ve bu düﬂmanlar›n korumas› alt›nda bulunan Rumlara karﬂ› baﬂlad›klar› giriﬂimde baﬂar› sa¤lamalar› bizce gerekli
görülür. Bu nedenle iliﬂki kurup sürdürmek uygun olur. Bunun için ﬂimdilik bir kurulun buraya kadar gelmesine gerek yoktur san›r›m. Siz ve Cafer Tayyar Bey kardeﬂimiz arac›l›¤›yla iliﬂki sürdürdürülebilir. ‹leride gerekirse kurul da gönderebilirler. Kovuﬂturmaya u¤ramalar› olas› bulunan öndegelen Bulgarlar Türkiyeye memnunlukla kabul edilebilir. Yaln›z
bir noktay› an›msatmak için belirteyim: Bulgarlar›n Kolçak Rusyasile birleﬂmek görüﬂleri
bizim ilerideki ç›karlar›m›zla ba¤daﬂm›yabilir. Bu noktay› gözetmeniz uygun olur. Osman
Reisle ne gönderilmiﬂtir. Kimden istiyelim. Meb'us olman›z uygundur. Bulgar dostlara selâm. Gözlerinizden öperim.
Mustafa Kemal
Trakya-Paﬂaeli Merkez Kurulu Say›n Baﬂkanl›¤›na
1 Ekim 1919 tarihinde Franchet d’Esperey'in yaveri Trakya Derne¤inin ‹stanbul
ﬂubesine baﬂvurarak Trakyaya gidecek yönetim görevlerinin adlar›n›n general taraf›ndan istenildi¤ini söyledi. Liste kendisine verildi. ‹ki gün sonra beﬂ kiﬂiden oluﬂan komite üyelerine özel "Lesepase" verilerek Gümülcineye gönderildi. Bu kiﬂiler Gümülcineye
vard›klar›nda Franchet d’Esperey vekili General Charpy ile görüﬂmüﬂler. Kendilerinin
memleketin türlü bölümlerinde yönetim görevlisi olarak çal›ﬂmaya gönderildiklerini
söylemiﬂlerdir. Charpy, adlar›n kendisine bildirildi¤ini ve fakat görevlerinin ne oldu¤u
konusunda bir bildiri almad›¤›n› ve iki gün sonra Franchet gelece¤inden onunla görüﬂülece¤ini karﬂ›l›k olarak söyledi. Üç dört gün sonra Franchet d’Esperey Gümülcineye
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chet gelece¤i cihetle an›nda görüﬂülece¤ini cevasben beyan etti Üç dört gün sonra Franchet
d'Esperey Gümülcineye geldi. Komite azas›n› kabul etti. Oras›n›n idaresi hakk›nda serdetti¤i esaslar ﬂunlard›r.
1 - Kongrece, ‹skeçe, Gümülcine, Dedea¤aç, Sofulu, Dimetoka, Karaa¤aç, Mustafapaﬂa kazalar›n›n karar› ahire de¤in Düveil Mütelife kuvayi askerîyesi taraf›ndan iﬂgal olunmas›na karar vermiﬂ ve Düveli Mütelife nam›na idaresini de Franchet d'Esperey'e tevdi etmiﬂtir.
2 - Burada Franchet'nin nezareti aliyesinde bir idarei mahallîye tesis olunacakt›r. Muamelât Trakyal› memurlar taraf›ndan tedvir olunacak, ﬂu kadar ki her kaza baﬂ›nda kontrol
için Frans›z erkân› askeriyesinden biri bulunacakt›r.
3 - Meclisi Meb’usan teﬂkil olunacakt›r. ﬁu kadar ki, elyevm muhaceret devresi oldu¤u
cihetle birkaç vak›t için bir meclisi meb'usan intihab›na imkân yoktur. Fakat yap›lacakt›r.
4 - Fransa bu h›lta üzerinde hiçbir emel beslemez. Kongrenin Frans›z olan Franchet
D'Esperey'e tevdi etti¤i vazifeyi Fransa teshil edecektir ve birçok senelerdenberi türlü felâket
ve mesaibe duçar olan ﬂu havalide bir hayal› sükûn ve refah tesisine gayret edecektir.
5 - Trakyan›n iktisap edece¤i ﬂekli kati hakk›nda daha müttehaz bir karar yoktur. A¤lebi ihtimal konferans Türkiye sulhü ile halledilecektir.
Franchet beyanatta bulunduktan sonra memurîn listelerini yap›p muavini General
Charpy'e vermemizi söyledi. Franceht ifadat›nda Müslümanlara teveccühkâr göründü. Hatta Trakya kasam› ﬂimaliyesinin Bulgaristana terkolunmas› keyfiyetinde Amerikan›n tesiri oldu¤unu sarahaten izah etti. Badehu idarei memlekete naklikelâm ile her unsurdan memur
alaca¤›n› ve ezan cümle Trakyal› olup ta hizmeti devlette bulunmuﬂ memurînden istifade edece¤ini, hatta jandarma için mümkün mertebe askerlik etmiﬂ zevat intihap olunmas› lâz›mgeldi¤ini ve evkaf tanzim olunarak mazbut bir surette idare olunaca¤›n› velhas›l kariben ﬂu harap memlekette refah ve asaﬂiyin temin olunaca¤›n› beyan ile beraber her unsur gibi islâm unsurunun da kendisine muavenet etmesini ve zinhar asayiﬂi ihlâle badi olacak ef'al ve harekâtta bulunulmamas›n› mükerreren tavsiye etti ve tekrar memurîne nakli kelâm ile Dedea¤aca,
Rum ekseriyeti bulunmas› itibarile oraya bir Rum valinin tayini nas›l olaca¤›n› sordu.
Franchet'nin muavini Charpy bu ruhta beyanatta bulundu. ‹darei mahalliye hakk›nda
Trakya müslümanlar›n›n beyan› rey etmelerini söyledi. Komite de bu baptaki fikrini bildirmekle beraber memurîn listesini vergi ve Dedea¤aca bir müslim mutasarr›f fakat Sofuluya bir
Rum tayininin münasip olaca¤›n› anlatt›. ‹ﬂgal meselesini izahen bunun konferans karar› oldu¤unu ve Yunan askerinin de iﬂgale iﬂtirak ile Gümülcinenin 12 kilometre garbine kadar
uzanan sahay› iﬂgal edeceklerini söyledi. ﬁu kadar ki, gerek Franchet gerek Charpy'nin ifadat›nda Trakya aksam›ndan birinin Yunanistana verilece¤ine dair söz ve telmih geçmedi ve
hatta ‹skeçede ayr› bir Frans›z müfrezesi ve bir de miralay bulunup vukuu melhuz ﬂikâyata
merci olaca¤›n› da ilâve eylediler.
Trakyada vaziyet ﬂudur: Teﬂrinievvel evas›t›nda Frans›z kuvayi askeriyesi Gümülcine
ve havalisini iﬂgale baﬂlad›lar. 18 de Bulgar kuvayi askeriyesi alt› kaza sahas›n› tahliyeye baﬂlad›lar. 20 de bu ameliye hitam buldu. Yaln›z Bulgar jandarmalar›ndan kaçm›yanlar kald›.
16 da Yunan kuvvetlerinden ufak k›s›mlar ‹skeçeye gelmeye baﬂlad›. Fakat asker daha girmezden evvel ahalii islâmiye kâmilen evlerine, dükkânlar›na Frans›z bayraklar›n›n yan›na siyah matem bayraklar› ast›lar. Çarﬂ›y› tamamile kapad›lar. Frans›z kumandan› komiteye müracaatle bayraklar›n indirilmesini rica ile beraber tellâl ile de ilân ettirdi. Ahalinin indirmemesini görerek Frans›z askerile bayraklar› toplatt›. Dükkânlar üç gün kapal› kald›. Yunan askeri periﬂan bir halde idi. Bilâhare yavaﬂ yavaﬂ kuvvetler ço¤ald›. ﬁimdi on bin tahmin olunuyor. Komite gerek Gümülcinede, gerek Edirnede Yunan iﬂgalini protesto etti. Yunanl›lar
girmezden akdem ‹skeçede komite belediye intihab›n› yapm›ﬂ ve belediyeye Müslümanlar›
geçirmiﬂti. Bulgar jandarmas› k›yafetile fesli Müslüman jandarmalar yapm›ﬂ ve köylere göndermiﬂti. Bulgar memurîni mülkiyesi daha kalkmad›¤›ndan kaymakam onlardand›r. Fakat
son derece muhteriz. Müslümanlar›n hareketi herkesi intihaba davet etti.
Gümülcinede: Charpy orada oturuyor ve bütün Trakya idaresine vaz›yet etti. Bulgar memurlar› duruyorlar ve ﬂimdilik Charpy nam›na idare ediyorlar. Gümülcinede mahallî belediye teﬂkilât› yap›lmad›. Ay›n nihayetinde memurlar›n çekilece¤i söyleniyor. Bulgar memurlar›n Sofya ile münasebetlerinin kesildi¤i dün Edirnede iﬂitildi; Yunan ajan› Vamvakas Yunan Hükûmetinin General Charpy nezdinde mümessili s›fat›nda Gümülcinede bulunuyor. Entrika yap›yor, Dedea¤aç sevahiline Rum muhacirini nakline baﬂlanm›ﬂt›r. Bizim muhacirin daha duruyor. Birkaç› geçti. Bu
bapta Charpy ile vukubulan mülâkat›m›zda Müslüman muhacirlerinin yerlerine avdet ettirilecek-

geldi. Komite üyelerini kabul etti. Oras›n›n yönetimi ile ilgili olarak ileri sürdü¤ü ilkeler:
1 - Kongre, ‹skeçe, Gümülcine, Dedea¤aç, Sofulu, Dimetoka, Karaa¤aç, Mustafapaﬂa
ilçelerinin yeni bir karara de¤in ‹tilâf Devletleri askerî kuvvetleri taraf›ndan iﬂgal olunmas›na karar vermiﬂ ve ‹tilâf Devletleri ad›na yönetimi de Franchet d’Esperey'e vermiﬂtir.
2 - Burada Franchet'nin yüksek gözetimi alt›nda yerel bir yönetim kurulacakt›r. ‹ﬂler
Trakyal› memurlarca yürütülecek, ﬂu kadar ki her ilçenin baﬂ›nda denetim için yüksek rütbeli bir Frans›z subay› bulunacakt›r.
3 - Meb'uslar Meclisi kurulacakt›r. ﬁu kadar ki, ﬂimdi göç zaman› oldu¤undan bir süre için bir meb'uslar meclisi seçimine olanak yoktur. Fakat yap›lacakt›r.
4 - Fransa bu toprak parças› üzerinde hiçbir emel beslemez. Kongrenin Frans›z olan
Franchet d'Esperey'e verdi¤i görevi Fransa kolaylaﬂt›racakt›r ve birçok senelerdenberi türlü felâket ve u¤ursuzluklara u¤ram›ﬂ olan bu yörede bir dinginlik ve refah oluﬂmas›na çaba
harcayacakt›r.
5 - Trakyan›n alaca¤› kesin biçimle ilgili olarak daha verilmiﬂ bir karar yoktur. Büyük
olas›l›kla bu konuyu konferans Türkiye bar›ﬂ› ile birlikte çözüme ba¤layacakt›r.
Franchet bu sözleri söyledikten sonra memurlar›n listelerini yap›p yard›mc›s› General
Charpy’ye vermemizi söyledi. Franchet konuﬂmalar›nda Müslümanlara yak›nl›k gösterir
göründü. Hatta Trakyan›n kuzey bölümlerinin Bulgaristana b›rak›lmas› konusunda Amerikan›n etkisi oldu¤unu aç›kça anlatt›. Sonra da sözü ülke yönetimine getirerek her unsurdan
memur alaca¤›n› ve bu arada Trakyal› olup da devlet görevinde bulunmuﬂ memurlardan yararlanaca¤›, hatta jandarma için olabildi¤ince askerlik yapm›ﬂ olanlar›n seçilmesi gerekti¤ini ve vak›flar›n düzene konularak derli toplu yöntelice¤ini ve k›sacas› yak›nlarda bu harap
memlekette refah ve iç güvenli¤in sa¤lanaca¤›n› söylemekle beraber her unsur gibi islâm
unsurunun da kendisine yard›m etmesini ve hiçbir zaman iç güvenli¤i bozucu eylem ve davran›ﬂlarda bulunulmamas›n› yineleyerek ö¤ütledi ve yeniden sözü memurlara getirerek Dedeaca¤a, Rum ço¤unlu¤u bulundu¤undan oraya bir Rum valiyi ataman›n nas›l olaca¤›n›
sordu.
Franchet'in yard›mc›s› Charpy bu hava içinde konuﬂtu. Yerel yönetim ile ilgili olarak
Trakya Müslümanlar›n›n görüﬂ bildirmelerini söyledi. Komite de bu konudaki görüﬂünü
bildirmekle birlikle memurlar›n listesini verdi ve Dedea¤aca bir Müslüman mutasarr›f ama
Sofuluya bir Rum atanmas›n›n uygun olaca¤›n› anlatt›. ‹ﬂgal sorununu aç›klayarak bunun
konferans karar› oldu¤unu ve Yunan askerinin de iﬂgale kat›lmas› ile Gümülcinenin 12 kilometre bat›s›na kadar uzanan alan› iﬂgal edeceklerini söyledi. ﬁu kadar ki, gerek Franchet,
gerek Charpy'nin sözlerinde Trakyan›n bölümlerinden birinin Yunanistana verilece¤ine
iliﬂkin söz ve iﬂleme geçmedi ve hatta ‹skeçede ayr› bir Frans›z birli¤i ve bir de albay bulunup olas› yak›nmalar› dinlemekle yetkili olaca¤›n› eklediler.
Trakyada durum ﬂudur: Ekim ortalar›nda Frans›z askerî kuvvetleri Gümülcine ve yöresini iﬂgale baﬂlad›lar. 18 de Bulgar askerleri alt› ilçenin topraklar›n› boﬂaltmaya baﬂlad›lar. 20 de bu iﬂ bitti. Yaln›z Bulgar jandarmalar›ndan kaçm›yanlar kald›. 16 da Yunan kuvvetlerinden ufak bölümler ‹skeçeye gelmeye baﬂlad›. Fakat asker daha girmezden önce
Müslüman halk›n tümü evlerine, dükkânlar›na Frans›z bayraklar›n›n yan›na siyah matem
bayraklar› ast›lar. Çarﬂ›y› tümüyle kapad›lar. Frans›z komutan komiteye baﬂvurarak bayraklar›n indirilmesini rica ile beraber tellâl ile de ilân ettirdi. Ahalinin indirmedi¤ini görerek Frans›z askerile bayraklar› toplatt›. Dükkânlar üç gün kapal› kald›. Yunan askeri periﬂan bir halde idi. Sonradan yavaﬂ yavaﬂ kuvvetler ço¤ald›. ﬁimdi on bin olarak kestiriliyor..
Komite gerek Gümülcinede, gerek Edirnede Yunan iﬂgalini protesto etti. Yunanl›lar girmezden önce ‹skeçede komite belediye seçimini yapm›ﬂ ve belediyeye Müslümanlar› geçirmiﬂti. Bulgar jandarmas› k›l›¤›nda fesli Müslüman jandarmalar yapm›ﬂ ve köylere göndermiﬂti. Bulgar sivil memurlar› daha kalkmad›¤›ndan kaymakam onlardand›r. Fakat son derece çekingen. Müslümanlar›n davran›ﬂ› herkesi uyand›rd›.
Gümülcinede: Charpy orada oturuyor ve bütün Trakya yönetimine el koydu. Bulgar memurlar› duruyorlar ve ﬂimdilik Charpy ad›na yönetiyorlar. Gümülcinede yerel belediye örgütü yap›lmad›. Ay›n sonunda memurlar›n çekilece¤i söyleniyor. Bulgar memurlar›n›n Sofya ile iliﬂkilerinin
kesildi¤i dün Edirnede iﬂitildi; Yunan ajan› Vamvakas Yunan Hükûmetinin General Charpy yan›ndaki temsilcisi kimli¤iyle Gümülcinede bulunuyor. Entrika yap›yor. Dedea¤aç k›y›lar›na Rum
göçmenleri taﬂ›nmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bizim göçmenler daha duruyor. Birkaç› geçti. Bu konuda
Charpy ile yap›lan görüﬂmemizde Müslüman göçmenlerin yerlerine geri döndürüleceklerini ama
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lerini ve fakat birdenbire büyük kütle ile gelmelerinin gerek asayiﬂ ve gerek iaﬂe noktai nazar›ndan mehaziri dai olaca¤›n› ve bu iﬂ için ve istirdad› emval için komisyon teﬂkil olunaca¤›n› ve komitede ayr›ca listeler yapmas›n› tenbih etti. Elyevm Trakya komitesi taraf›ndan verilecek vesikalar Frans›z pasaport idaresinden tasdik olunuyor. Muhacirin ve ahali böyle Trakyaya gidiyorlar.
Numara
500
S›vasta Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuku Millîye Mümessilli¤ine
‹tilâf ﬁark Ordular› Kumandan› General d'Esperey taraf›ndan vaki olan davet üzerine
Garbî Trakyaya giden murahhaslar›m›zdan Calip Bahtiyar, ﬁakir ve Faik Beyler avdette
merkeze u¤r›yarak verdikeri rapor sureti aynen balâya nakil ile takdim k›l›nm›ﬂ ve Trakya
mesailile meﬂgul olmak üzere mumaileyhim Dersaadete azimet etmiﬂlerdir. 30 Teﬂrinievel
1335
Trakya-Paﬂaeli Müdafaai Heyeti Osmanîyesi
ﬁükrü
ﬁifre
S›vas, 31/10/1335
Edirnede Birinci Kolordu Kumandan› Miralay, Cafer Tayyar Beyefendiye
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Trakya-Paﬂaeli Heyeti Merkeziyesine:
Garbî Trakya ahvali ne ﬂekil kespeyledi? Muhacirlerin nakli meselesi ne haldedir? Hükûmeti seniye yeniden paraca muavenet eyledi mi? ‹ﬂ'ar› istirham olunur.
Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal
Edirnede Cafer Tayyar Bey ile telgraf baﬂ›nda muhabere
5/11/1335
Cafer Tayyar Beyefendiye
Muhabbet ve tahassürle gözlerinizden öperim. Arif Beye ve Trakya-Paﬂaeli Müdafaai
Hukuk Heyeti Merkeziyesine ve zât› âlinize son takdim olunan iﬂ'arat al›nd› m›?
Mustafa Kemal
Cümlesi al›nm›ﬂt›r. Arz› tazimat ederiz Efendim.
Cafer Tayyar
- ‹stanbulda Kara Vas›f Beyle muhabere ediyor musunuz? ‹stanbulda bedhahan çok
muz›r cereyanlar yapmaya çal›ﬂ›yorlar. Bilhassa itilâf ve Hürriyet ve Nigehbanc›lar ‹ngilizlerle beraber pek hainane tüﬂebbüsatta bulunuyorlar. Bunlara karﬂ› Anadoluda her türlü imha edici tedabir al›nd›. ﬁüphesiz oraca da böyledir de¤il mid? Garbî Trakyan›n bildi¤imiz vaziyetinde bir tebeddül var m›d›r? Trakya-Paﬂaeli Müdafaai Hukuk Heyeti Merkeziyesi hükûmetten arzu olunan muavenete mazhar oldu mu?.
- Buran›n vaziyeti umumîyesi dünkü gün ﬂifre ile arzedilmiﬂtir. Trakya Paﬂaeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti vazifesini hüsün ifaya çal›ﬂ›yor. ‹stanbul ile aras›ra muhabere ediyoruz.
Ve vaziyeti takip ettiriyoruz. Tedbir bizden muvaffak›yet Allahtan. Garbî Trakya için henüz
arzu olunan muavenet husul bulmam›ﬂt›r Efendim.
1 - Meb'usan›n ‹stanbulda içtima› hakk›ndaki mehalike dair mufassal mütaleat›m›z ﬂifre olarak takdim edece¤iz. Bunun mütaleas›ndan sonra gerek zât› âlinizini ve gerek heyeti
merkezîyenin noktai nazar›n›n sürati iﬂ'ar›n› rica ederiz.
2 - Meb'us intihab› ne dereceye vâs›l oldu. Mebus intihab› hitam bulduktan sonra Trakya nam›na asgarî iki mümessilin Heyeti Temsilîyeye aza olmak üzere Edirne Heyeti Merkeziyesince intihab› ve Heyeti Temsilîyeye izam› lâz›mgelecektir. ﬁimdiden bu cihetin nazar› teemmüle al›nmas›n› arzederim.
3 - Matlup muavenet için söz vermiﬂ olan hükûmeti merkeziyeye maruzatta bulunulacakt›r.
4 - Teﬂkilât nizamnamesi ve lahikas› Vas›f Bey taraf›ndan gönderilecekti. Henüz al›nmam›ﬂ ise talep buyurulmas›n› rica ederiz.

birdenbire büyük kütle ile gelmelerinin gerek iç güvenlik ve gerek beslenme bak›m›ndan
sak›ncalar do¤uraca¤›n› ve bu iﬂ için ve mallar›n geri al›nmas› için komüsyon kurulaca¤›n›
ve komitenin de ayr›ca listeler yapmas›n› tembihledi. ﬁimdi Trakya komitesi taraf›ndan verilecek belgeler Frans›z pasaport yönetimi taraf›ndan onaylan›yor. Göçmenler ve halk
Trakyaya böyle gidiyorlar.
Say›
500
S›vasta Anadolu ve Rumeli Ulusal Haklar› Savunma Temsilcili¤ine
‹tilâf Devletleri Do¤u Ordular› Komutan› General d'Esperey taraf›ndan yap›lan ça¤›r› üzerine Bat› Trakyaya giden delegelerimizden Galip Bahtiyar, ﬁakir ve Faik Beylerin dönüﬂte merkeze u¤r›yarak verdikleri raporun örne¤i oldu¤u gibi yukar›ya al›narak
sunuldu ve Trakya iﬂleriyle u¤raﬂmak üzere kendileri ‹stanbula gitmiﬂlerdir. 30 Ekim
1919
Trakya-Paﬂaeli Osmanl› Savunma Kurulu
ﬁükrü
ﬁifre
S›vas, 31/10/1919
Edirnede Birinci Kolordu Komutan› Miralay Cafer Tayyar Beyefendiye
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Trakya-Paﬂaeli Merkez Kuruluna: Bat› Trakya durumu ne biçim ald›? Göçmenlerin taﬂ›nmas› iﬂi ne durumdad›r? ‹stanbul hükûmeti yeniden para yard›m› yapt› m›? Bildirilmesi rica olunur.
Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal
Edirnede Cafer Tayyar Bey ile telgraf baﬂ›nda görüﬂme
5/11/1919
Cafer Tayyar Beyefendiye
Sevgi ve özlemle gözlerinizden öperim. Arif Beye ve Trakya-Paﬂaeli Haklar› Savunma Merkez Kuruluna ve size sunulan son yaz›lar› ald›n m›?
Mustafa Kemal
Hepsi al›nm›ﬂt›r. Derin sayg›lar sunar›z Efendim.
Cafer Tayyar
- ‹stanbulda Kara Vas›f Beyle haberleﬂiyor musunuz? ‹stanbulda kötülük isteyenler
çok zararl› ak›mlar yaratmaya çal›ﬂ›yorlar. Özellikle ‹tilâf ve Hürriyet ve Nigehbanc›lar ‹ngilizlerle birlikte çok haince giriﬂimlerde bulunuyorlar. Bunlara karﬂ› Anadoluda her türden
yok edici önlem al›nd›. Kuﬂkusuz oraca da böyledir de¤il mi? Bat› Trakyan›n bildi¤imiz durumunda bir de¤iﬂiklik var m›d›r? Trakya-Paﬂaeli Haklar› Savunma Merkez Kurulu hükûmetten beklenen yard›ma kavuﬂtu mu?.
- Buran›n genel durumu dünkü gün ﬂifre ile bilginize sunulmuﬂtur. Trakya Paﬂaeli
Ulusal Savunma Derne¤i görevini iyi yapmaya çal›ﬂ›yor. ‹stanbul ile aras›ra haberleﬂiyoruz.
Ve durumu izlettiriyoruz. Önlem bizden baﬂar› Allahtan. Bat› Trakya için beklenen yard›m
daha elde edilmemiﬂtir Efendim.
1 - Meb'uslar›n ‹stanbulda toplanmas›yla ilgili tehlikelere iliﬂkin ayr›nt›l› görüﬂlerimizi ﬂifre olarak iletece¤iz. Bunun incelenmesinden sonra gerek sizin ve gerek merkez kurulunun görüﬂünün çabuk bildirilmesini rica ederiz.
2 - Meb'us seçimi ne aﬂamaya eriﬂti. Meb'us seçimi bittikten sonra Trakya ad›na en az
iki temsilcinin Temsilci Kurula üye olmak üzere Edirne Merkez Kurulunca seçilmesi ve gözönünde bulundurulmas›n› bildiririm.
3 - ‹stenilen yard›m için söz vermiﬂ olan ‹stanbul hükûmetine yaz›lacakt›r.
4 - Örgüt tüzü¤ü ve eki Vas›f Bey taraf›ndan gönderilecekti. Daha al›nmam›ﬂ ise istenilmesini rica ederiz.

1234

1235

5 - Çatalca livas› Trakyaya tamamen raptolundu mu; Tekirda¤ ve Gelibolu livalar›nda
teﬂkilât muhkem midir?
6 - Arif Bey cevab›m›z› ald›ktan sonra bir mütalea ve harekette bulunmad› m›? Ve kendisi orada m›d›r?
7 - Bursada Bekir Sami, Band›rmada Kâz›m Beylerle muhabere ediyor musunuz?
C 1 - ﬁifre al›nd›ktan sonra bu baptaki mütalealar arzedilecektir.
2 - Meb'usan intihab› günden güne ilerliyor. Merkez Edirnede Trakya-Paﬂaeli Müdafaai Hukuk Heyetinden ﬁeref, Faik, Galip Bahtiyar Beyler meb'us olmuﬂlard›r. Mülhakattan
da Trakya-Paﬂaeli heyetine merbut olan zevat›n kazanmas› ihtimali ziyade oldu¤u merkeze
göre hükmediliyor. Talep edilen mümessillerin gönderilmesi Trakya-Paﬂaeli müdafaa heyetine söylenecektir.
3 - Garbî Trakya muhacirleri Frans›zlar taraf›ndan müﬂkülât görüyorlar. Bunun için
murahhaslar ‹stanbula gitmiﬂlerdir.
4 - Teﬂkilat nizamnamesi vard›r. Lâhikas› gönderilmemiﬂtir.
5 - Çatalcada livas› merkeze raptedümiﬂür. ‹ntihabat mesaili, ﬂimdiye kadar teﬂkilât lüzumu kadar tevsi edilememiﬂ oldu¤unu ve bu hususta Trakya Paﬂaeli Müdafaai Millîye Cemiyetinin nazar› dikkati celbedildi¤ini arzeylerim.
6 - Arif Beye cevab›n›z elden gönderildi. Çünkü kendisi burada de¤ildi.
7 - Yusuf ‹zzet Paﬂa ve Bekir Sami Beylerle icap ettikçe muhabere icra ediliyor Efendim.
- Fazla rahats›z etmiyeyim. Yaln›z bizi s›k s›k tenvir buyurman›z› hassaten rica ederiz
kardeﬂim.
5/11/1335
Mustafa Kemal
Edirneden, 8/11/1335
Kuvayi Millîye Heyeti Temsilîyesine
Garbî Trakya ahvali hakk›nda Edirne merkezinden ﬂifre ile verilen tafsilât cevab›na ﬂiddetle muntaz›r›m. Garbî Trakyan›n ﬂimal aksam›nda yap›lmas› lâbüt olan teﬂkilât, paras›zl›k
sebebile henüz baﬂl›yamam›ﬂ oldu¤u gibi elyevm Frans›z iﬂgal sahas›ndaki milis teﬂkilât› da
ayn› sebepten müﬂkülâta maruzdur. Paras›z hiçbir ﬂey olam›yor. Bugün için kurtulmuﬂ addolunabilen bu Trakya parças›n›n yaln›z paras›zl›k yüzünden tekrar Yunan iﬂgaline maruz b›rak›lmas› payitaht için azîm tehlikeyi müeddi olaca¤› takdir buyuruluyorsa muaveneti nakdiye için vak›t zayi etmeksizin tedabir ittihaz›n› ehemmiyetle tekrar istirham eylerim. Vilâyet vas›tasile bu bapta Bâbîaliye vukubulan müracaat›m de henüz is'af olunmad›. Paras›z Gümülcinedeki hareket müstelzimi hacalet ve akamettir. Gerek bu bapta ve gerek ﬂimal aksam›n›n
hal ve atisi hakk›nda rey ve mütalealar› muntazard›r Efendim. (Sobranya azas›ndan: Celâl)
Birinci Kolordu Kumandan›
Cafer Tayyar
S›vas, 11/1171335
Edirnede Birinci Kolordu Kumandan› Cafer Tayyar Beyefendiye
C: 8/11/1335
Sobranya azas›ndan Celâl Beyefendiye: Garbî Trakyan›n tamamen islâmlar›n elinde
yekpare olarak kalmas› ve münasip zaman ve f›rsatta ana vatana iltihak eylemesi cümlemizin yegâne gayesidir. Bu sebeple bu muazzez parçan›n hiçbir sebep ve behane ile ecnebî müstemlekesi olmaya raz› olmamas› esast›r. Hükûmeti Osmanîyenin siyaseten buralara
muavenette bulunmas› müﬂküldür. Vahdeti millîyeyi temsil eden Müdafaai Hukuk Cemiyet, mütareke zaman›ndaki hududu esas kabul etmiﬂ oldu¤undan Mericin garbini resmi bir
lisanla söyliyemez. Bu sebeple maksad›n istihsali için en birinci çare Garbî Trakyada ekseriyeti kahireyi teﬂkil eden dindaﬂ ve ›rkdaﬂlar›m›z›n teﬂkilât› millîyelerini taazzuv ve takviye ederek Wilson prensiplerine istinaden hukuklar›n› talep ve istihsale çal›ﬂmalar›d›r.
Gerek Frans›z ve gerek Yunan amaline asla muvafakat olunmamas›, ecnebî iﬂgaline kat'iyyen r›za gösterilmemesi ﬂart› esasidir. Hükûmetin kuvvei malîyesi malûmdur. Bilfiil harp
devam eden ‹zmir cephesi için hile bir muaveneti nakdivede bulunacak halde de¤ildir.
Müdafaai Hukuk Cemiyetinin ise paras› yoktur. Binaenaleyh Garbî Trakya teﬂkilat› için

5 - Çatalca sanca¤› Trakyaya büsbütün ba¤land› m›? Tekirda¤ ve Gelibolu sancaklar›nda örgüt sa¤lam m›d›r?
6 - Arif Bey yan›t›n› ald›ktan sonra bir görüﬂ bildirmedi mi, bir ﬂey yapmad› m›. Ve
kendisi orada m›d›r?
7 - Bursada Bekir Sami, Band›rmada Kâz›m Beylerle haberleﬂiyor musunuz?
K 1 - ﬁifre al›nd›ktan sonra bu konudaki düﬂünceler bilginize sunulacakt›r.
2 - Meb'uslar seçimi günden güne ilerliyor. Merkez Edirnede Trakya-Paﬂaeli Haklar› Savunma Kurulundan ﬁeref, Faik, Galip Bahtiyar Beyler meb'us olmuﬂlard›r. Edirneye ba¤l› yerlerden de Trakya-Paﬂaeli kuruluna ba¤l› olanlar›n kazanmas› olas›l›¤› merkeze göre, kuvvetli
görülüyor, istenilen temsilcilerin gönderilmesi Trakya-Paﬂaeli savunma kuruluna söylenecektir.
3 - Bat› Trakya göçmenlerine Frans›zlar güçlükler ç›kart›yor. Bunun için delegeler ‹stanbula gitmiﬂlerdir.
4 - Örgüt tüzü¤ü vard›r. Eki gönderilmemiﬂtir.
5 - Çatalca sanca¤› merkeze ba¤lanm›ﬂt›r. Seçim iﬂleri, ﬂimdiye kadar örgütün gere¤i
kadar yayg›nlaﬂt›r›lamam›ﬂ oldu¤unu ve bu konuda Trakya-Paﬂaeli Ulusal Savunma Derne¤inin dikkatinin çekildi¤ini bilginize sunar›m.
6 - Yan›t›n›z Arif Beye elden gönderildi. Çünkü kendisi burada de¤ildi.
7 - Yusuf ‹zzet Paﬂa ve Bekir Sami Beylerle gerektikçe haberleﬂilmektedir Efendim.
- Fazla rahats›z etmiyeyim. Yaln›z bizi s›k s›k ayd›nlatman›z› özellikle rica ederiz kardeﬂim.
5/11/1919
Mustafa Kemal
Edirneden, 8/11/1919
Ulusal Güçler Temsilci Kuruluna
Bat› Trakya durumu ile ilgili olarak Edirne merkezinden ﬂifre ile verilen ayr›nt›l› bilgilerin karﬂ›l›¤›n› sab›rs›zl›kla beklemekteyim. Bat› Trakyan›n kuzey bölümlerinde yap›lmas› çok gerekli olan örgütlenme, paras›zl›k nedenile daha baﬂl›yamam›ﬂ oldu¤u gibi ﬂimdi
Frans›z iﬂgal alan›nda milis örgütleri de ayn› nedenle güçlükle karﬂ›laﬂmaktad›r. Paras›z hiçbir ﬂey olam›yor. Bugün için kurtulmuﬂ say›labilen bu Trakya parças›n›n yaln›z paras›zl›k
yüzünden yeniden Yunan iﬂgali ile karﬂ› karﬂ›ya b›rak›lmas›n›n baﬂkent için büyük tehlike
do¤uraca¤› anlaﬂ›l›yorsa para yard›m› için zaman kaybetmeksizin önlemler al›nmas›n›
önemle yeniden rica ederim. Valilik arac›l›¤›y›la bu konuda Bâb›âliye yapt›¤›m baﬂvurum
da daha yerine getirilmedi. Paras›z Gümülcinedeki iﬂler, utanç verici ve baﬂar›s›zd›r. Gerek
bu konuda ve gerek kuzey bölümlerinin bugünü ve yar›n› ile ilgili düﬂünce ve görüﬂlerinizi
beklemekteyiz Efendim. (Sobranya* üyelerinden: Celâl)
Birinci Kolordu Komutan›
Cafer Tayyar
S›vas, 11/11/1919
Edirnede Birinci Kolordu Komutan› Cafer Tayyar Beyefendiye
K: 8/11/1919
Sobranya üyelerinden Celâl Beyefendiye: Bat› Trakyan›n tümüyle Müslümanlar›n
elinde bir bütün olarak kalmas› ve elveriﬂli zaman ve f›rsatta ana vatana kat›lmas› hepimizin tek amac›d›r. Bu nedenle bu sevgili topraklar›n hiçbir neden ve bahane ile yabanc›
sömürgesi olmay› kabul etmemesi temel ilkedir. Osmanl› Hükûmetinin politika bak›m›ndan buralara yard›mda bulunmas› güçtür. Ulusal birli¤i temsil eden Haklar› Savunma
Derne¤i, ateﬂkes yap›ld›¤› zamandaki s›n›rlar› esas kabul etmiﬂ oldu¤undan Mericin bat›s›na resmî bir dille söyliyemez. Bu nedenle amac›n elde edilmesi için en birinci çare Bat›
Trakyada ezici ço¤unlu¤u oluﬂturan din ve ›rk kardeﬂlerimizin ulusal örgütlerini organize
edip güçlendirerek Wilson prensiplerine dayanarak haklar›n› istemeleri ve bunu elde etmeye çal›ﬂmalar›d›r. Gerek Frans›z ve gerek Yunan emellerinin hiçbir zaman onaylanmamas›, yabanc› iﬂgalininin kesinlikle kabul edilmemesi temel koﬂuldur. Hükûmetin malî
gücü bilinmektedir. Savaﬂ›n edimli olarak sürdü¤ü ‹zmir cephesi için bile bir para yard›m›nda bulunacak durumda de¤ildir. Haklar› Savunma Derne¤inin ise paras› yoktur. Bu
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menaibii varidat›n yine ayn› topraklardan tedariki zarurîdir. Buna zât› âlileri gibi do¤rudan
do¤ruya alâkadar olan eshab› hamiyetin çaresaz olabilece¤i memulü kavidir. Maahaza muhacirinin Gümülcine havalisine gönderilmesi için hükûmeti seniyeden muaveneti nakdiye talep edilmiﬂ ve bu kere de tekiden istirhamatta bulunulmuﬂtur. Vaziyeti oldu¤u gibi görerek,
mevcut müﬂkülâta galebe etmeye ve maksad› mukaddesin istihsaline çal›ﬂmaya mecburuz.
Cenab› Hak milleti masumemizin yüzünü elbette zât› âlileri gibi hamiyetkâr vatanperver
mürﬂit ve mücahitleri gayreti ile güldürecektir. Muntazaman tenvir buyurulmakl›¤›m›z› rica
ederiz kardeﬂim.
Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal
Edirneden, 8/11/1335
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
2/11/1335 tarihli ﬂifreli telgrafnamei âlileri cevab›d›r:
Garbî Trakya ahvali: Yunanl›lar ‹skeçeyi Kuruçaya kadar iﬂgal eylemiﬂlerdir. Kuvvetleri: Beﬂ bin yedi yüz nefer, on dört cebel topu, yirmi bir mitralyözdür. Yunanl›lar› vürudundan evvel, Müslüman cemaati islâmiye ve belediye teﬂkilât› yapm›ﬂlar ve jandarmalar› müslümanlardan tayin eylemiﬂlerdir. Müslümanlar›n kuvvei maneviyesi sars›lmam›ﬂ ve Yunan iﬂgali askerî bir mahiyette kalm›ﬂt›r. Franchet d’Esperey ile Trakya valisi General Charpy Yunan iﬂgalinin muvakkat oldu¤unu mükerreren tamin eylemiﬂlerdir. Gümülcinede cemaati islâmiye teﬂkilât› yap›lm›ﬂ ve jandarma teﬂkilât› da ihzar edilmek üzeredir. Yunanl›lar Yunan
amalini terviç ettirmek üzere ‹skeçe ve Gümülcinede propagandaya ehemmiyetle devam eylemekte ve bu hususta halka mühim meblâ¤lar da¤›tmaya çal›ﬂmaktad›rlar. Cemiyetimizin
gayreti bugün bunlar› akim b›rakt›rmaktad›r. Dedea¤aç, Sofulu, Dimetoka, Karaa¤aç nefsi
islâm bulunmad›¤›ndan muhacirler nakledilmedikçe oralarda bir icraat yapmak mümkün
olam›yor. Frans›zlar, Müslümanlara pek müsait görünmekteler ise de as›l maksatlar› bu havalide yerleﬂmek oldu¤u bütün hareketlerinden anlaﬂ›lmaktad›r. Baz› mütehass›s memurlar
getirmiﬂlerdir. Bulgarlar, sulh muahedesini henüz imza etmedikleri için Bulgar idarei mülkîyesi Frans›z kontrolu alt›nda olarak ifay› vazife ediyor. Bulgarlarda kalan cebel k›sm›ndaki
dokuz kazada Bulgarlara karﬂ› ahalii islâmiyenin metanet ve maneviyat› yüksek oldu¤undan
her halde ﬂüphe eden Bulgarlar, o havalide bin kadar yerdi münzevi oldu¤u halde her ihtimale karﬂ› haz›r bulunmak üzere ayr›ca komite teﬂkilât› yapmamaktad›rlar.
Ahval ve vaziyeti haz›raya karﬂ› cemiyeti millîye ahvali için mütevali teﬂebbüsat› siyasîyede bulunmakta ve indelicap istimal edilmek üzere zemin ve zaman ve vesait müsaadesi nispetinde teﬂkilât haz›rlamaktad›r. Gümülcinede bu ay›n onalt›s›nda bir kongre in’ikad› mukarrerdir. Buradan da murahhaslar bulundurulacakt›r. Hükûmetin muaveneti nakdiyesi olursa Parise bir heyeti murahhasa göndermek mümkün olabilecektir. Yunan hükûmeti Garbî Trakyay› (....) nehrinden Meriç vadisine kadar sab›k Bulgaristan idaresinin imtiyazat›na müﬂabih bir
idare tesis etmek ve yaln›z Yunan hükûmetinin himayesini kabul eylemek suretini teklif etmekte ise de, sureti kat’iyede muvafakat gösterilmemektedir. Muhacirin meselesi muhacirinin muntazaman, mücehhezen nakli hususunda, tertibat yap›lm›ﬂt›r. Hükûmeti merkezîyenin müsaade
ve daha do¤rusu muavenetine intizar olunmaktad›r. Frans›zlar ‹stanbul ve Uzunköprü murahhaslar›m›z taraf›ndan mûta vesaik› vize ederek mürurlar›na müsaade ediyorlar. Nakliyat›n teshil ve yolun taksiri maksadile karadan daha ( ) muhacir nakliyat›na müsaade verilmesi için
Frans›zlara müracaat edildi. Cevaba intizar olunmaktad›r. Dimetokadaki Frans›z kumandan›
naf›a köprüsünden ve Serem köy geçidinden hususî olarak mürura müsaade etmekte oldu¤undan buralardan Dimetoka kazas› muhacirleri yurtlar›na avdet eylemektedirler. Meriç ﬂark›ndaki iki köy kâmilen mahallerine advet eylemiﬂtir. Boﬂ islâm köylerine Bulgarlar, ﬁarkî Trakya Bulgarlar›n› yerleﬂtirip b›rakm›ﬂ olduklar›ndan avdet eden muhacirler onlarla birlikte oturmak mecburiyetinde kalacaklard›r. Bulgarlar f›rsattan bilistifade ﬁarkî Trakyadaki ( ) avdet
gayesini takip ve Frans›zlar› bu hususta ( ) etmekte iseler de taraf›m›zdan buna muvafakat edilece¤inden bu mesele Garbî Trakya muhacirleri kâmilen mahallerine avdet edinceye kadar
maslahata göre idare edilecektir. Yunanl›lar, Trakyal› Rumlardan ikibin hane ‹skeçeye, üçbin
hane Gümülcineye, üçbin hane Dedea¤aca, binbeyﬂüyz hane Sofuluya iskân etmek için haz›rlam›ﬂlard›r ve bunlara üç ayl›k mekûlât ve nüfus baﬂ›na yüzer frank vermiﬂlerdir. ‹kinci ve
üçüncü kafile olarak da yirmibin aile haz›rlamak istedikleri müstahberdir. Para meselesi muhacirine muavenet hususunda talep edilen mebali¤ hakk›nda henüz bir cevap al›namad›.
Garbî Trakyada hükûmet teﬂkili için hükûmeti merkezîye vait buyurdu¤u onbin liran›n yanl›ﬂ

duruma göre Bat› Trakya örgütleri için gelir kayna¤›n›n yine ayn› topraklardan sa¤lanmas›
zorunludur. Buna sizin gibi do¤rudan do¤ruya ilgili olan yurtseverlerin çare bulabilece¤ini
kuvvetle umar›z. Bununla birlikte göçmenlerin Gümülcine yöresine gönderilmesi için ‹stanbul hükûmetinden para yard›m› istenmiﬂ ve bu kere de bu dile¤imiz yinelenmiﬂtir. Durumu
oldu¤u gibi görerek, karﬂ›m›zdaki güçlükleri yenmeye ve kutsal amac›n elde edilmesine çal›ﬂmak zorunday›z. Ulu Tanr› suçsuz milletimizin yüzünü elbette sizin gibi özverili yurdsever do¤ru yol gösterici ve savaﬂç›lar›n çabas› ile güldürecektir. Sürekli ve düzenli olarak ayd›nlat›lmakl›¤›m›z› rica ederiz kardeﬂim.
Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal
Edirneden, 8/11/1919
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
2/11/1919 tarihli ﬂifreli telgraf›n›z yan›t›d›r:
Bat› Trakya durumu: Yunanl›lar ‹skeçeyi Kuruçaya kadar iﬂgal etmiﬂlerdir. Kuvvetleri: Beﬂbinyediyüz er, ondört da¤ topu, yirmi bir a¤›r makinal› tüfektir. Yunanl›lar›n geliﬂinden önce, Müslümanlar ‹slâm Toplumu ve belediye örgütleri kurmuﬂlar ve jandarmalar›
Müslümanlardan atam›ﬂlard›r. Müslümanlar›n moralleri bozulmam›ﬂ ve Yunan iﬂgali askerî bir nitelikte kalm›ﬂt›r. Franchet d'Esperey ile Trakya valisi General Charpy Yunan iﬂgalinin geçici oldu¤u konusunda yineleye yineleye güvence vermiﬂlerdir. Gümülcinede islâm
toplumu örgütü kurulmuﬂ ve jandarma örgütü de haz›rlanmak üzeredir. Yunanl›lar Yunan
emellerini güttürmek için ‹skeçe ve Gümülcinede propagandalar›n› önemle sürdürmekte ve
bu iﬂ için halka büyük paralar da¤›tmaya çal›ﬂmaktad›rlar. Derne¤imizin çabalar› bugün
bunlar› sonuçsuz b›rakt›rmaktad›r. Dedea¤aç, Sofulu, Dimetoka, Karaa¤açta Müslüman
halk bulunmad›¤›ndan göçmenler getirilmedikçe oralarda bir ﬂeyler yap›lam›yor. Frans›zlar
Müslümanlara pek yatk›n görünmekteler ise de as›l amaçlar› bu yörede yerleﬂmek oldu¤u
bütün o davran›ﬂlar›ndan anlaﬂ›lmaktad›r. Baz› uzman memurlar getirmiﬂlerdir. Bulgarlar,
bar›ﬂ Frans›z denetimi alt›nda görev yap›yor. Bulgarlarda kalan da¤ bölümündeki dokuz ilçede Bulgarlara karﬂ› Müslüman halk›n dayanç ve morali yüksek oldu¤undan her halde
kuﬂkulanan Bulgarlar, o yörede bin kadar pasif adam› oldu¤u halde her olas›l›¤a karﬂ› haz›r bulunmak üzere ayr›ca komite örgütü yapmaktad›rlar.
‹çinde bulunulan duruma karﬂ› ulusal dernek konusunda ard arda politik giriﬂimlerde bulunmakta ve gerekti¤inde kullan›lmak üzere durumun ve ortam›n ve eldeki araçlar›n
elveriﬂlili¤i oran›nda örgüt haz›rlamaktad›r. Gümülcinede bu ay›n on alt›s›nda bir kongre
toplanmas› kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Buradan da delegeler bulundurulacakt›r. Hükûmetin para
yard›m› olursa Parise bir delege kurulu gönderilebilecektir. Yunan hükûmeti Bat› Trakyay› (.......) nehrinden Meriç vadisine kadar eski Bulgaristan yönetiminin ayr›cal›klar›na benzer bir yönetim kurmak ve yaln›z Yunan hükûmetinin kar›ﬂmas›n› kabul etmek çözümünü
önermekte ise de, kesinlikle kabul edilmemektedir. Göçmenler sorunu göçmenlerin düzenli ve eﬂyalar›yla birlikte taﬂ›nmas› konusunda önlemler al›nm›ﬂt›r. ‹stanbul hükûmetinin
izni ve daha do¤rusu yard›m› beklenmektedir. Frans›zlar ‹stanbul ve Uzunköprü delegelerimiz taraf›ndan verilen belgeleri vize ederek geçmelerine için veriyorlar. Nakliyat›n kolaylaﬂt›r›lmas› ve yolun k›salt›lmas› amac›yla karadan da ( ) göçmen gönderilmesine izin
verilmesi için Frans›zlara baﬂvuruldu. Yan›t beklenmektedir. Dimetokadaki Frans›z komutan› devlet köprüsünden ve Serem köy geçidinden özel olarak geçiﬂe izin vermekte oldu¤undan buralardaki Dimetoka ilçesi göçmenlerri yurtlar›na dönmektedirler. Meriç do¤usundaki iki köy halk› tümüyle yerlerlerine dönmüﬂtür. Boﬂ müslüman köylerine Bulgarlar,
Do¤u Trakya Bulgarlar›n› yerleﬂtirip b›rakm›ﬂ olduklar›ndan dönen göçmenler onlarla birlikte oturmak zorunda kalacaklard›r. Bulgarlar f›rsattan yararlanarak Do¤u Trakyadaki ()
geri dönme amac›n› gütmekte ve Frans›zlar› bu konuda ( ) iseler de bu taraf›m›zdan uygun
görülece¤i için bu sorun Bat› Trakya göçmenlerinin tümü yerlerine dönene kadar duruma göre idare edilecektir. Yunanl›lar, Trakyal› Rumlardan ikibin ev halk›n› ‹skeçeye, üçbin ev halk›n› Gümülcineye, üçbin ev halk›n› Dedea¤aca, bin beﬂyüz ev halk›n› Sofuluya
yerleﬂtirmek için haz›rlam›ﬂlard›r ve bunlara üç ayl›k yiyecek ve nüfus baﬂ›na yüzer frank
vermiﬂlerdir. ‹kinci ve üçüncü kafile olarak da yirmibin aile haz›rlamak istedikleri haber
al›nm›ﬂt›r. Para sorunu göçmenlere yard›m için istenilen parayla ilgili daha bir yan›t al›namad›. Bat› Trakyada hükûmet kurmak için ‹stanbul hükûmeti söz verdi¤i onbin liran›n
yaln›z beﬂyüz liras›n› vermiﬂ ve kalan dokuzbin beﬂyüz liray› daha vermemiﬂtir. Bat› Trak-
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beﬂyüz liras›n› vermiﬂ ve mütebaki dokuzbin beﬂyüz liray› henüz vermemiﬂtir. Garbî Trakyada hükûmet tesisi ve yevmiye bir buçuk lira ile teﬂkil edilen jandarmay› idare ve Yunan
propagandalar›na mukabele için paraya ﬂiddetle ihtiyaç olup bugün bu ihtiyac› mahallinden
temin etmek adimülimkân bulundu¤undan vadedilen meblâ¤›n acilen itas›na ve bu hususta
lâakal daha ellibin liran›n tahsisine taraf› valâlar›ndan da delâlet buyurulmas› müsterhamd›r
Efendim.
Trakya-Paﬂaeli Müdafaai
Hukuk Cemiyeti Reisi
ﬁükrü
ﬁifre
S›vas, 11/1171335
Edirnede Birinci Kolordu Kumandan› Cafer Tayyar Beyefendiye
C: 8/11/1335
Trakya-Paﬂaeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Riyasetine: Garbî Trakya hakk›nda ita buyurulan mülûmat ﬂayan› teﬂekkürdür. En mühim mesele bu topraklarda ekseriyeti kahireyi
teﬂkil eden ›rkdaﬂlar›m›z›n kat'iyyen hiçbir ecnebî idaresi veya himayesine temayül eylememeleridir. ‹lk ad›m olarak istiklâl veya muhtariyetlerini kazanmaya çal›ﬂmal›d›rlar. Gümülcine kongresi mukarrerat›ndan intizar olunan siyasî netice budur. Devleti Osmanîyenin vaziyeti haz›ras› bu ülkeleri için teﬂebbüsat› siyasîyede bulunmaya müsait de¤ildir. Ancak Wilson
prensiplerini ileri sürerek ve vahdeti tamme ve teﬂkilat› millîyelerine istinat ederek Garbî
Trakya naili istiklâl olabilir. Sulhün aklinden sonra hâs›l olacak vaziyete göre anavatan iltihak f›rsat› derpiﬂ olunabilir. Her halde ﬂimdilik Yunan propagandas›na mümanaat, Frans›zlar›n yerleﬂmesine karﬂ› ademi hoﬂnudî ikaz› mühimdir. Muhacirin hakk›nda vadedilen onbin liran›n ikmal ve mümkünse ellibin lira daha tahsisine dair hükûmeti seniye nezdinde teﬂebbüsatta bulunulmuﬂtur. Yaln›z hükûmetin vaziyeti maliyesi de nazar› dikkate al›nmak,
as›l memba› varidat›n Garbî Trakyadan istihsaline gayret etmek hususunda nazar› dikkati
âlilerinin celbini gayei mukaddesin istihsali için bir vecibe addeyleriz.
‹stitrat olarak ﬂunu da hat›rlatmak isteriz ki Trakya-Paﬂaeli Cemiyetinin takip edece¤i
mesleki siyasî de Meriçin ﬂark›, yani mütareke aktolundu¤u zamanki hududumuz dahilinde
kalm›ﬂ olan aksam› memalikimizin vatan› Ostnanîden gayrikabili fek bir cüz telâkki olunmas› pek mühimdir.
Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal
ﬁifre
S›vas, 11/11/1335
Harbîye Naz›r› Cemal Paﬂa Hazretlerine
Gümülcine muhacirlerinin mahallerine ﬂevki için hükûmeti seniyenin vait buyurdu¤u
onbin liran›n bir an evvel tediyesi mahallinden istirham edilmekle ve zaman geçmesinin Yunanl›lar›n lehine oldu¤u zikrolunmaklad›r. Garbî Trakya teﬂkilât› millîyesinin baka ve takviyesi için de mümkünse ellibin liran›n tahsisi talep edilmektedir. Payitaht›m›z›n emniyet ve vatan›m›z›n atisi ile son derece alâkadar olan bu meselede hükûmeti seniyemizin azamî muavenet ve gayret edece¤i biiﬂtibaht›r. Salih Paﬂa Hazretleri bu cihete söz vermiﬂlerdi. Delâleti devletleri hassaten istirham olunur.
Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal
Beﬂiktaﬂ, 1 Kânunuevel 1335
S›vasta K.O. 3 K.
Garbî Trakyal›lar K›rcaalide bir an evvel ihtilâl ç›kararak Bulgarlar› kovmak ve bu
veçhile mahalli mezkûru da Garbî Trakyaya ilâve ederek ilerde yapacaklar› teﬂebbüsü büyütmek ve belki de Makedonyaya sirayet ettirmek fikrinde olduklar›ndan ﬂimdiden Trakya için
müteﬂebbis bir kumandan ile birkaç alay kumandan› istediler.
Bu hususta heyeti muhteremelerinin mütalealar›n›n imba buyurulmas›n› arz ve istirham eyleriz. Bugünlerde gerek Garbî Anadolu ve gerek Anadolu berren ve bahret bize en lüzumu olan

yada hükûmet kurmak ve günde bir buçuk lira ödenekle kurulan jandarmay› yönetmek ve
Yunan propagandalar›na karﬂ›l›k vermek için paraya çok gereksinim olup bugün bu gereksinimi yerinden sa¤lamak olanak d›ﬂ› bulundu¤undan vaadedilen paran›n ivedi olarak verilmesi ve bu konuda en az ellibin lira daha ödenek ayr›lmas›na sizin de yard›mc› olman›z rica olunur Efendim.
Trakya-Paﬂaeli Haklar›
Savunma Derne¤i Baﬂkan›
ﬁükrü
ﬁifre
S›vas, 11/11/1919
Edirnede Birinci Kolordu Komutan› Cafer Tayyar Beyefendiye
K: 8/11/1919
Trakya-Paﬂaeli Haklar› Savunma Derne¤i Baﬂkanl›¤›na: Bat› Trakya ile ilgili olarak
verdi¤iniz bilgiler teﬂekküre de¤er. En önemli sorun bu topraklarda ezici ço¤unluk oluﬂturan ›rkdaﬂlar›m›z›n kesinlikle hiçbir yabanc› yönetim ya da korumas›na girme e¤iliminde
bulunmamalar›d›r. ‹lk ad›m olarak ba¤›ms›zl›k veya özerkliklerini kazanmaya çal›ﬂmal›d›rlar. Gümülcine kongresi kararlar›ndan beklenilen politik sonuç budur. Osmanl› Devletinin
bugünkü durumu bu ülkeler için politik giriﬂimlerde bulunmaya elveriﬂli de¤ildir. Ancak
Wilson prensiplerini ileri sürerek ve tam birlik içinde ve ulusal örgütlere dayanarak Bat›
Trakya ba¤›ms›zl›¤a kavuﬂabilir. Bar›ﬂ yap›ld›ktan sonra ç›kacak duruma göre ana vatana
kat›lmak öngörülebilir. Herhalde ﬂimdilik Yunan propagandas›na engel olmak, Frans›zlar›n yerleﬂmesine karﬂ› hoﬂnutsuzluk gösterip uyarma önemlidir. Göçmenlerle ilgili olarak
söz verilen on bin liran›n tamamlanmas›na ve olabilirse ellibin lira daha verilmesine iliﬂkin
olarak ‹stanbul hükûmetine giriﬂim yap›lm›ﬂt›r. Yaln›z hükûmetin malî durumu da dikkate
al›nmak, as›l gelir kayna¤›n›n Bat› Trakyadan sa¤lanmas›na çal›ﬂ›lmak konusunda dikkatinizi çekmeyi kutsal amac›n elde edilmesi için bir borç sayar›z.
Bu arada ﬂunu da an›msatmak isteriz ki Trakya-Paﬂaeli Derne¤inin izleyece¤i politikada da Mericin do¤usu, yani ateﬂkes anlaﬂmas› yap›ld›¤› tarihteki s›n›rlar›m›z içinde kalm›ﬂ olan ülkemiz topraklar›n›n Osmanl› vatan›ndan kopar›lamaz bir bütün say›lmas› çok
önemlidir.
Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal
ﬁifre
S›vas, 11/11/1919
Savaﬂiﬂleri Bakan› Cemal Paﬂa Hazretlerine
Gümülcine göçmenlerinin yerlerine gönderilmesi için hükûmetin söz verdi¤i onbin liran›n bir an önce ödenmesi oradan rica edilmektte ve zaman geçmesinin Yunanl›lar›n yarar›na oldu¤u bildirilmektedir. Bat› Trakya ulusal örgütünün yaﬂay›p güçlenmesi için de olanak varsa ellibin lira ödenek istenmektedir. Baﬂkentimizin güvenli¤i ve vatan›m›z›n ilerisi ile
çok ilgili olan bu konuda hükûmetin ençok yard›m› yap›p çaba harcayaca¤› kuﬂkusuzdur.
Salih Paﬂa Hazretleri bunun için söz vermiﬂlerdi. Arac› olman›z özellikle rica olunur.
Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal
Beﬂiktaﬂ, 1 Aral›k 1919
S›vasta K.O. 3 K
Bat› Trakyal›lar K›rcaalide bir an önce ayaklanarak Bulgarlar› kovmak ve böylece
oras›n› da Bat› Trakyaya ekleyerek ilerde yapacaklar› giriﬂimi büyütmek ve belki de Makedonyaya yaymak düﬂüncesinde olduklar›ndan ﬂimdiden Trakya için giriﬂimci bir komutan
ile birkaç alay komutan› istediler.
Bu konuda sayg›de¤er kurulunuzun düﬂüncesinin bildirilmesini rica ederiz. Bugünlerde gerek Bat› Anadolu ve gerek Anadolu karadan ve denizden bize en gerekli olan silâhlarla ve cepha-
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esliha ve cepaneyi nakletmek ve () istiyoruz. Garbî Anadolu ile () olmakla beraber nakliyata baﬂlad›k. Karadeniz sahilinde ‹neboluyu münasip görüyorsak da zât› alilerinin bu husustaki projesinin ve nerede ne gibi teﬂkilât ve tüccarlar bulundu¤unun emir buyurulmas›na
muntaz›r›z. Arz› hürmet eyleriz. (Kara Vas›f)
Mevkii Müstahkem Kumandan›
ﬁevket
Zata mahsustur
S›vas, 8/12/1335
Dersaadet Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan›
Miralay ﬁevket Beyefendiye
C: 1/12/1919
1 - ‹htilâl ile esaslaﬂmak mümkün de¤ildir. Garbî Trakyay› istilâ etmek istiyen ‹ngiliz,
Frans›z, ‹talyanlara arzular›n› tatmim için bir sebep tehiye edilmiﬂ olacakt›r. Bundan maada
Bulgarlar›n bizimle birleﬂmek arzusunu izhar etmekte olduklar› bir zamanda bu hareketin
hay›rl› bir netice verece¤i de müsteb'attir. Bunun Garbî Trakyay› Yunanl›lara iﬂgal ettirmek
için bir teﬂvik olmas› da pek muhtemeldir. Binaenaleyh vaziyetin pek esasl› tetkiki pek hayatî ve mühim bir mesele addolunmaktad›r.
2 - Garbî Anadolunun esliha ihtiyac› ziyadedir. Bir an evvel nakliyat ﬂayan› arzudur.
‹hraç iskelesi olarak biz Bafra a¤z›n› münasip görüyoruz. Fena havalarda takalar, kay›klar
bar›nabilir. Nehir tarik›yle de Vezirköprüye kadar düz kay›klarla nakliyat mümkündür. Bu
iﬂi Üçüncü Kolordu Kumandanl›¤› deruhde edecek, Samsundaki f›rkas›na yapt›racakt›r. Yaln›z vaktile kay›kç›lar›n ismi, hareketten evvel eslihan›n cinsi ve m›ktar› hususunda mezkûr
kumandanl›¤a malûmat ita k›l›nmas› lâz›md›r. Hatta dahilde tüccar eﬂyas› olarak nakli mutasavver oldu¤undan bu bapta Üçüncü Kolordu Kumandanl›¤› ile serian anlaﬂ›ld›ktan sonra
belki de bir arkadaﬂ›n Samsuna gelerek vaziyeti mahallinde tesbit ve takrir etmesi daha salim
olacakt›r.
Heyeti Temsilîye nam›na
Mustafa Kemal

neyi taﬂ›mak ve ( ) istiyoruz. Bat› Anadolu ile ( ) olmakla beraber taﬂ›ma iﬂine baﬂlad›k. Karadeniz k›y›s›nda ‹neboluyu uygun buluyorsak da sizin bu konudaki projenizin ve nerede ne
gibi örgütler ve tüccarlar bulundu¤unun bildirilmesini beklemekteyiz. Sayg›lar sunar›z.
(Kara Vas›f)
Müstahkem Mevki Komutan›
ﬁevket
Kiﬂiye özeldir
S›vas, 8/12/1919
‹stanbul Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan›
Miralay ﬁevket Beyefendiye
K: 1/12/1919
1 - Ayaklanarak temel kurmak (yerleﬂmek) olana¤› yoktur. Bat› Trakyay› istilâ etmek
istiyen ‹ngiliz, Frans›z, ‹talyanlara isteklerini sa¤lamak için bir neden haz›rlanm›ﬂ olacakt›r.
Bundan baﬂka Bulgarlar›n bizimle birleﬂmek istediklerini aç›klamakta olduklar› bir zamanda bu ayaklan›ﬂ›n hay›rl› bir sonuç vermesi de olanaks›zd›r. Bunun Bat› Trakyay› Yunanl›lara iﬂgal ettirmek için bir özendirme olmas› da pek olas›d›r. Bu nedenle durumun çok dikkatle incelenmesi pek hayatî ve önemli bir iﬂ say›lmaktad›r.
2 - Bat› Anadolunun silâha gereksinimi çoktur. Bir an önce taﬂ›maya geçilmesi iyi
olur. ‹hraç iskelesi olarak biz Bafra a¤z›n› uygun görüyoruz. Fena havalarda takalar, kay›klar bar›nabilir. Nehir yoluyla da Vezirköprüye kadar düz kay›klarla taﬂ›ma yap›labilir.
Bu iﬂi Üçüncü Kolordu Komutanl›¤› üstlenecek, Samsundaki tümenine yapt›racakt›r. Yaln›z vaktile kay›kç›lar›n adlar›, yola ç›kmadan silâhlar›n tür ve say›s› konusunda o komutanl›¤a bilgi verilmesi gereklidir. Hatta ülke içinde tüccar eﬂyas› olarak taﬂ›nmas› tasarland›¤›ndan bu konuda Üçüncü Kolordu Komutanl›¤› ile ivedilikle anlaﬂ›ld›ktan sonra belki
de bir arkadaﬂ›n Samsuna gelerek durumu yerinde saptay›p kararlaﬂt›rmas› daha do¤ru
olacakt›r.
Temsilci Kurul ad›na
Mustafa Kemal
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KRONOLOJ‹

4 Temmuz 1918
4 Mart ilâ 15 May›s 1919
20 Nisan 1919
15 May›s 1919
16 May›s 1919
19 May›s 1919
19 May›s ilâ 20 Temmuz 1919
28 May›s 1919
Haziran 1919
8 Haziran 1919
22 Haziran 1919
23 Haziran 1919
23 Haziran 1919
3 Temmuz 1919
5 Temmuz 1919
8 Temmuz 1919
21 Temmuz ilâ 30 Eylül 1919
23 Temmuz ilâ 7 A¤ustos 1919
4 ila 11 Eylül 1919
13 Eylül 1919
14 Eylül 1919
17 Eylül 1919
21 Eylül 1919
22 Eylül 1919
25 Eylül 1919
Ekim 1919
2 Ekim 1919 ilâ 3 Mart 1920
2 Ekim 1919
3 Ekim 1919
7 Ekim 1919
8 Ekim 1919
20 Ekim 1919
20 Ekim 1919
22 Aral›k 1919
24 Aral›k 1919
27 Aral›k 1919
l Ocak 1920
12 Ocak 1920
21 Ocak 1920

Vahdettin (6. Sultan Mehmet) padiﬂah oldu.
Birinci Damat Ferit Kabinesi
ATA 9. Ordu Müfettiﬂi oldu
Yunanl›lar ‹zmir’e asker ç›kard›
ATA Samsun’a do¤ru yola ç›kt›
ATA Samsun’a vard›
‹kinci Damat Ferit Kabinesi
Havza Genelgesi
Manisa ve Ayd›n’›n iﬂgali
ATA ‹stanbul’a geri ça¤r›ld›
Amasya Genelgesi
Ali Galip olay› ortaya ç›kt›
Ali Kemal’in ATA’ya karﬂ› giriﬂimi
ATA Erzurum’da
Cemal (Mersinli) Paﬂa Konya’dan ‹stanbul’a gitti
ATA askerlikten ayr›ld›
Üçüncü Damat Ferit Kabinesi
Erzurum Kongresi
Sivas Kongresi
‹stanbul’la haberleﬂmenin kesilmesi
Sivas’ta ‹rade-i Millîye Gazetesi
Kâz›m Karabekir Paﬂa’n›n ATA’ya ö¤ütleri
Sivas’tan Ankara’ya do¤ru yola ç›k›ﬂ
General Harbord’la görüﬂme
Abdülkerim Paﬂa’n›n arabulucuk giriﬂimi
Yahya Kaptan Olay›
Ali R›za Paﬂa Kabinesi
Bozk›r olay›
Kâz›m Karabekir Paﬂa Ankara’ya gidiﬂe karﬂ› ç›k›yor
Ahmet ‹zzet Paﬂa’n›n ö¤ütleri
Kâz›m Karabekir Paﬂa’n›n Ö¤ütleri
Amasya Protokolü’nün imzalanmas›
Adapazar›’nda ayaklanma
Ankara’ya do¤ru yola ç›k›ﬂ
‹tilâf Devletlerinin ültimatomu
Ankara'ya var›ﬂ
Cemal (Mersinli) Paﬂa'n›n istifa tehdidi
‹stanbul'da Meb'uslar Meclisi topland›
Anadolu'daki yabanc› subaylar›n tutuklanmas›
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26/27 Ocak 1920
28 Ocak 1920
1 ﬁubat 1920
8/9 ﬁubat 1920
9 ﬁubat 1920
16 ﬁubat 1920
8 Mart ilâ 2 Nisan 1920
16 Mart 1920
19 Mart 1920
5 Nisan ilâ 30 Temmuz 1920
10 Nisan 1920
13 Nisan 1920
23 Nisan 1920
24 Nisan 1920
29 Nisan 1920
May›s, Haziran 1920
2 May›s 1920
4 May›s 1920
5 May›s 1920
11 May›s 1920
11 May›s 1920
22 Haziran 1920
25 Haziran 1920
8 Temmuz 1920
31 Temmuz ilâ 17 Ekim 1920
10 A¤ustos 1920
18 A¤ustos 1920
Eylül 1920
4 Eylül 1920
29 Eylül 1920
15/16 Ekim 1920
21 Ekim 1920 ilâ 4 Kas›m 1922
24 Ekim 1920
30 Ekim 1920
8 Kas›m 1920
2/3 Aral›k 1920
5 Aral›k 1920
6 Aral›k 1920
15/16 Aral›k 1920
10 Ocak 1921
20 Ocak 1921
22 Ocak 1921
11 Mart 1921
16 Mart 1921
23 Mart 1921

Akbaﬂ Cephaneli¤i olay›
Meb'uslar Meclisinde Ulusal And›n kabulü
Maraﬂ'ta Frans›zlarla çat›ﬂma
Ulusal Kuvvetlerin Urfa'ya giriﬂi
Frans›zlar›n Maraﬂ'tan ayr›lmalar›
Anzavur isyan›
Salih Paﬂa Kabinesi
‹stanbul'un iﬂgali
ATA'n›n Ankara'da meclis toplama ça¤r›s›
Dördüncü Damat Ferit Kabinesi
ATA için ölüm ﬁeyhülislam ferman› al›nmas›
Düzce isyan›
Türkiye Büyük Millet Meclisinin aç›lmas›
ATA'n›n TBMM Baﬂkan› seçilmesi
H›yaneti Vataniye Kanunu'nun kabulü
Yozgat, Yerköy ve Bo¤azl›yan isyanlar›
Ankara'da ilk Bakanlar Kurulu
‹stanbul Ankara'yla iliﬂki ar›yor
Konya isyan›
‹stanbul Harp Divan›, ATA'y› ölüme mahkûm etti
Halifelik ordusunun ulusal birliklere sald›r›s›
‹lk Yunan sald›r›s›
Bat› Cephesi Komutanl›¤› kuruldu
Yunanl›lar›n Bursa'y› iﬂgali
Beﬂinci Damat Ferit Kabinesi
Sevr Antlaﬂmas› imzaland›
Celâlettin Arif Bey'in karﬂ›t giriﬂimleri
Ermenilere karﬂ› harekat
Naz›m Bey'in ‹çiﬂleri Bakan› yap›lmas›
Sar›kam›ﬂ'›n kurtuluﬂu
Saimbeylinin kurtuluﬂu
Teyfik Paﬂa Kabinesi
Gediz sald›r›s›
Kars'›n kurtuluﬂu
Cepheyi ikiye ay›rma karar›
Gümrü Anlaﬂmas› imzaland›
Bilecik buluﬂmas›
‹zzet ve Salih Paﬂalar Ankara'da
Demirci Efe’nin bast›r›lmas›
Birinci ‹nönü zaferi
Yeni devletin ilk anayasas›
Çerkez Etem ayaklanmas›n›n bast›r›lmas›
Bekir Sami Bey’in anlaﬂmalar›
Moskova anlaﬂmas›
‹kinci Yunan sald›r›s›
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Nisan 1921
l Nisan 1921
10 May›s 1921
11 Temmuz 1921
5 A¤ustos 1921
23 A¤ustos 1921
13 Eylül 1921
19 Eylül 1921
20 Ekim 1921
5 Ocak 1922
13 Ocak 1922
18/19 ﬁubat 1922
22 Mart 1922
Haziran 1922
12 Temmuz 1922
31 Temmuz 1922
26 A¤ustos 1922
27 A¤ustos 1922
30 A¤ustos 1922
1 Eylül 1922
9 Eylül 1922
10 Eylül 1922
3 Ekim 1922
11 Ekim 1922
1 Kas›m 1922
1/8 Kas›m 1922
18 Kas›m 1922
20 Kas›m 1922
2 Aral›k 1922
4 ﬁubat 1923
17 ﬁubat 1923
8 Nisan 1923
23 Nisan 1923
24 Temmuz 1923
4 A¤ustos 1923
13 A¤ustos 1923
1 Eylül 1923
13 Ekim 1923
20 Ekim 1923
25 Ekim 1923
26 Ekim 1923
29 Ekim 1923

Refet (Bele) Paﬂa baﬂkomutanl›k peﬂinde
‹kinci ‹nönü zaferi
TBMM’de Haklar› Savunma Grubu kuruldu
Anayasa konusunda Kâz›m Karabekir Paﬂa’n›n
tuhaf iste¤i
Baﬂkomutanl›k kanunu
Sakarya savaﬂ› baﬂlad›
Sakarya zaferi
ATA’ya Mareﬂallik rütbesi ve Gazi unvan› verildi
Fransa ile Ankara Anlaﬂmas› imzaland›
Ordumuz Adana’ya girdi
TBMM'de ‹kinci Grup oluﬂtu
Kâz›m Karabekir Paﬂa Meclislerin de üstünde bir
kurul öneriyor
‹tilâf Devletlerinin ateﬂkes önerisi
Ali ‹hsan (Sâbis) Paﬂa'n›n tutumu aç›kl›¤a kavuﬂuyor
Rauf Bey Baﬂbakan oluyor
‹stiklâl Mahkemeleri kanunu
Büyük Taarruz baﬂlad›
Afyon'un kurtuluﬂu
Baﬂkomutanl›k Meydan Muharebesi kazan›ld›
"Ordular; ilk hedefiniz Akdenizdir. ‹leri!" emri
Ordu ‹zmir'e girdi
Bursa'n›n kurtuluﬂu
Mudanya Konferans› topland›
Mudanya Ateﬂkes Anlaﬂmas› imzaland›
Halifelik padiﬂahl›ktan ayr›ld›, Saltanat kald›r›ld›
Vahdettin kaçt›
Abdülmecit Efendi halife atand›
Lozan Konferans› baﬂlad›
ATA'n›n vatandaﬂl›k haklar›ndan yoksun
b›rak›lmas› giriﬂimi
Lozan Konferans› kesildi
‹zmir'de Türkiye ‹ktisat Kongresi topland›
ATA partisi için 9 ilke saptad›
Lozan Konferans› yeniden topland›
Lozan Bar›ﬂ Antlaﬂmas› imzaland›
Rauf Bey Baﬂbakanl›ktan ayr›ld›
Fethi Bey Baﬂbakan oldu
Halk Partisi kuruldu
Ankara baﬂkent oldu
Ali Fuat Paﬂa TBMM ‹kinci Baﬂbakanl›¤›ndan çekildi
Rauf Bey TBMM ‹kinci Baﬂkan› oldu
Fethi Bey hükûmeti çekildi
Cumhuriyet ilan edildi. ATA Cumhurbaﬂkan› seçildi
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7 Ocak 1924
3 Mart 1924

20 Nisan 1924
Ekim 1924
26 Ekim 1924
1 Kas›m 1924
17 Kas›m 1924
13 ﬁubat ilâ 31 May›s 1925
23 ﬁubat 1925
Mart 1925
4 Mart 1925
3 May›s 1925
20 Kas›m 1925
23 Kas›m 1925
30 Kas›m 1925
26 Aral›k 1925
17 ﬁubat 1926
1 Mart 1926
22 Nisan 1926
15 ilâ 20 Ekim 1926
24 May›s 1928
1 Kas›m 1928
3 Nisan 1930
26 Mart 1931
25 Haziran 1934
24 Ekim 1934
3 Aral›k 1934
5 Aral›k 1934
20 Temmuz 1936
16 Temmuz 1938

Yüzelliliklerin isimlerini içeren Resmi Gazete
yay›nland›
Halifelik kald›r›ld›. Diniﬂleri bakanl›¤›n› kald›ran,
ö¤retimi birleﬂtiren kanunlar kabul edildi.
Hanedan s›n›r d›ﬂ› edildi
Anayasas› kabul edildi
Nasturî isyan›, ‹ngiliz ültimatomu
ATA'ya karﬂ› komplo
Hükûmetle muhalefetin çat›ﬂmas›
Terakkiperver Cumhuriyet Partisi kuruldu
ﬁeyh Sait isyan›
Aﬂar vergisinin kald›r›lmas›
Aﬂar vergisi kald›r›ld›
Takriri Sükûn kanunu kabul edildi
Terakkiperver Cumhuriyet Partisi kapat›ld›
ﬁapka kanunu
Baz› unvanlar yasakland›
Tekke, zaviye ve türbeler kapat›ld›
Uluslararas› saat ve takvim kabul edildi
Medeni Kanun kabul edildi
Türk Ceza Kanunu kabul edildi
Borçlar Kanunu kabul edildi
ATA Nutku okudu
Yeni rakamlar›n kabulü
Yeni harflerin kabulü
Kad›nlar›n seçme hakk›n›n tan›nmas›
Yeni (metrik) ölçülerin kabulü
Soyad› kanunu
Aya Sofya'n›n müze olmas›na iliﬂkin kararname
Dinsel giysiler hakk›nda kanun
Kad›nlara seçilme hakk›n›n tan›nmas›
Montrö anlaﬂmas›
Yüzelliliklerin aff›
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