
fiifre Zata mahsustur 339 Erzurum, 23/8/1335
K.O. 12 Kumandanl›¤›na
K.O. 20 Kumandanl›¤›na

(Yaln›z K.O. 12) C, 13/8/1335 flifre:
Dersaadette firak› muhtelifenin Amerika heyetine verilmek üzere ittihaz eyledikleri mu-

karrerat burada Heyeti Temsilîyemizce son derece flayan› tesessür ve teessüf görüldü. Çünkü
birinci maddede Ermenistana vilâyat› flark›yeden arazi terki mevzuubahs olmaktad›r. Halbu-
ki ekseriyeti Kahire Türk ve Kürt olan bu vilâyetlerden bir kar›fl topra¤›n bile Ermeniler he-
sab›na kayd›n›n bugün için bil'amel mümkün olam›yaca¤› flöyle dursun unsurlar aras›ndaki
münaferet ve hissi intikam›n dehflet ve fliddeti Osmanl› Ermenilerinin avdetleri halinde bile
vilâyetler dahilinde mütekâsif olarak iskânlar›n› tehlikeli göstermektedir. Binaenaleyh erba-
b› ceraimden olm›yan Osmanl› Ermenilerine yap›lacak azamî müsaade, fleraiti adiye ve mü-
tesaviye dairesinde vatanlar›na avdete r›zadan baflka bir fley olam›yacakt›r. Üçüncü madde-
de Erzincan ve S›vas aras›nda mütekâsif bir Ermenilik tahayyülü ilimsizlik ve vukufsuzluk-
tan baflka bir fley de¤ildir. Harpten evvel bile buralar›n sekenesi k›sm› azam› Türk ve k›sm›
kalili Zaza denilen Kürtlerden ve pek az da Ermeniden ibaret idi. Bugün ise mevcudiyetin-
den bahsedilecek m›ktarda Ermeni yoktur, binaenaleyh bu gibi cemiyetler selâhiyetlerini tak-
dir eylemeli ve bir ifl yapmak isterlerse hiç olmazsa Harbiye ve Hariciye Nezaretlerinin sulh
haz›rl›klar› meyan›nda yapt›klar› resmî istatistik ve grafiklere olsun müracaat zahmetinden
kaç›nmamal›d›r. ‹flbu telgraf›n aynen ‹stanbula gönderilmesini rica ederiz.

Mustafa Kemal 
Asayifle aittir 2013 Ankaradan, 14/8/1335

Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Erkân›harbiye Riyasetine
1- Mustafa Kemal Paflaya: Dersaadete hitaben yazm›fl oldu¤unuz son cevaplar›n›z ma-

halline isal edilmifl ve cevap olarak matbu raporla Ahmet R›za Bey, Ahmet ‹zzet, Cevat, Çü-
rüksulu Mahmut Paflalar, Reflat Hikmet, Cami, Reflit Sadi Beyler, Esat Paflalar gibi pek çok
zevat›n fikrine muvaf›k olan Kara Vas›f›n yani Cengizin Halide Edip Han›m›n mütalealar›-
n› havi uzun mektuplar geldi. Bunlar s›ra ile hulâsa edilerek arzedilece¤i gibi as›llar› da S›-
vasa gönderilecektir. Bunlar›n cümlesinde bir muzaherete ihtiyaç messetti¤i ve bu muzahere-
tin Amerika taraf›ndan ifas› ehveni fler olarak kabul ve tasvip edildi¤ine dair esbab› mucibe
beyan edilmektedir. Matbu rapor; Cami, Rauf Ahmet, Reflat Hikmet, Reflit Sadi Beylerle Ha-
lide Han›m, Kara Vas›f, Esat Pafla, bütün f›rka ve cemiyetlerin efkâr› yokland›ktan sonra, ek-
seriyeti azimeye göre tanzim edilmifltir. Vak›t varm›fl. Kongrede bir an evvel ifl görmek, Ame-
rikal›lar gitmeden tebligat yap›lmak lâz›m imifl. Amerikal›lar› oyal›yarak tehiri hareketlerine
çal›fl›l›yormufl. Kongre süratle kat'i karar verebilir mi? SualileAmerikal›lar, taraftarl›¤›n› ima
ediyormufl. Kongrenin in'ikad›n› tacil buyurmalar› rica olunur.

K.O. 20 Kumandan› Ali Fuat
Bu telgrafta bahsolunan uzun mektuplar, günlerce telleri iflgal eden flifre-

lerle verildi. Yekdi¤erine zeyil olan o flifrelerden biri de flu idi:
Asayifle aittir Zâta mahsustur Ankaradan, 17 A¤ustos 1335

Üçüncü Ordu Müfettifli Erkân›harbiye Reisi Kâz›m Beyefendiye
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: 16/17/1919 ve 880 numaral› flifrenin dokuzuncu

maddesine zeyildir:
Kara Vas›f›n 10 numaral› madde hakk›nda zeyil olarak verdi¤i malûmat: 
1- Bir muzaheret fleklinde Amerikaya taraftar olursak ve bunu Vilâyat› fiark›ye Kongresi,

Millî Kongre, bir arzu gibi telgrafla hükûmetimize yazarsa Wilson'un Amerika Kongresine karfl›
güzel bir noktai istinat olaca¤› Dersaadete ekser münevveran buna taraftar ve böyle bir fley ihzar
ediyorlar. E¤er Anadolu da yaparsa faydal› olur diyorlar. Böyle olursa Amerikan›n mandas›ndan
bilistifade di¤er habisleri ç›karmak ve sonra yaln›zca Amerikal›larla karfl›laflmak kabul olur ve u¤-
raflmak da kolay olur. Bir de Amerikal›lar bizi fliddetle takbih ediyorlar. Yani hükûmeti terzil ve
milletimizi de takbih ediyorlar. Murahhaslar›n ‹stanbuldan ç›k›fl›n› Parise gidiflini, muht›ralar›
..............................sonra diyorlar ki Avrupan›n cesaret etmedi¤ini siz kabul ediyorsunuz. Meselâ;
Avrupa büyük Ermenistan yapm›yor. Sizin Sadrazam Torostan hudut veriyor. Ermenistan istiyor.
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fiifre Kifliye Özeldir Erzurum, 21/8/1919
K.O. 12 Komutanl›¤›na 
K.O. 20 Komutanl›¤›na

(Yaln›z K.O. 12) K, 13/8/1919 flifre:
‹stanbulda çeflitli partilerin Amerika komüsyonuna verilmek üzere alm›fl olduklar› ka-

rarlar burada Temsilci Kurulumuzca son derece üzücü ve eseflendirici bulundu. Çünkü bi-
rinci maddede Ermenistana do¤u illerinden toprak b›rak›lmas› sözkonusu olmaktad›r. Oy-
sa ki ezici ço¤unlu¤u Türk ve Kürt olan bu illerden bir kar›fl topra¤›n bile Ermeniler hesa-
b›na geçirilmesine bugün için pratik olarak olanak bulunmad›¤› flöyle dursun unsurlar ara-
s›ndaki tiksinti ve öç alma duygusunun korkunçlu¤u ve kuvveti Osmanl› Ermenilerinin dön-
meleri halinde bile illerde yo¤un olarak yerlefltirilmelerini tehlikeli k›lmaktad›r. Bu neden-
le cürüm ifllemifl olm›yan Osmanl› Ermenilerine yap›lacak en son kolayl›k, normal ve eflit
koflullar alt›nda vatanlar›na dönmelerini kabul etmekten baflka bir fley olam›yacakt›r.
Üçüncü maddede Erzincan ve S›vas aras›nda yo¤un bir Ermenilik hayal etmek bilimsizlik
ve anlay›fls›zl›ktan baflka bir fley de¤ildir. Savafltan önce bile buralar halk›n›n ço¤unlu¤u
Türk ve küçük bir k›sm› Zaza denilen Kürtlerden ve pek az da Ermeniden oluflmakta idi.
Bugün ise varl›¤›ndan söz edilecek say›da Ermeni yoktur, bu nedenle bu gibi topluluklar
yetkilerini kavramal› ve bir ifl yapmak isterlerse hiç olmazsa Savafl ve D›fliflleri Bakanl›¤›n›n
bar›fl haz›rl›klar› aras›nda yapt›klar› resmî istatistik ve grafiklere olsun bakmak zahmetin-
den kaç›nmamal›d›r. Bu telgraf›n oldu¤u gibi ‹stanbula gönderilmesini rica ederiz.

Mustafa Kemal
‹çgüvenli¤e iliflkindir 2013 Ankaradan, 14/8/1919

Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Kurmay Baflkanl›¤›na
1 - Mustafa Kemal Paflaya: ‹stanbula gönderilmek üzere yazm›fl oldu¤unuz son cevap-

lar›n›z yerlerine iletilmifl ve karfl›l›k olarak bas›l› raporla Ahmet R›za Bey, Ahmet ‹zzet, Ce-
vat, Çürüksulu Mahmut Paflalar, Reflat Hikmet, Cami, Reflit Sadi Beyler, Esat Paflalar gibi
pek çok kiflilerin düflünüfllerine uygun olan Kara Vas›f›n yani Cengizin Halide Edip Han›-
m›n düflüncelerini içeren uzun mektuplar geldi. Bunlar s›ra ile özetlenerek sunulaca¤› gibi
as›llar› da S›vasa gönderilecektir. Bunlar›n hepsinde bir yard›ma gerek duyuldu¤u ve bu
yard›m›n Amerika taraf›ndan yap›lmas› kötülüklerin en hafifi say›l›p kabul ve onayland›¤›
yolunda gerekçe bildirilmektedir. Bas›l› rapor; Cami, Rauf Ahmet, Reflat Hikmet, Reflit Sa-
di Beylerle Halide Han›m, Kara Vas›f, Esat Pafla, bütün parti ve derneklerin düflünceleri
yokland›ktan sonra, büyük ço¤unlu¤a göre haz›rlanm›flt›r. Vak›t varm›fl. Kongrede bir an
önce ifl görmek, Amerikal›lar gitmeden bildirilmek gerekiyormufl. Amerikal›lar› oyal›yarak
yola ç›kmalar›n›n ertelenmesine çal›fl›l›yormufl. Kongre h›zla kesin karar verebilir mi? soru-
su ile Amerikal›lar, mandadan yana olduklar›n› ima ediyorlarm›fl. Kongrenin toplanmas›n›
çabuklaflt›rman›z rica olunur.

K.O. 20 Komutan› Ali Fuat
Bu telgrafta sözü geçen uzun mektuplar, günlerce telleri meflgul eden flif-

relerle verildi. Birbirine ek olan o flifrelerden biri de flu idi:
‹çgüvenlikle ilgilidir Kifliye özeldir Ankaradan, 17 A¤ustos 1919

Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i Kurmay Baflkan› Kâz›m Beyefendiye
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine 16/7/1919 ve 880 numaral› flifrenin dokuzuncu mad-

desine ektir:
Kara Vas›f›n 10 numaral› madde hakk›nda ek olarak verdi¤i bilgiler:
l - Bir yard›m fleklinde Amerikay› uygun bulursak ve bunu Do¤u ‹lleri Kongresi,

Ulusal Kongre, bir istek gibi telgrafla hükûmetimize yazarsa Wilson'un için Amerika
Kongresine karfl› güzel bir dayanak noktas› olaca¤› ‹stanbulda ço¤u ayd›nlar bundan ya-
nad›r ve böyle bir fley haz›rl›yorlar. E¤er Anadolu da yaparsa yararl› olur diyorlar. Böy-
le olursa Amerikan›n mandas›ndan yararlanarak öbür alçaklar› ç›karmak ve sonra yal-
n›zca Amerikal›larla karfl› karfl›ya kal›nabilir ve u¤raflmak ta kolay olur. Bir de Ameri-
kal›lar bizi kuvvetle k›n›yorlar. Yani hükûmeti afla¤›l›yor ve ulusumuzu da k›n›yorlar.
Delegelerin ‹stanbuldan ç›k›fl›n› Parise gidiflini, notalar›....................sonra diyorlar ki Av-
rupan›n yapmaktan çekindiklerini siz benimsiyorsunuz. Örne¤in; Avrupa büyük Erme-
nistan yapm›yor. Sizin Baflbakan toprak veriyor. Ermenistan olsun istiyor. Halbuki flim-



Halbuki flimdiye kadar Amerika komisyonlar›ndan hiçbirisi bile buna mümkün demedi.
Umum raporlara nazaran Anadoluda Türkiyede bir Ermenistan olmak hatta muhtar ve ma-
hallî idareler tesis etmek bile mümkün de¤ildir. Nüfuslar› yok. Topraklar› yok. Bu idare müt-
hifl bir kuvvei askeriyeye istinat ettirilmezse olmaz. Ermenilerde bu kuvvet olamaz. Amerika
bu lûtfu yapamaz. Di¤er devletler de buna tahammül edemez. Me¤er ki oralar›n› zaptetsin ve
(............... sulh) yaps›nlar. Bu da kabil de¤il. Rekabet mânidir. ‹flte Dersaadetin havadisleri.
Oraca teemmül edilsin. Zaman epeyce vard›r. Amerika Kongresi hemen hemen Wilson'u
dinlemek üzeredir.

2- Dersaadette büyük temaslar var. An›n için Mustafa Kemal Pafla umumî bir emir ve-
rir mi? Yoksa Dersaadetin karar ve mesaisine muvaf›k kal›r m›? Mesaideki gaye milletin vah-
deti, mülkün tamamîsi, istiklâl ve hakimiyetin temini! E¤er Mustafa Kemal Pafla buraya
umumi bir emir vermezse ve kendisi de serian oradan Amerika ve ‹ngiliz ve sairlerile irtibat
yapmazsa tabiî burada da faaliyet devam edecektir. Belki muhalif bir fley olur. Buna nazar›
dikkate celbederim. Bu rolü, siyaseti daha âlâ tedvir eder bir (t g t 1 k h n). Mustafa Kemal
Pafla harekât›na kuvvetine istinat ise (b t 1 s t n) onun akval ve beyanat› etvarü harekâtile fi-
len ve kavlen tekzip edilmifl.

3- Çolak Hüseyin Salâhattin iki yüzlü gidiyor. Sad›k Beyin en gözde bendelerinden
olan bu zat›n mevki sahibi olmamas› düflünülüyor.

K.O. 20 Kumandan› Ali Fuat
Kara Vas›f Beye bildirilmek üzere verilen cevap flu idi: 
fiifre Zata mahsustur. Aceledir 152 Erzurumdan, 19/8/1335

K.O.20 Kumandan› Ali Fuat Pafla Hazretlerine 
C: 17/8/1335
1- Bahsedilen Amerika manda muzaheretinin gayet dikkatli olarak tahlili ve gayei mil-

lîyemiz ile mukayse olunmas› pek mühimdir. Dersaadetteki zümrei mesainin gayesi milletin
vahdeti, mülkün tamamîsi, istiklâl ve hakimiyetin temini noktas›nda tasvir ve irae edildi¤ine
göre Amerika mandas›n› kabul halinde bu gaye masun kalabilir mi?

2- Arzuyu millîye tâbi ve muvaf›k olm›yan kararlar hiçbir zaman millet nazar›nda mû-
ta olm›yaca¤› cihetle mukadderat› millîye ve vatanîyede vicdan› millîye tercüman olmaktan
ibaret bulunan vazifemizi hüsnü ifa için arzuyu millînin içtima ve taallûkunu beklemeden
hiçbir meselede selâhiyettar görünmemiz caiz de¤ildir. Bu sebebe mebnidir ki taraf›m›zdan
ecanip ile temas ve irtibat›n Kongrenin mukarrerat›na istinat ettirerek millet nam›na yap›lma-
s›n› tercih etmekteyiz. Lehülhamt vatan›m›zdaki cereyan› millînin pek ziyade inkiflaf ve taaz-
zuvu ve kespi kuvvet eylemekte olmas› bizleri daima bu noktaya cezp ve davet ediyor.

3- fiuras› da nazar› dikkatte tutulmal›d›r ki memleket ve milletin mukadderat› hakk›n-
da Amerika veya herhangi bir devletle anlaflmaya selâhiyettar olabilecek bir hükûmet ancak
hakimiyeti millîye esas›n› kabul ve bir flûray› millînin vücudunu tasvip ile ona istinat etmeyi
terviç eden bir hükûmettir. fiu takdirde hükûmeti merkeziyeyi terkip edecek zevat›n mutlaka
bu evsafta olmas› muktazidir. Bizce oldu¤u gibi oradaki mesainiz de bu noktan›n teminine
matuf olmal›d›r.

4- Kariben Kongre mukerrerat›na vâk›f olacaks›n›z. Gözlerinizden öperiz.
Mustafa Kemal 

Bir küçük malûmat daha vereyim. S›vasa gelmifl olan, gazeteci Mister
Brown ile bizzat görüflme¤i münasip gördüm. Muhatab›n› sühuletle anlayan
çok zeki bir genç.

fiimdi, Efendiler, Kongrede manda hakk›nda, cereyan etmifl olan müzake-
re ve münakaflay› mümkün oldu¤u kadar cereyan etti¤i gibi heyeti aliyenize
dinletmeye çal›flaca¤›m:

Birçok zevat söz ald›lar. Kimseye söz vermeden evvel, makam› riyasetten,
zab›tnamede aynen münderiç olan flu k›sa mülâhazay› serdettim: Bu muht›ra
muhteviyat› hakk›nda müdavelei efkâra bafllamadan evvel baz› noktalara naza-
r› dikkatinizi celbetmek isterim. Bu raporda meselâ Mister Brown’dan bahsedil-
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diye kadar Amerika komüsyonlar›ndan hiçbirisi bile buna olabilir demedi. Tüm rapor-
lara göre Anadoluda Türkiyede bir Ermenistan olmak hatta özerk ve yerel yönetimler
kurmak bile olamaz. Nüfuslar› yok. Topraklar› yok. Bu yönetim çok büyük bir askerî
güce dayand›r›lmazsa olmaz. Ermenilerde bu güç olamaz. Amerika bu iyili¤i yapamaz.
Öbür devletler de buna katlanamaz. Elverir ki oralar›n› ele geçirsinler ve (.............ba-
r›fl) yaps›nlar. Bu da olamaz. K›skançl›k engeldir. ‹flte ‹stanbulun haberleri. Oraca dü-
flünülsün. Zaman epeyce vard›r. Amerika Kongresi pek yak›nda Wilson'u dinlemek
üzeredir.

2 - ‹stanbulda önemli konuflmalar yap›l›yor. Onun için Mustafa Kemal Pafla genel
bir emir verir mi? Yoksa ‹stanbulun kararlar›n› ve yapt›klar›n› uygun bulur mu? Çal›fl-
malardaki amaç milletin birli¤i, ülkenin bütünlü¤ü, ba¤›ms›zl›k ve egemenli¤in sa¤lan-
mas›. E¤er Mustafa Kemal Pafla buraya genel bir emir vermezse ve kendisi de oradan
Amerika ve ‹ngiliz ve baflkalar›yla çabuk iliflki kurmazsa do¤al olarak burada da çal›fl-
malar sürecektir. Belki ters bir fley olur. Buna dikkatinizi çekerim. Bu rolü, politikay› da-
ha iyi yürütür bir (tgtlkhn). Mustafa Kemal Paflan›n çal›flmalar›na gücüne dayanmak ise
(btlstn) onun sözleri ve demeçleri tutum ve davran›fllariyle gerçekten sözle de yalanlan-
m›flt›r.

3 - Çolak Hüseyin Salâhaddin iki yüzlü gidiyor. Sad›k Beyin en gözde kullar›ndan olan
bu kifliye önemli görev verilmemesi düflünülüyor.

K.O. 20 Komutan› Ali Fuat
Kara Vas›f Beye bildirilmek üzere verilen karfl›l›k flu idi: 
fiifre Kifliye özeldir. ‹vedidir. 152 Erzurumdan, 19/8/1919

K.O. 20 Komutan› Ali Fuat Pafla Hazretlerine 
K: 17/8/1919
l - Sözü edilen Amerika manda yard›m›n›n çok dikkatli olarak incelenmesi ve ulusal

amac›m›zla karfl›laflt›r›lmas› çok önemlidir. ‹stanbulda çal›flanlar›n amac› ulusun birli¤i, ül-
kenin bölünülmezli¤i, ba¤›ms›zl›k ve egemenli¤in sa¤lanmas› olarak anlat›l›p gösterildi¤ine
göre Amerika mandas› kabul edilirse bu amaç korunabilir mi?

2 - Ulusal iste¤e ba¤l› ve uygun olmayan kararlar hiçbir zaman ulusça tan›nmayaca-
¤›ndan ulusun ve ülkenin kaderi ulusun vicdan›na tercüman olmaktan ibaret bulunan göre-
vimizi iyi yapmak ulusal iste¤in birleflip belirmesini beklemeden hiçbir iflde yetkili görün-
memiz do¤ru de¤ildir. Bu nedenledir ki taraf›m›zdan yabanc›larla görüflme ve iliflkilerin,
Kongrenin kararlar›na dayand›r›larak, ulus ad›na yap›lmas›n› ye¤leriz. Hamdolsun vatan›-
m›zdaki ulusal ak›m›n çok geliflip kökleflmesi ve güçlenmekte olmas› bizleri daima bu nok-
taya çekiyor ve ça¤›r›yor.

3 - fiuras› da dikkate al›nmal›d›r ki ülke ve ulusun kaderi hakk›nda Amerika veya her-
hangi bir devletle anlaflmaya yetkili olabilecek bir hükûmet ancak ulusal egemenlik ilkesi-
ni kabul ve bir ulusal meclisin varl›¤›n› onaylay›p ona dayanma yolunu tutan bir hükûmet-
tir. Bunun için ‹stanbul hükûmetini oluflturacak kiflilerin kesinkes bu nitelikte olmas› gerek-
lidir. Bizim burada oldu¤u gibi sizin oradaki çal›flmalar›n›z da bu noktan›n sa¤lanmas›na yö-
nelik olmal›d›r.

4 - Yak›nda Kongre kararlar›n› ö¤reneceksiniz. Gözlerinizden öperiz.
Mustafa Kemal

Bir küçük bilgi daha vereyim. S›vasa gelmifl olan, gazeteci Mister Brown
ile kendim görüflmeyi uygun gördüm. Karfl›s›ndakini kolayl›kla anlayan çok
ak›ll› bir genç.

fiimdi, Efendiler, Kongrede manda hakk›nda, yap›lm›fl olan görüflme ve
tart›flmay› olabildi¤ince oldu¤u gibi yüksek heyetinize dinletme¤e çal›flaca-
¤›m:

Birçok kifli söz ald›. Kimseye söz vermeden önce, baflkanl›k kürsüsünden,
tutanaklara oldu¤u gibi geçirilmifl olan flu k›sa düflünceyi söyledim: Bu raporun
içeri¤i hakk›nda görüflmelere bafllamadan önce baz› noktalara da dikkatinizi
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mekte ve elli bin kiflilik bir amele ordusu getirilece¤ini söyledi¤i zikrolunmak-
tad›r.

Efendiler, Mister Brown: "Ben hiçbir s›fat› resmîye ile görüflmüyorum, ta-
mamile hususî bir surette görüflüyorum" diyor ve hatta Amerikan›n manday›
kabul edece¤ini de¤il, belki etmiyece¤ini söylüyor! Onun için sözleri Amerika
nam›na de¤il, kendi nam›nad›r; mandan›n ne oldu¤unu kendisi de bilmiyor!
"Manda, siz ne derseniz odur!" diyor. Bu muht›rada mühim olarak manda me-
selesi vard›r. Bunun hakk›nda müdavelei efkâr etmezden evvel on dakika isti-
rahat edelim (Saat:3:25).

Müteak›p celsede "‹lk söz Vas›f Beyindir" dedim. Vas›f Bey evvelâ, man-
dan›n tarifi hakk›nda uzun beyanatta bulundu. Di¤erlerine sözü b›rakt›. Tek-
rar söz ald› ve "bir kere esas itibarile manday› kabul edelim de flerait hakk›nda
bilâhare görüflürüz" dedi.

Azadan Mucit Bey nam›nda bir zat -Heyeti umumiyece as›l müzakere edi-
lecek mesele flimdiden sonra yaln›z yafl›yabilecek miyiz, yafl›yam›yacak m›y›z,
manday› ne flekil ve surette anlayarak mandaterle ne suretle görüflece¤iz? Man-
dater kim olacakt›r? As›l mesele budur, tarz›nda beyanatta bulundu. Ben, ma-
kam› riyasetten- "Zannederim bu rapordan iki noktai nazar tezahür ediyor:
Bunlar›n birincisi; devletin dahilî ve haricî istiklâlinden vazgeçememesi ve ikin-
cisi de, devlet ve milletin haricin tazyikat› muz›rras›na karfl› bir muavenet ve
muzaheret ihtiyac›nda bulunup bulunmamas›d›r. As›l tereddüdü mucip olan
nokta budur. Müsaade buyurulursa, bu noktay›, teemmül için Teklif Encüme-
nine havale edelim. Bilâhare huzuru âlilerine arzedelim. Herhalde dahilî ve ha-
ricî istiklâlimizi kaybetmek istemiyoruz" dedim. Bunun üzerine söz alan Bekir
Sami Bey: "Deruhde etti¤imiz vazife gayet a¤›r ve mühimdir; beyhude müna-
kaflata hasredecek hiçbir dakikam›z yoktur. Bu muht›ram›z› müzakere edelim
ve serian vak›t geçirmeksizin bir karar ittihaz edelim" dedi. Ben, makam› riya-
setten; "Bu meseleyi encümen reisi olmak dolay›sile izah edeyim (ben ayn› za-
manda Teklif Encümeni Reisi idim): Bu muht›ra muhteviyat› Encümende
okundu ve birçok müzakere ve münakafla edildi; fakat kat’î karar verecek tarz-
da kanaat tahassul etmedi; evvelce heyeti umumiyede okunmaks›z›n Teklif En-
cümenine havale edilmiflti. Bu sebeple bir defa da burada okunup heyeti umu-
miyenin noktai nazar› taayyün ettikten sonra tekrar Teklif Encümenine havale
edilerek kat’î karar› vermek istemifltik" dedim. ‹smail Faz›l Pafla (merhum) da
söz alarak flu beyanatta bulundu: "Bekir Sami Beyin fikrine ifltirak ederim;
kaybedecek vaktimiz yoktur; esasen mesele de basitleflmifltir: Tam istiklâl mi,
yoksa manda m› kabul edece¤iz? Tespit edece¤imiz karar budur. Böyle mühim
ve ehem olan bir meseleyi tekrar encümene ve ondan sonra tekrar heyeti umu-
miyeye havale ile vak›t geçirmiyelim. ‹fl uzar. Zaman›m›z k›ymettard›r. Buna
bugün, yar›n, yahut öbürgün her halde heyeti umumiyede bir karar verelim.
Encümende vak›t geçirmiyelim. Çünkü pek ruhlu bir meseledir."

Bunu müteak›p Hami Bey söz alarak ‹smail Pafla Hazretlerile Bekir Sami
Beyefendinin fikirlerine ifltirak etti¤ini söyledikten sonra "Her halde bir muza-
herete muhtac›z ve bunun en iptidaî delili de, varidat› devletin ancak borcumu-
zun faizine tekabül edebilmesidir!" buyurdular.
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çekmek isterim. Bu raporda örne¤in Mister Brown'dan söz edilmekte ve elli
bin kiflilik bir iflçi ordusu getirilece¤ini söyledi¤i bildirilmektedir.

Efendiler, Mister Brown: "Ben asla bir resmî görevli olarak görüflmüyo-
rum, tamamile özel olarak görüflüyorum" diyor ve üstelik Amerikan›n man-
day› kabul edece¤ini de¤il, belki etmiyece¤ini söylüyor. Onun için sözleri
Amerika ad›na de¤il, kendi ad›nad›r; mandan›n ne oldu¤unu kendisi de bilmi-
yor. "Manda, siz ne derseniz odur." diyor. Bu raporda önemli olarak manda
sorunu vard›r. Bunun hakk›nda görüflmeye bafllamadan önce on dakika din-
lenelim (Saat 3:25).

Sonraki oturumda "‹lk söz Vas›f Beyindir" dedim. Vas›f Bey önce, man-
dan›n tan›m› üzerinde uzun bir konuflma yapt›. Sözü baflkalar›na b›rakt›. Ye-
niden söz ald› ve "bir kere ilke olarak manday› kabullenelim de koflullar üze-
rinde sonra görüflürüz" dedi.

Üyelerden Macit Bey ad›nda birisi - Genel kurulca as›l görüflülecek so-
run bundan böyle kendi bafl›m›za yafl›yabilecek miyiz, yafl›yam›yacak m›y›z,
manday› ne flekilde ve nas›l anlayarak mandaterle nas›l görüflece¤iz? Man-
dater kim olacakt›r? As›l sorun budur, yollu konufltu. Ben, baflkanl›k kürsü-
sünden - "San›r›m bu rapordan iki görüfl beliriyor: Bunlar›n birincisi; devle-
tin iç ve d›fl ba¤›ms›zl›¤›ndan vazgeçmemesi ve ikincisi de, devlet ve ulusun
zararl› d›fl bask›lara karfl› bir yard›m ve deste¤e gereksinimi bulunup bulun-
mamas›d›r. As›l duraksamay› gerektiren nokta budur. ‹zin verirseniz, bu
noktay›, incelenip üzerinde düflünülmesi için Öneri Komüsyonuna verelim.
Yüce kurulunuza sonra sunal›m. Herhalde iç ve d›fl ba¤›ms›zl›¤›m›z› yitirmek
istemiyoruz" dedim. Bunun, üzerine söz alan Bekir Sami Bey: "Üstlendi¤i-
miz görev çok a¤›r ve önemlidir; bofl yere tart›flmalara ay›racak hiçbir daki-
kam›z yoktur. Bu raporumuzu görüflelim ve sür'atle vak›t geçirmeden bir ka-
rar alal›m" dedi. Ben, baflkanl›k kürsüsünden, "Bu konuyu komüsyon bafl-
kan› olmak nedenile aç›kl›yay›m (ben ayn› zamanda Öneri Komüsyonu Bafl-
kan› idim): Bu raporda yaz›lanlar komüsyonda okundu ve çok görüflülüp tar-
t›fl›ld›; ancak kesin karar verecek flekilde bir kan›ya var›lamad›; önce genel
kurulda okunmaks›z›n Öneri Komüsyonuna verilmiflti. Bu nedenle bir kez
de burada okunup genel kurulun görüflü belirlendikten sonra yeniden Öne-
ri Komüsyonuna gönderilerek kesin karar vermek istemifltik" dedim. ‹smail
Faz›l Pafla (merhum) da söz alarak flunlar› söyledi: "Bekir Sami Beyin dü-
flüncesine kat›l›r›m; yitirecek vaktimiz yoktur: asl›na bak›l›rsa ifl de kolaylafl-
m›flt›r. Tam ba¤›ms›zl›k m›, yoksa manda m› kabul edece¤iz? Kararlaflt›raca-
¤›m›z budur. Böyle önemli hatta en önemli bir ifli yeniden komüsyona ve on-
dan sonra bafltan genel kurula getirmekle vak›t geçirmiyelim. ‹fl uzar. Zama-
n›m›z de¤erlidir. Buna bugün, yar›n, ya da öbürgün her halde genel kurulda
bir karar verelim, Komüsyonda vak›t geçirmiyelim. Çünkü pek can al›c› bir
sorundur."

Bundan sonra Hami Bey söz alarak ‹smail Pafla Hazretlerile Bekir Sami
Beyefendinin düflüncelerine kat›ld›¤›n› söyledikten sonra "her halde bir yar-
d›ma ihtiyac›m›z var ve bunun en belirgin kan›t› da, devlet gelirlerinin ancak
borcumuzun faizini karfl›layabilmesidir." dediler.



Bundan sonra, Raif Efendi manda aleyhinde söz söyledi. ‹smail Faz›l Pa-
fla ona cevap verir tarzda uzun beyanatta bulundu. Ondan sonra tekrar Bekir
Sami Bey söz söyledi ve dedi ki: "‹smail Faz›l Pafla Hazretlerinin tamamile ifl-
tirak etti¤im beyanat›na yaln›z bir fley ilâve edece¤im: K›r›m Muharebesinde
nalip s›fatile ç›kararak ifltirak etmifl oldu¤umuz Paris Kongresindeki müttefik-
lerimizin bize tahmil etmifl olduklar› fleraiti malûme ile bu flimdi okunan muh-
t›radaki metalibimiz mukayese edilecek olursa, hangisinin daha çok muhilli is-
tiklâl oldu¤u anlafl›l›r zannediyorum!"

Bekir Sami Beyden sonra Hami Bey ve Hami Beyden sonra da Refet Bey
(Refet Pafla) söz söylediler. Refet Beyin beyanat› aynen flu idi: "Mandan›n is-
tiklâli ihlâ etmiyece¤i muhakkak iken baz› rüfekam›z -müstakil mi kalaca¤›z,
yoksa manday› m› kabul edece¤iz?- tarz›nda birtak›m mütelealar dermeyan
ediyorlar! Onun için her fleyden evvel mandan›n ne oldu¤u anlafl›lmal›d›r. Ma-
amafih mandadan bahsetmezden evvel de, efkâr› g›c›klayan bu raporda, bu ta-
birin ne suretle telâkki edilmifl oldu¤unu anlamak lâz›md›r. Faz›l Pafla Hazret-
leri "istiklâli muhafaza flartile manda" buyuruyorlar. Hami Beyefendi taraf›n-
dan manda hakk›nda verilmifl olan muht›ra iki k›sma ayr›l›yor: Bir esbab› mu-
cibe k›sm› var, ondan sonra bir de mandan›n tarifine ait k›s›m var... Manda me-
selesini bunlardaki noktai nazarlara göre muhakeme için evvelâ bir noktay› an-
lamak isterim; bu muht›ra muhteviyat› heyeti umumiyece müzekereye vazedil-
mifl midir, edilmemifl midir?" ‹smail Faz›l Pafla: "Suiteffehümü mucip oldu-
¤undan biz üçümüz -yani Faz›l Pafla, Bekir Sami ve Hami Beyler- bu m›ht›ra-
y› istirdat ediyoruz. Keenlemyekün addettik" dedi (Bu muht›ran›n müsveddesi
de, tebyizi de kendilerinde kalm›flt›r.)

Riyasetten -"Muht›ra istirdat olunmufltur" dedim.
Muht›ran›n istirdat edilmifl olmas›na ra¤men, söz alan Refet Bey zab›tna-

mede befl, alt› sahife yer tutan beli¤ bir nutuk irad etti. Bu nutuktan aynen za-
b›tnameden ald›¤›m baz› cümleler, hatibin maksad›n› izaha kifayet edecektir,
zannederim!

Refet Bey diyordu ki: "Bizim, Amerika mandas›n› tercih etmekten maksa-
d›m›z, bütün cemiyetleri esir eden, kalpleri, vicdanlar› söndüren ‹ngiliz manda-
s›ndan kurtulmak ve sakin ve milletlerin vicdanlar›na riayetkâr Amerikay› ka-
bul etmektir. Yoksa as›l ifl para meselesi de¤ildir.
...................................................................................................................... lâf itiba-
rile, manda ile istikâl biribirine mâni fleyler de¤ildir; yaln›z, e¤er biz hakikatte
kuvvetli olm›yacak olursak, iflte o zaman mandan›n alt›nda eziliriz ve o zaman
manda bizim için muhilli istiklâl olur. Bir de, diyelim ki, biz haricî ve dahilî bir
istiklâli tam isteriz! Fakat, acaba kendi bafl›m›za yapabilecek miyiz? yapam›ya-
cak m›y›z? Ondan evvel, acaba bizi kendi bafl›m›za b›rakacaklar m›, b›rakma-
yacaklar m›? bunu düflünelim! fiuras› muhakkakt›r ki, bugün bizi ‹ngiltere,
Fransa, ‹talya ve Yunanistan taksim etmek istiyorlar; fakat e¤er biz, bugün bir
devletin kefaleti alt›nda bir sulh aktedecek olursak ilerde, müsait flerait alt›nda
bulunur bulunmaz hemen döner ve kendi faydam›z› temin ederiz. Lâkin e¤er
menfi bir vaziyet hâs›l olacak olursa, acaba büsbütün ziyan etmifl olmaya-
cak m›y›z?...........................................................................Her halde bir Amerika
kefaletini kabul etmek mecburiyetindeyiz. Yirminci as›rda befl yüz milyon lira
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Bundan sonra, Raif Efendi mandaya karfl› söz söyledi. ‹smail Faz›l Pafla
ona karfl›l›k verir yollu uzun bir konuflma yapt›. Ondan sonra yeniden Bekir
Sami Bey söz ald› ve dedi ki: "‹smail Faz›l Pafla Hazretlerinin tamamile kat›l-
d›¤›m sözlerine yaln›z bir fley ekleyece¤im: K›r›m savafl›nda galip olarak kat›l-
d›¤›m›z Paris Kongresindeki savafl ortaklar›m›z›n bize yüklemifl olduklar› bili-
nen koflullar ile bu flimdi okunan rapordaki isteklerimiz karfl›laflt›r›lacak olur-
sa, hangisinin daha çok ba¤›ms›zl›¤› zedeleyici oldu¤u anlafl›l›r san›r›m.

Bekir Sami Beyden sonra Hami Bey ve Hami Beyden sonra da Refet Bey
(Refet Pafla) konufltular. Refet Beyin sözleri oldu¤u gibi flöyle idi: "Mandan›n
ba¤›ms›zl›¤› zedelemeyece¤i kesin iken baz› arkadafllar›m›z - ba¤›ms›z m› ka-
laca¤›z, yoksa manday› m› üstlenece¤iz? - yollu birtak›m düflünceler ileri sü-
rüyorlar. Onun için her fleyden evvel mandan›n ne oldu¤u anlafl›lmal›d›r. Bu-
nunla birlikte mandadan söz etmeden önce de, beyinleri g›c›klayan bu rapor-
da, bu deyimin nas›l anlafl›lmakta oldu¤unu anlamak gerekir. Faz›l Pafla Haz-
retleri "ba¤›ms›zl›¤› koruma koflulu ile manda" diyorlar. Hami Beyefendi ta-
raf›ndan manda hakk›nda verilmifl olan rapor iki bölüme ayr›l›yor: Bir gerek-
çeler bölümü var, ondan sonra bir de mandan›n tan›m›na iliflkin bölüm var...
Manda iflini bunlardaki görüfllere göre düflünmek için önce bir noktay› anla-
mak isterim; bu rapordakiler genel kurulca görüflmeye konmufl mudur, kon-
mam›fl m›d›r? "‹smail Faz›l Pafla: "Yanl›fl anlafl›lmaya yol açt›¤›ndan biz üçü-
müz - yani Faz›l Pafla, Bekir Sami ve Hami Beyler - bu raporu geri al›yoruz.
Olmam›fl verilmemifl sayd›k" dedi (bu raporun müsveddesi de, temize çekil-
mifli de kendilerinde kalm›flt›r.)

Baflkanl›ktan - "Rapor geri al›nm›flt›r" dedim.
Raporun geri al›nm›fl oldu¤una bakmadan, söz alan Refet Bey tutanakta

befl, alt› sayfa yer tutan özenli bir nutuk çekti. Bu nutuktan oldu¤u gibi tuta-
naklardan ald›¤›m baz› cümleler, konuflman›n amac›n› aç›klamaya yetecektir,
san›r›m.

Refet Bey diyordu ki: "Bizim, Amerika mandas›n› ye¤lemekten amac›-
m›z, bütün topluluklar› tutsak eden, kalpleri vicdanlar› söndüren ‹ngiliz man-
das›ndan kurtulmak ve yumuflak ve uluslar›n vicdanlar›na sayg› gösteren
Amerikay› kabul etmektir. Yoksa as›l ifl para sorunu de¤ildir.
............................................................................................................................... söz
olarak, manda ile ba¤›ms›zl›k biribirini engelleyen fleyler de¤ildir; yaln›z, e¤er
biz gerçekten güçlü olm›yacak olursak, iflte o zaman mandan›n alt›nda eziliriz
ve o zaman manda bizim için ba¤›ms›zl›¤› zedeleyici olur. Bir de, diyelim ki,
biz iç ve d›flta tam ba¤›ms›zl›k isteriz. Fakat, acaba kendi bafl›m›za yapabile-
cek miyiz yapam›yacak m›y›z? Ondan evvel, acaba bizi kendi bafl›m›za b›ra-
kacaklar m›, b›rakmayacaklar m›? bunu düflünelim. fiuras› kesindir ki, bugün
bizi ‹ngiltere, Fransa, ‹talya ve Yunanistan bölüflmek istiyorlar; fakat e¤er biz,
bugün bir devletin garantisi alt›nda bir bar›fl yapacak olursak ilerde, uygun
koflullarda bulunur bulunmaz hemen döner ve kendi yarar›m›z› sa¤lar›z.
Ama e¤er olumsuz bir durum meydana ç›kacak olursa, acaba büsbütün za-
rar etmifl olmayacak m›y›z?...........................................................................Her
halde bir Amerika garantisini kabul etmek zorunday›z. Yirminci yüzy›lda



borcu, harap bir memleketi, pek mümbit olmayan bir topra¤› ve ancak on, on befl
milyon lira varidat› olan bir kavm için bir muzahereti haricîye olmaks›z›n idamei
hayat etmek imkân› olamaz! E¤er bundan sonra da bu halimizde kal›r ve haricî
bir muavenet sayesinde terakki edemiyecek olursak ihtimal, atide Yunanistan›n
bile taarruzlar›na karfl› kendimizi müdafaa edemeyiz...

Allah muhafaza buyursun, e¤er, ‹zmir Yunanistanda kalsa ve aram›zda bir
muharebe aç›lsa, düflman›m›z, Yunanistandan vapurlarla asker getirece¤i halde,
acaba biz Erzurumdan hangi flimendiferlerle nakliyat›m›z› yapabilece¤iz? Bina-
enaleyh, Amerika mandas› her fleyden evvel bir kefil ve muzahir bulmak için lâ-
z›md›r." Hatip sözlerini flu cümle ile bitirdi: "E¤er bu maruzat›mla müzakerat›
atiye için bir mukaddeme yapabildimse müteflekkirim."

Efendiler, bu parlak ve mahirane nutkun, dinliyenlerin fikir ve kanaatleri
üzerinde yapabilece¤i dalâletkâr tesirin derecesini sühuletle takdir buyurursunuz.
Efkâr›n, bunu takip etmesi muhtemel olan ayn› fikirdeki hatiplerin nutuklarile
büsbütün tesemmüm etmesine meydan vermemek ve sureti hususîyede tenvir ve
irflada zaman bulabilmek için, derhal "on dakika istirahat edelim efendim" diye-
rek celseyi tatil ettim (Saat 5:30 da).

Efendiler, bu nutkun son cümleleri calibi dikkattir. Refet Beyefendi, Yunan-
l›lar› ‹zmirde muvakkat telâkki ediyor ve hali harpte oldu¤umuzu kabul etmiyor.
Yunanl›lar ‹zmirde kal›rsa ve hali harbe girilirse bafla ç›kam›yaca¤›m›z kanaatin-
de bulunuyor.

Bundan sonraki celsede Bursa murahhaslar›ndan Ahmet Nuri Bey, manda
aleyhinde uzun beyanatta bulundu. Hami Bey buna daha uzun beyanatla cevap
verdi ve hakikaten pek uzun olan diskurunun sonlar›na do¤ru beyanat›n› flu ma-
lûmat› ita ederek teyit ediyordu:

"Fakat flimdi biraz da iflin kat'i bildi¤im bir cihetinden bahsedece¤im. Mese-
lenin bu safhas›nda alâkadar olan zat ile flahsan temas etti¤imden sözlerim tah-
minî de¤il, kat’îdir. ‹stanbuldan hareketimden evvel Sadr› Sab›k ‹zzet Pafla Haz-
retlerini ziyarete gitmifltim; her halde bir manda ihtiyac›nda bulundu¤umuza
kendileri de kani idiler; bendenizden de bu husustaki fikrimi sordular, ben de dü-
flündüklerimi arzettim; birkaç gün sonra bendenizi ça¤›rt›p flu meseleyi izah etti-
ler: Suriye ve Adana havalisinde dolaflt›ktan sonra ‹stanbula gelip siyasî f›rkala-
r›n noktai nazarlar›n› istizah ile meflgul olan Amerika Tahkikat Heyeti Azas›, ‹z-
zet Paflay› kona¤›nda ziyaretle Anadoludaki teflkilât› millîyenin Türk milletini
temsil etti¤ine kani olduklar›n› ve paflay› da -yani ‹zzet Paflay›- bu iflin mütefleb-
bisi bildiklerini söylemifller ve: "E¤er siz Erzurum ve S›vas Kongrelerine Ameri-
kan mandas›n› talep ettirecek olursan›z, Amerika da Osmanl› mandas›n› kabul
edecektir" demifller; Pafla, bunu, bendenize izah ettikten sonra, bu milletin bir
harbe daha kudreti kalmad›¤›ndan ve her halde böyle bir çareye tevessül mecbu-
riyetinde bulundu¤umuzdan bahsetti ve S›vasa gitti¤im zaman oradakilere bu va-
ziyeti anlatmakl›¤›m› tavsiye buyurdu. ‹zzet Paflan›n kanaati de bu suretle talep
edilecek bir mandan›n yüzde doksan ihtimali kabulü bulundu¤u ve yaln›z bizim
için birtak›m flerait dermeyan› zarurî oldu¤u merkezindedir. Hatta Pafla, Ameri-
ka için milletin arzusuna istinat etmeden, manday› kabul etmek mümkün olma-
d›¤›ndan, Kongremiz taraf›ndan izhar edilecek arzunun Avrupa devletlerine
karfl› Amerika lehinde bir noktai istinat olaca¤›n› da söyledi. Bendeniz bu mese-
leyi ‹stanbuldan flifre ile Erzurumda Rauf Beye bildirdim.” “Mandan›n cismin-
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befl yüz milyon lira borcu, y›k›lm›fl bir yurdu, pek verimli olmayan topraklar›
ve ancak on, on befl milyon lira geliri olan bir ulus için bir d›fl yard›m olmaks›-
z›n yaflamay› sürdürmek olana¤› bulunamaz. E¤er bundan sonra da bu halimiz-
de kal›r ve bir d›fl yard›mla ilerleyemiyecek olursak belki de gelecekte Yuna-
nistan›n bile sald›r›lar›na karfl› kendimizi savunamay›z...

Allah korusun, e¤er, ‹zmir Yunanistanda kalsa ve aram›zda bir savafl ç›k-
sa, düflman›m›z, Yunanistandan vapurlarla asker getirece¤i halde, acaba biz
Erzurumdan hangi demiryolu ile nakliyat›m›z› yapabilece¤iz? Bu nedenle,
Amerika mandas› her fleyden evvel bir kefil ve yard›mc› bulmak için gerekli-
dir." Konuflmac› sözlerini flu cümle ile bitirdi: "E¤er bu söylediklerimle ileride-
ki görüflmelere bir bafllang›ç yapabildimse sevinirim."

Efendiler, bu parlak ve ustaca nutkun, dinliyenlerin düflünce ve kan›lar›
üzerinde yapabilece¤i yan›lt›c› etkinin ölçüsünü kolay anlars›n›z. Kafalar›n,
bunu izlemesi olas› bulunan efl düflüncedeki konuflmac›lar›n nutuklar› ile büs-
bütün zehirlenmesine meydan vermemek ve özel ayd›nlatma ve do¤ru yolu
göstermelere zaman bulabilmek için, hemen "on dakika dinlenelim efendim"
diyerek oturumu kapatt›m (Saat 5:30 da).

Efendiler, bu nutkun son cümleleri dikkat çekicidir. Refet Beyefendi, Yu-
nanl›lar› ‹zmirde geçici say›yor ve savaflta oldu¤umuzu kabul etmiyor. Yunan-
l›lar ‹zmirde kal›rsa ve savafl ç›karsa bafla ç›kam›yaca¤›m›z kan›s›nda bulunu-
yor.

Bundan sonraki oturumda Bursa delegelerinden Ahmet Nuri Bey, man-
daya karfl› uzun sözler söyledi. Hami Bey buna daha uzun sözlerle karfl›l›k ver-
di ve gerçekten pek uzun olan diskurunun sonlar›na do¤ru konuflmas›n› flu bil-
gileri vererek pekifltiriyordu:

"Ama flimdi biraz da iflin kesin bildi¤im bir yönünden sözedece¤im. ‹flin bu
aflamas›nda ilgili olan kifli ile kendim görüfltü¤ümden sözlerim yaklafl›k de¤il, ke-
sindir. ‹stanbuldan ayr›lmadan evvel eski baflbakanlardan ‹zzet Pafla Hazretleri-
ni görmeye gitmifltim; her halde bir manda gereksiniminin bulundu¤una kendi-
leri de inanm›fllard›; benden de bu konuda ne düflündü¤ümü sordu, ben de dü-
flündüklerimi söyledim; birkaç gün sonra beni ça¤›rt›p flu ifli anlatt›lar: Suriye ve
Adana yörelerinde dolaflt›ktan sonra ‹stanbula gelip siyasî partilerin görüfllerini
ö¤renmeye çal›flmakla meflgul olan Amerika Soruflturma Hey'eti Üyeleri, ‹zzet
Paflay› kona¤›nda görmeye gelerek Anadoludaki ulusal örgütlerin Türk milletini
temsil etti¤ine inand›klar›n› ve Paflay› da - yani ‹zzet Paflay› - bu iflin giriflimcisi
bildiklerini söylemifller, ve: "E¤er siz Erzurum ve S›vas Kongrelerine Amerikan
mandas›n› istetecek olursan›z, Amerika da Osmanl› mandas›n› kabul edecektir"
demifller, Pafla bunu, bana aç›klad›ktan sonra, bu milletin bir savafla daha gücü
kalmad›¤›ndan ve her halde böyle bir çareye baflvurmak zorunlulu¤unda bulun-
du¤umuzdan söz etti ve S›vasa gitti¤im zaman oradakilere bu durumu anlatma-
m› ö¤ütledi. ‹zzet Paflan›n kan›s› da bu yoldan istenecek bir mandan›n yüzde
doksan kabul edilme olas›l›¤› ve yaln›z bizim için birtak›m koflullar ileri sürmeniz
zorunlu bulundu¤u yolundad›r. Hatta Pafla, Amerika için milletin istenime da-
yanmadan, manday› kabul etmek olas› bulunmad›¤›ndan, Kongremiz taraf›ndan
belirtilecek istenim Avrupa devletlerine karfl› Amerikadan yana bir dayanak
noktas› olaca¤›n› da söyledi. Ben bu konuyu ‹stanbuldan flifre ile Erzurumda
Rauf Beye bildirdim.” “Mandan›n kendisinden çok ismine karfl› ç›kanlar boflu-



den ziyade ismine itiraz edenler beyhude telâfl ediyorlar, kelimenin ehemmiyeti
yoktur. Ehemmiyet, iflin hakikatinde ve mahiyetindedir. Manda alt›na girdik de-
miyelim de isterlerse, (devleti ebet-müddet olduk!)," diyelim.

Bu son söze cevap verenler meyan›nda Hüsrev Sami Beyin flu sadas› iflitil-
di: "Fakat bizim bu mesaiden maksad›m›z, kendimizi müdafaa ile milleti
ebet-müddet oldu¤umuzu ispat etmektir!" Hami Bey, buna, bir ricat ima eder
tarzda cevap verirken, Kara Vas›f Bey söz ald› ve o günkü içtima›n nihayetine
kadar beyanatta bulundu. Vas›f Beyin uzun sözlerinin k›sas›n›, zab›tnamede
aynen mazbut olan flu cümlelerle enzar› aliyenize vazediyorum: "Bütün devlet-
ler bizi tamamen müstakil bile b›rakacaklar›n› söyleseler yine muzaherete
muhtac›z. (Vas›f Bey sözlerinin mebadisinde mandaya, muzaheret, ismini ve-
relim demiflti). Dört yüz ilâ befl yüz milyon lira borcumuz var. Bu paray› kim-
se kimseye ba¤›fllamaz; bize bunu ödeyiniz diyecekler, halbuki bizim varidat›-
m›z bunun faizine bile kâfi de¤ildir." O zaman müflkül bir vaziyette kalaca¤›z;
için müstakil yaflamaya, vaziyeti maliyemiz müsait de¤ildir. Sonra, yan›ba-
fl›mzda, bizi taksim etmeyi emel edinmifl hükûmetler var; onlar›n ihtirasat›na
karfl› mahvoluruz! Paras›z, ordusuz ne yapabiliriz? Onlar tayyare ile havada
uçuyorlar, biz henüz ka¤n› arabas›ndan kurtulam›yoruz. Onlar dretnot yap›-
yor, biz yelkenli bir gemi yapam›yoruz; bu haller ile bugün istiklâlimizi kurtar-
sak bile yine günün birinde bizi taksim ederler." Vas›f Bey hitabesini flu sözler-
le bitiriyordu:

".....‹stanbuldaki Amerikal›lar (mandadan korkmay›n›z, Cemiyeti Akvam
Nizamnamesine dahildir) diyorlar; iflte bütün bu esbaba mebni ‹ngiltereyi

kendimize daimî düflman ve Amerikay› da ehveni fler addediyorum; e¤er tasvip
ederseniz buradan ‹stanbuldaki mümessile bir mektup yaz›p gizlice bir heyet
göndermek için bir torpito istiyebiliriz."

Eylûlün dokuzuncu sal› günkü içtimada, manda meselesine temas eden Ra-
uf Beyin mazbut beyanat› aynen fludur: "Bu manda meselesi hakk›nda flimdiye
kadar gerek matbuat ve gerekse sair mehafil taraf›ndan birçok sözler söylendi.
Vak›â heyeti aliye, muzahereti hariciye esas›n› kabul buyurdu ise de bu muzahe-
reti kimden istiyece¤imiz tasrih edilmedi; Amerika oldu¤u ima tarik›yle anlat›l›-
yorsa da, benim kanaatimce do¤rudan do¤ruya zikrinde bir mahzur olamaz."

Bu sözlerden, Rauf Beyin telâkkisile, gerek S›vas Kongresi Heyetinin ve ge-
rek Erzurum Kongresi Heyetinin telâkkiyat› aras›nda bir suitefehhüm oldu¤u-
na flüphe yoktur. Rauf Beyin telâkkisini tefsir eden bu beyanat›n›n, gerek Erzu-
rum ve gerek S›vas Kongreleri beyannamelerinin yedinci maddesindeki tarz›
tahrirden nefl'et etti¤ine hükmolunabilir. Filhakika bu maddenin tarz› tahririn-
de ihtimalki -mandac›l›kta pek ileri giden ve namütenahi propagandalarile efkâ-
r› umumîyeyi duçar› zâf edenleri iskât ve belki bundan daha ziyade onlar›n
müddealar›na bir cevap olmak üzere bir nevi hususîyet vard›r. Madde muhtevi-
yat› mant›k dairesinde tetkik ve mütalea olununca ne manda ve ne de Amerika-
n›n mandaterli¤ini talep fikri mevcut olmad›¤› tahakkuk eder. Bu noktay› vaz›-
han irae için mevzuubahs maddeyi aynen hat›rlatmak isterim:

Madde: 7 - Milletimiz, asrî gayeleri tebcil ve fennî, s›naî ve iktisadî hal ve ih-
tiyac›m›z› takdir eder. Binaenaleyh devlet ve milletimizin dahilî ve haricî istik-
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na telâfllan›yorlar, kelimenin önemi yoktur. Önem, iflin gerçe¤inde ve niteli¤in-
dedir. Manda alt›na girdik demiyelim de isterlerse (sonsuz yaflayacak devlet ol-
duk!) diyelim."

Bu son söze karfl›l›k verenler aras›nda Hüsrev Sami beyin sesi flöyle duyul-
du: "Ancak bizim bu çal›flmadan amac›m›z, kendimizi savunup sonsuza dek ya-
flayacak millet oldu¤umuzu kan›tlamakt›r." Hami Bey, buna, eski düflüncesin-
de görünür gibi bir karfl›l›k verirken, Kara Vas›f Bey söz ald› ve o günkü top-
lant›n›n sonuna kadar konufltu. Vas›f Beyin uzun sözlerinin k›sas›n›, tutanakta
oldu¤u gibi yaz›lm›fl olan flu cümlelerle gözlerinizin önüne seriyorum: "Bütün
devletler bizi tamamen ba¤›ms›z b›rakacaklar›n› söyleseler bile yine desteksiz
yapamay›z. (Vas›f Bey sözlerinin bafllar›nda mandaya, destek, ad›m verelim de-
miflti). Dört yüzle befl yüz milyon lira aras› borcumuz var. Bu paray› kimse kim-
seye ba¤›fllamaz; bize bunu ödeyiniz diyecekler, halbuki bizim gelirlerimiz bu-
nun faizine bile yetmez. O zaman zor bir durumda kalaca¤›z; bunun için ba¤›m-
s›z yaflamaya, malî durumumuz elveriflli de¤ildir. Sonra, yan›bafl›m›zda, bizi bö-
lüflmeyi amaç edinmifl devletler var; onlar›n açgözlülükleri karfl›s›nda yok olu-
ruz. Paras›z, ordusuz ne yapabiliriz? Onlar uçakla havada uçuyorlar, biz henüz
ka¤n› arabas›ndan kurtulam›yoruz. Onlar dretnot yap›yor, biz yelkenli bir gemi
yapam›yoruz; bu koflullar içinde bugün ba¤›ms›zl›¤›m›z› kurtarsak bile yine gü-
nün birinde bizi bölüflebilirler." Vas›f Bey konuflmas›n› flu sözlerle bitiriyordu:

"...‹stanbuldaki Amerikal›lar (mandadan korkmay›n›z, Cemiyeti Akvam*

Tüzü¤ünde vard›r) diyorlar, iflte Amerikay› da kötülerin küçü¤ü say›yorum;
uygun bulursan›z buradan ‹stanbuldaki temsilciye bir mektup yaz›p gizlice bir
hey'et göndermek için bir torpito istiyebiliriz."

Eylûlün dokuzuncu sal› günkü toplant›da, manda ifline de¤inen Rauf Beyin
tutana¤a geçmifl demeci, oldu¤u gibi fludur: "Bu manda ifli üzerinde flimdiye ka-
dar gerek bas›n ve gerekse baflka çevreler taraf›ndan birçok fleyler söylendi. Her-
nekadar yüksek toplulu¤umuz d›fl destek ilkesini kabul buyurdu ise de bu deste-
¤i kimden istiyece¤imiz belirtilmedi; Amerika oldu¤u dolayl› olarak anlat›l›yor-
sa da, benim kan›mca do¤rudan do¤ruya belirtilmesinde bir sak›nca olamaz."

Bu sözlerden, Rauf Beyin görüflü ile, gerek S›vas Kongresi genelkurulu-
nun ve gerek Erzurum Kongresi genelkurulunun görüflü aras›nda bir yanl›fl an-
lama oldu¤u kuflku götürmez. Rauf Beyin anlay›fl›n› aç›klayan bu konuflmas›-
n›n, gerek Erzurum ve gerek S›vas Kongreleri bildirilerinin yedinci maddesin-
deki yaz›fl özelli¤inden do¤du¤u kan›s›na var›labilir. Gerçekten bu maddenin
yaz›l›fl tarz›nda belki - mandac›l›kta pek ileri giden ve sonsuz propagandalarile
kamuoyunu zay›flatanlar› susturmak ve belki bundan daha çok onlar›n savlar›-
na bir karfl›l›k olmak üzere - bir tür özellik vard›r. Maddede yaz›lanlar mant›k
›fl›¤›nda incelenip okununca ne manda ve ne de Amerikan›n mandaterli¤ini is-
teme düflüncesi bulunmad›¤› kesinleflir. Bu noktay› aç›kça göstermek için söz
konusu maddeyi oldu¤u gibi an›msatmak isterim:

Madde: 7 - Milletimiz, ça¤dafl amaçlar› yüce bilir ve teknik, endüstriyel ve
ekonomik durum ve gereksinmelerimizi iyice anlar. Bundan ötürü devlet ve
milletimizin iç ve d›fl ba¤›ms›zl›¤› ve ülkemizin bütünlü¤ü sakl› kalmak kofluluy-
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* fiimdiki “Birleflmifl Milletler”i and›r›r uluslararas› bir kurulufl (B.Y.)



lâli ve vatan›m›z›n tamamiyeti mahfuz kalmak flartile alt›nc› maddede musarrah
hudut dahilinde millîyet esaslar›na riayetkâr ve memleketimize karfl› istilâ eme-
li beslemiyen herhangi devletin, fennî, s›naî, iktisadî muavenetini memnuniyetle
karfl›lar›z ve bu fleraiti âdile ve insanîyeyi muhtevi bir sulhün da acilen tekarrü-
rü selâmeti befler ve sükûnu âlem nam›na ahass› amali millîyemizdir.

Efendiler, bu maddenin hangi noktas›nda manda ve mandaterin Amerika
olaca¤› fikri vard›r? Olsa olsa "herhangi devletin fennî, s›naî, iktisadî muavene-
tini memnuniyetle karfl›lar›z" sözlerinden manda fikrine sahip olanlar buluna-
bilir. Fakat mandan›n mana ve medlûlü bu olmad›¤› muhakkakt›r. Her zaman
ve bugün dahi bu sarahat dairesinde vukubulacak muavenetleri maalmemnuni-
ye karfl›lamaktay›z ve karfl›lar›z. Nitekim Ankara-Ere¤li ve Keller-Diyarbekir
flimendiferlerinin inflas› için bir ‹sveç grubunun ve Kayseri-S›vas-Turhal hatla-
r›n›n inflas› için de bir Belçika grubunun fennî, s›naî, iktisadî muavenetini mem-
nuniyetle kabul ettik ve meselâ Ankara flehrinin ve di¤er Anadolu flehirlerimizin
bir an evvel inflalar›nda ve alelûmum di¤er flimendifer hatlar›m›z›n, yollar›m›-
z›n, limanlar›m›z›n inflalar› teklifinde bulunacak ecnebî sermayedaran›n muave-
netleri maalmemnuniye kabul ederiz. Yeter ki memleketimize sermaye getire-
ceklerin devlet ve milletimizin dahilî ve haricî istiklâlini ve vatan›m›z›n tamami-
yetini ihlâle matuf muzmerrat› olmas›n. Bu maddede münderiç olan "millîyet
esaslar›na riayetkâr ve memleketimize karfl› istilâ emeli beslemiyen herhangi
devlet" ifadesinden Amerika Devleti manas› ç›kar›lmaya da mahal yoktur. Çün-
kü bu esaslara riayetkâr dünya devletleri meyan›nda yaln›z Amerikal›lar de¤il-
dir. Mesela ‹sveç Devleti, Belçika Devleti ayn› vas›fta devletler de¤il midir? Bu
devletlerden herhangi birinin mandaterli¤i de mevzuubahs olabilir mi? Bir de,
e¤er Amerika Devletine bir ima yap›lmak istenseydi "herhangi devletin" yerine
"bir devletin" veya hiç olmazsa sadece "devletin" kelimesile iktifa edilmek lâz›m
gelirdi. Binaenaleyh maddenin izah etti¤i flerait dahilinde fennî, s›naî, iktisadî
muavenetin hüsnü telâkkisi umum devletlere flamil oldu¤u sarihtir.

Efendiler, bu manda meselesi hakk›ndaki noktai nazar›m›n, - ki bundan
evvel cari ve bu dakikada heyeti aliyenizin de ›tt›la› dahilinde bulunan bunca
muhaberat ve münakaflat›m›zla sabit olmufltur- aylardanberi gece gündüz bera-
berimde bulunan bir arkadafl taraf›ndan hâlâ anlafl›lmam›fl oldu¤una hükmolu-
nabilir mi? O halde Rauf Bey ya esasen benimle hemfikir de¤ildi veyahut hem-
fikir idi de S›vasta ‹stanbuldan gelenlerle mülâkattan sonra tebdili fikretmifl olu-
yor. Buras›n› kestirmek bence müflküldür. fiimdi biraz daha Rauf Beyi dinliye-
lim; Rauf Bey, flu suretle sözüne devam ediyor:

"Mütarekenin bidayetinde Almanlar sulhü imza etmiyecek zannolunurken
‹ngiliz matbuat› baz› ifflaatta bulundu; bunun birinci k›sm› Almanyan›n sulhü
imza edece¤ine dairdi. Bu tahakkuk etti. ‹kinci k›sm› da Türkiyenin taksimine
dairdi. Bu hamdolsun tahakkuk etmedi. Bu k›s›mda konferans›n karar› muci-
bince K›z›l›rma¤›n flark taraf› Ermenistan addedilerek Amerika himayesine ve-
riliyor. Belki Gürcüstanla Azerbaycan da Amerikaya b›rak›l›yor deniliyordu.
K›z›l›rma¤›n garb›ndaki arazi de, ‹zmir ve ‹stanbul müstesna olmak üzere mah-
reci Antalya olarak Türkiyeyi teflkil ediyordu. Bu k›sm›n flimali, ‹talya ve Fran-
s›z ve cenubu da ‹ngiliz himaye ve idaresine veriliyordu. ‹zmirin iflgali bu iffla-
at›n do¤rulu¤unu ispata bafllad›. Binaenaleyh bu tehlike karfl›s›nda memleketimize
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la alt›nc› maddede belirtilen s›n›r içinde millîyet ilkelerine sayg›l› ve ülkemizi ele
geçirmek amac› gütmeyen herhangi devletin, teknik, endüstriyel ve ekonomik
yard›m›n› sevinçle karfl›lar›z ve bu adaletli ve insanc›l koflullar› içeren bir bar›fl›n
da tezelden kararlaflt›r›lmas› insanl›¤›n esenli¤i ve dünyan›n rahatl›¤› ad›na ulu-
sal isteklerimizin en önemlisidir.

Efendiler, bu maddenin hangi noktas›nda manda ve mandaterin Amerika
olaca¤› düflüncesi vard›? Olsa olsa "herhangi devletin teknik, endüstriyel ve eko-
nomik yard›m›n› sevinçle karfl›lar›z" sözlerinden manda düflüncesine kap›lanlar
bulunabilir. Fakat mandan›n anlam ve kavram› bu olmad›¤› kesindir. Herzaman
ve bugün bile bu aç›kl›k içinde yap›labilecek yard›mlar› sevinçle karfl›lamaktay›z
ve karfl›lar›z. Nitekim Ankara - Ere¤li ve Keller - Diyarbekir demiryollar›n›n in-
flas› için bir ‹sveç grubunun ve Kayseri - S›vas - Turhal hatlar›n›n inflas› için de
bir Belçika grubunun teknik, endüstriyel ve ekonomik yard›m›n› sevinçle kabul
ettik ve örne¤in Ankara flehrinin ve baflka Anadolu flehirlerimizin bir an önce in-
flalar›nda ve bütün yollar›m›z›n, limanlar›m›z›n inflalar›n› önerecek yabanc› ser-
maye sahiplerinin yard›mlar›n› sevinçle kabul ederiz. Yeter ki memleketimize
sermaye getireceklerin devlet ve milletimizin iç ve d›fl ba¤›ms›zl›¤›n› ve ülkemi-
zin bütünlü¤ünü bozmaya yönelik gizli düflünceleri olmas›n. Bu maddede yer
alan "millîyet ilkelerine sayg›l› ve ülkemizi ele geçirmak amac› gütmeyen her-
hangi bir devlet" ifadesinden Amerika Devleti manas› ç›kar›lmak da yersizdir.
Çünkü bu ilkelerimizin bir anca inflalar›nda ve bütün öbür demiryollar›m›z›n
uyan dünya devletleri aras›nda yaln›z Amerikal›lar de¤ildir. Örne¤in ‹sveç Dev-
leti, Belçika Devleti o nitelikte devletler de¤il midir ? Bu devletlerden herhangi
birinin mandaterli¤i de söz konusu olabilir mi ? Bir de, e¤er Amerika Devletine
dolayl› bir de¤inme yap›lmak istenseydi "herhangi bir devletin" yerine "bir dev-
letin" veya hiç olmazsa sadece "devletin" kelimesile yetinmek lâz›mgelirdi. De-
mek ki maddede aç›klanan koflullarla teknik, endüstriyel ve ekonomik yard›m›n
hofl görülmesi düflüncesinin tüm devletleri kapsad›¤› aç›kça bellidir.

Efendiler, bu manda sorunu hakk›ndaki görüflümün, - ki bundan önce yap›-
lan ve bu dakikada yüce kurulunuzun da bilgi edinmifl bulundu¤u bunca yaz›fl-
ma ve tart›flmalar›m›zla kan›tlanm›flt›r - aylardanberi gece gündüz beraberimde
bulunan bir arkadafl taraf›ndan hâlâ anlafl›lmam›fl oldu¤una hükmolunabilir mi?
O halde Rauf Bey ya esasan benimle ayn› görüflte de¤ildi ya da ayn› görüflte idi
de ‹stanbuldan gelenlerle S›vasta konufltuktan sonra düflüncesini de¤ifltirmifltir.
Buras›n› kestirmek bence zordur. fiimdi biraz daha Rauf Beyi dinliyelim; Rauf
Bey, flu suretle sözüne devam ediyor:

"Ateflkesin bafllar›nda Almanlar bar›fl› imzalam›yacak san›l›rken ‹ngiliz ba-
s›n› baz› aç›klamalarda bulundu; bunun birinci k›sm› Almanyan›n bar›fl› imza
edece¤ine iliflkindir. Bu gerçekleflti. ‹kinci k›sm› da Türkiyenin bölüflülmesine
iliflkindi. Bu hamdolsun gerçekleflmedi. Bu k›s›mda konferans›n karar› uyar›nca
K›z›l›rma¤›n do¤u taraf› Ermenistan say›larak Amerika korumas›na veriliyor.
Belki Gürcüstanla Azerbaycan da Amerikaya b›rak›l›yor deniliyordu. K›z›l›rma-
¤›n bat›s›ndaki topraklar da, ‹zmir ve ‹stanbul hariç olmak üzere deniz ç›k›fl› An-
talya olarak Türkiyeyi oluflturuyordu. Bu k›sm›n kuzeyi, ‹talya ve Frans›z ve gü-
neyi de ‹ngiliz korumac›l›¤› ve yönetimine veriliyordu. ‹zmirin iflgali aç›klama-
lar›n do¤rulu¤unu kan›tlamaya bafllad›. Demek ki bu tehlike karfl›s›nda mem-



karfl› en bitaraf vaziyette bulunan Amerikan›n muzaheretini kabule mecburuz.
Ben bu kanaatteyim."

Rauf Beyin fikrini anlamak için bundan sonra daha çok devam eden sözle-
rini dinlemeye bilmem ki ihtiyaç kald› m›?

Efendiler, pek uzun ve münakaflal› devam eden bu manda müzakeresi, ta-
raftarlar›n› iskât edecek mütevass›t bir çare ile hitam buldu. Hem de bu çareyi
teklif eden yine Rauf Bey oldu: "Amerikada senelerdenberi aleyhimizde yap›l-
makta olan menfi propagandalar›n tevlit etti¤i cereyan› efkâr› tashih için her fley-
den evvel Amerika Kongresinden memleketimizi tetkik edecek ve hakikati göre-
cek bir heyeti davet etmek". Bu teklif ittifak› âra ile kabul olundu. Kongre Diva-
n› Riyasetinin imzalarile bu yolda bir mektup tesvit olundu¤unu hat›rl›yorsam
da bu mektubun gönderilebilip gönderilmedi¤ini pek iyi hat›rlam›yorum. Esasen
bu mektuba sureti mahsusada ehemmiyet atfemifl de¤ildim.

Efendiler, küçük bir istitrat yapay›m. Vesika olarak müracaat etti¤im Kong-
re Zab›tnamesi, Divan› Riyaset Kâtipli¤inde bulunan Afyon Karahisar Murah-
has› fiükrü ve manda lehinde nutuklar›n› dinledi¤imiz Hami Beyler taraf›ndan
tutulmufl ve Hami Beyin yaz›sile muntazam bir deftere tebyiz olunmufltur.

Efendiler, Kongre 11 Eylûlde hitam buldu. 12 Eylûlde S›vas ahalisinin de
huzurile aç›k bir celse yap›larak baz› nutuklar irad edildi. Kongre müzakerat› es-
nas›nda mühim olarak Meclisi Meb'usan›n tesni intihab› ve mahalli içtima nere-
si olmak lâz›m gelece¤i hususat›na temas edildi. Fakat flimdi izah›na bafllayaca-
¤›m mesail Kongre müzakerat›n› k›sa kesmeyi icap ettiriyordu. Bu son noktalar-
la bilâhare Heyeti Temsilîye ifltigal etti. 9 Eylûl 1335 günü toplanm›fl olan baz›
malûmat Kongreye flu suretle izah edildi: "Eskiflehir ve Afyon Karahisar›ndaki
‹ngiliz kuvvetleri tazif edildi. General Milne Konyaya geldi. Konya Valisi Cemal
Bey ve Ankara Valisi Muhittin Pafla muhalefette tereddüt ediyorlar. Yeni Kasta-
monu Valisi Ali R›za Bey de t›pk› Cemal Bey fasilesinden bir adamm›fl. Rüfeka-
y› kiram›n böyle vaziyetler karfl›s›nda fliddetle hareket taraftar› oldu¤unu bildi-
¤imden seri ve fledit tedabir ittihaz›n› Fuat Pafladan rica etmifltim. Fuat Pafla da
Kongrenin kendisine olan itimad›na istinaden Kongre nam›na icap eden tebligat
ve teflebbüsatta bulunmufltur. Bu tarz› hareketin heyeti aliyenizce kabul edilme-
sini rica ediyor. Fuat Pafla, valilere fledit ihtaratta bulunuyor. M›nt›kalara üme-
ray› askeriyeden millî kumandanlar tayin ediyor ve bu kumandanlara millet na-
m›na her nevi salâhiyet bahfledilmifltir diyor". Kongre teklifi kabul etti. Bunu
müteak›p flu yolda izahata devam ettim:

"Buraya Galip Bey isminde bir vali tayin edilmifl, geliyormufl; fakat bunun
Harput Valisi Ali Galip Bey mi, yoksa Trabzon Valisi Mehmet Galip Bey mi ol-
du¤u anlafl›lamad›. Fakat biz baflka bir malûmata destres olduk. Mister Nowil
isminde bir ‹ngiliz binbafl›s› Bedirhanîlerden Kâmran, Celâdet ve Cemil Beyler-
le beraber maiyetinde on befl kadar Kürt atl›s› oldu¤u halde Malatyaya gelmifl ve
Mutasarr›f Bedirhanî Halil Bey taraf›ndan istikbal edilmifllerdir. Harput valisi
de zahiren bir posta h›rs›z›n› takip bahanesile otomobille Malatyaya gelmifltir.
Bu maksatla bunlara H›sn›mansurdaki müfreze de verilmifltir. Maksatlar›n›n
Kürtleri, Kürdistan teflkili vadile aleyhimize ve bize karfl› suikast icras›na sev-
ketmek oldu¤u anlafl›lm›fl ve mukabil tedabire de tevessül edilmifltir. Meselâ vali-
yi ve di¤erlerini tevkif ettirmek istiyoruz. Malatya mutasarr›f› da Kürt aflairini
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leketimize karfl› en tarafs›z durumda bulunan Amerikan›n deste¤ini kabul et-
mek zorunday›z. Ben bu kan›day›m."

Rauf Beyin düflüncesini anlamak için bundan sonra çok uzun süren söz-
lerini dinlemeye bilmem gerek kald› m›?

Efendiler, pek uzun ve tart›flmal› olarak geçen bu manda görüflmesi, yan-
dafllar›n› susturacak bir orta çare ile sonuçland›. Hem de bu çareyi öneren yi-
ne Rauf Bey oldu: "Amerikada senelerdenberi bize karfl› yap›lan olumsuz
propagandalar›n do¤urdu¤u düflünce ak›m›n› düzeltmek için her fleyden öne
Amerika Kongresinden memleketimizi inceleyecek ve gerçe¤i görecek bir he-
yet ça¤›rmak." Bu öneri oybirli¤i ile kabul olundu. Kongre Baflkanl›k Divan›-
n›n imzalar› ile bu yolda bir mektup kaleme al›nd›¤›n› an›ms›yorsam da bu
mektubun gönderilip gönderilmedi¤ini pek iyi hat›rlam›yorum. Esasen bu
mektuba özel bir önem vermifl de¤ildim.

Efendiler, esas konudan biraz ayr›larak birfley söyliyeyim. Belge olarak
baflvurdu¤um Kongre Tutana¤›, Baflkanl›k Divan› Kâtipli¤inde bulunan Afyon
Delegesi fiükrü ve manday› savunan nutuklar›n› dinledi¤imiz Hami Beyler tara-
f›ndan tutulmufl ve Hami Beyin yaz›sile düzenli bir defterde temize çekilmifltir.

Efendiler, Kongre 11 Eylûlde sona erdi. 12 Eylûlde S›vas halk›n›n da bu-
lundu¤u aç›k bir oturum yap›larak baz› nutuklar okundu. Kongre görüflmele-
ri s›ras›nda önemli olarak Meb’uslar Meclisinin seçilmesinin çabuklaflt›r›lma-
s› ve toplant› yerinin neresi olmas› gerekti¤i konular›na de¤inildi. Ancak flim-
di aç›klamaya bafllayaca¤›m sorunlar Kongre görüflmelerini k›sa kesmeyi ge-
rektiriyordu. Bu son noktalarla, sonradan Temsilci Kurul u¤raflt›. 9 Eylûl 1919
günü toplanm›fl olan baz› bilgiler Kongreye flöyle aç›kland›: "Eskiflehir ve Af-
yondaki ‹ngiliz kuvvetleri iki kat›na ç›kar›ld›. General Milne Konyaya geldi.
Konya Valisi Cemal Bey ve Ankara Valisi Muhittin Pafla karfl› koymakta du-
raks›yorlar. Yeni Kastomunu Valisi Ali R›za Bey de t›pk› Cemal Bey gibi bir
adamm›fl. De¤erli arkadafllar›m›n böyle durumlar karfl›s›nda sert davranmak
yanl›s› olduklar›n› bildi¤imden çabuk ve sert önlemler almas›n› Fuat Pafladan
rica etmifltim. Fuat Pafla da Kongrenin kendisine olan güvenine dayanarak
Kongre ad›na gereken bildi rileri yapm›fl ve giriflimlerde bulunmufltur. Bu tür
davran›fl›n yüksek heyetinizce uygun bulunmas›n› rica ediyor. Fuat Pafla, vali-
lere sert uyar›larda bulunuyor. Bölgelere, ileri gelen askerlerden ulusal komu-
tanlar at›yor ve bu komutanlara ulus ad›na her türden yetki verilmifltir diyor."
Kongre öneriyi benimsedi. Bundan sonra flu yolda aç›klamalara devam ettim:

"Buraya Galip Bey ad›nda bir vali atanm›fl, geliyormufl; fakat bunun
Harput Valisi Ali Galip Bey mi, yoksa Trabzon Valisi Mehmet Galip mi ol-
du¤u anlafl›lamad›. Fakat bizim elimize bir bilgi geçti. Mister Nowil ad›nda bir
‹ngiliz binbafl›s› Bedirhanîlerden Kâmuran, Celâdet ve Cemil Beylerle birlik-
te yan›nda on befl kadar Kürt atl›s› oldu¤u halde Malatyaya gelmifl ve Muta-
sarr›f Bedirhanî Halil Bey taraf›ndan karfl›lanm›flt›r. Harput valisi de sözde
bir posta h›rs›z›n› izleme bahanesile otomobille Malatyaya gelmifltir. Bu
amaçla bunlara H›smmansurdaki birlik de verilmifltir. Amaçlar›n›n Kürtleri,
Kürdistan kurmak vaad ederek bize karfl› düflman olmaya ve bize suikast
yapmaya sevketmek oldu¤u anlafl›lm›fl ve karfl› önlemlere de bafl vurulmufl-
tur. Örne¤in valiyi ve di¤erlerini tutuklatmak istiyoruz. Malatya mutasar-
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Malatyaya davet etmifltir. Bu vaziyet üzerine 13 üncü Kolordu m›nt›kas›nda fa-
aliyete girdik. ‹cap eden tedabir ittihaz edilmifltir. Yar›n akflam Harputtan sev-
kedilen bir müfrezei askeriye erbab› fesad› tenkil edecektir. Buradaki kolordu
kumandan› da lâz›m gelen tedabiri ittihaz etmifltir. Malatya ve di¤er mahallere
de lâz›m gelen emirler verilmifltir."

Efendiler, hemen S›vas Kongresinin bütün müddeti cereyan›nca sinirlere
gerginlik verecek mahiyette haberler almaktan hâli kalm›yordum. Ancak ald›-
¤›m bütün malûmat› oldu¤u gibi Kongre Heyetine arzetmekle faydadan ziyade
mahzur tasavvur ediyordum. Gördünüz ki, flimdi izah edece¤im veçhile, haki-
katen tehlikeli addedilebilecek mahiyette olan Ali Galip meselesinden de bah-
sederken ihtiyatkâr bir lisan kullanmay› tercih etmifltim. Bence en mühim me-
sele her nevi müflkülât ve mehalike ra¤men S›vas Kongresinin neticeli mukar-
reratla müzakerat›n› bir an evvel ikmal etmifl olmak ve bu mukarrerat› memle-
kette tatbika giriflmek idi. Bu arzum husul buldu. Bütün memlekete flamil mil-
lî teflkilât nizamnamesinin ve Umumî Kongre beyannamesinin derakap tab'› ve
neflrü tamimi esbab›na tevessül olundu. Yaln›z memulün fevkinde yeni hadisat
karfl›s›nda kal›nd›¤›ndan Kongrenin hitam bulmufl olmas›na ra¤men Kongre
Heyetinin yeni vaziyetler inkiflaf edinceye kadar S›vasta kalmalar›n› münasip
gördüm ve icap ederse daha kuvvetli fevkalâde bir kongre akti için de istihza-
ratta bulundum. Ali Galibin firar› üzerine Kongre Heyetini S›vasta al›komak-
tan sarf›nazar edildi¤i gibi, Ferit Pafla Kabinesinin sukutu üzerine fevkalâde
kongre aktine de ihtiyaç görülmedi (Ves. 55).

fiimdi Efendiler, mücadele tarihimizde mühim bir vak'a teflkil eden Ali
Galip meselesi hakk›nda müsaade buyurursan›z biraz tafsilât vereyim:

Efendiler, daha Temmuz bidayetinde, Erzurumda bulundu¤um zaman
Celâdet ve Kâmran Ali isminde iki flahs›n ecnebîler taraf›ndan, külliyetli para
ile Dersaadetten Kürdistana gönderilece¤i, bunlar›n tesvilât ve aleyhte tahrikâ-
ta memur olduklar› ve bir iki gün zarf›nda hareket etmifl veyahut edecekleri is-
tihbar edildi. Bu haber üzerine, bunlar›n, da¤da¤as›z tarassut ve derdestleri lü-
zumunu 3 Temmuz tarihinde Diyarbekirde 13 üncü Kolordu Kumandan›na ve
ayr›ca Erkân›harbiye Reisi olan Halit Beye ve Canik mutasarr›f›na bildirdim.

20 A¤ustosta, 13 üncü Kolordu Kumandan›na verdi¤im emirde, mevzu-
ubahs insanlar›n, ‹stanbuldan hareket eylediklerinin bildirildi¤ini ve ittihaz
olunacak tedabir meyan›nda hassaten Mardin istasiyonunda s›k› bir murakabe
tesisinin muvaf›k olaca¤›n› yazd›m.

S›vas Kongresinin ikinci günü, yani 6 Eylûl tarihinde, "Bedirhanî ailesin-
den Celâdet ve Kâmran ile Diyarbekirli Cemil Paflazade Ekrem namlar›nda üç
flahs›n, refakatlerinde, vaktile Diyarbekir vilâyetinde aleyhimizde propaganda
yapan bir ecnebî zabiti bulundu¤u halde, silâhl› Kürtler muhafazas›nda olarak
Elbistan ve Arga üzerinden Malatyaya geldikleri ve mutasarr›f, belediye reisi ta-
raflar›ndan istikbal edildikleri 13 üncü Kolordunun ifl'ar›ndan anlafl›l›yor." 15
inci Kolordu Kumandan› Kâz›m Kara Bekir Paflan›n 3 üncü Kolordu Kuman-
danl›¤›na buna dair gönderdi¤i 6 Eylûl 1335 tarih ve 529 numaral› flifresinde ve-
rilen malûmatta "ecnebî zabitinin, Türk, Kürt ve Ermeni nüfusunu tetkik etmek
üzere hükûmeti merkezîyenin müsaadesile dolaflt›¤›n› söyledikleri; Malatya-
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r›f› da Kürt afliretlerini Malatyaya ça¤›rm›flt›r. Bu durum üzerine 13 üncü Ko-
lordu bölgesinde çal›flmalara baflland›. Gereken önlemler al›nm›flt›r. Yar›n ak-
flam Harputtan gönderilen bir asker kolu ortal›¤› kar›flt›ranlar› tepeleyecektir.
Buradaki kolordu komutan› da gereken önlemleri alm›flt›r. Malatya ve baflka
yerlere de gerekli emirler verilmifltir."

Efendiler, hemen S›vas Kongresinin kaplad›¤› bütün sürede sinirlere ger-
ginlik verecek nitelikte haberler almaktan geri kalm›yordum. Gördünüz ki,
flimdi aç›klayaca¤›m gibi, gerçekten tehlikeli say›labilecek nitelikte olan Ali
Galip sorunundan da söz ederken ihtiyatl› bir dil kullanmay› ye¤lemifltim
Bence en önemli sorun her türlü zorluk ve tehlikeye karfl›n S›vas Kongresinin
ifl bitiren kararlarla görüflmelerini bir an önce tamamlam›fl olmak ve bu karar-
lar› ülkede uygulamaya giriflmek idi. Bu iste¤im oldu. Bütün memleketi kap-
sayan millî örgüt tüzü¤ünün ve Genel Kongre bildirisinin hemen bast›r›l›p ya-
y›mlanmas›na geçildi. Yaln›z umulan›n üstünde yeni olaylar karfl›s›nda kal›n-
d›¤›ndan Kongre bitmifl olmas›na karfl›n Kongre üyelerinin yeni durumlar ge-
liflinceye kadar S›vasta kalmalar›n› uygun gördüm ve gerekirse daha güçlü
ola¤anüstü bir kongre toplamak için de haz›rl›klar yapt›m. Ali Galibin kaçma-
s› üzerine Kongre üyelerini S›vasta al›koymaktan vazgeçildi¤i gibi, Ferit Pafla
Kabinesinin düflmesi üzerine ola¤anüstü kongre yapmaya da gerek görülme-
di (Belge 55).

fiimdi Efendiler, Kurtulufl Savafl› tarihimizde önemli bir olay olan Ali
Galip sorunu hakk›nda izin verirseniz biraz genifl bilgi vereyim:

Efendiler, daha Temmuz bafllar›nda, Erzurumda bulundu¤um zaman Ce-
lâdet ve Kâmuran Ali isminde iki kiflinin yabanc›lar taraf›ndan, yüklü para ile
‹stanbuldan Kürdistana gönderilece¤i, bunlar›n yalan dolanla ve bize karfl›
k›flk›rtmalar yapmakla görevli olduklar› ve bir iki gün içinde yola ç›km›fl ol-
duklar› ya da ç›kacaklar› haber al›nd›. Bu haber üzerine, bunlar›n, sessizce gö-
zetlenmesi ve tutuklanmalar› gere¤ini 3 Temmuz tarihinde Diyarbak›rda 13
üncü Kolordu Komutan›na ve ayr›ca Kurmay Baflkan› olan Halit Beye ve
Samsun mutasarr›f›na bildirdim.

20 A¤ustosta, 13 üncü Kolordu Komutan›na verdi¤im emirde, sözkonusu
kiflilerin, ‹stanbuldan yola ç›kt›klar›n›n bildirildi¤ini ve al›nacak önlemler ara-
s›nda özellikle Mardin istasyonunda s›k› bir Kontrol kurulmas›n›n uygun dü-
flece¤ini yazd›m.

S›vas Kongresinin ikinci günü, yani 6 Eylûl tarihinde, "Bedirhanî ai-
lesinden Celâdet ve Kâmuran ile Diyarbak›rl› Cemil Paflazade Ekrem
adlar›nda üç kiflinin, yanlar›nda, evvelce Diyarbak›r ilinde bize karfl› pro-
paganda yapm›fl olan bir yabanc› subay bulundu¤u halde, silâhl› Kürtler
korumas›nda Elbistan ve Arga üzerinden Malatyaya geldikleri ve muta-
sarr›f, belediye baflkan› taraflar›ndan karfl›land›klar› 13 üncü Kolordu-
nun bildirisinden anlafl›l›yor." 15 inci Kolordu Komutan› Kâz›m Kara
Bekir Paflan›n 3 üncü Kolordu Komutanl›¤›na bununla ilgili olarak gön-
derdi¤i 6 Eylûl 1919 tarih ve 529 say›l› flifresinde verilen bilgilerde "ya-
banc› subay›n, Türk, Kürt ve Ermeni nüfusunu incelemek üzere ‹stanbul
Hükûmetinin izini ile dolaflt›¤›n› söyledikleri; Malatyada bulunan atl› alay›;
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da bulunan süvari alay›; mevcudu az oldu¤undan bunlar› tevkife cesaret ede-
medi¤i; maahaza bunlar›n derhal tevkifi için ‹stanbula müracaat edildi¤i 13 ün-
cü Kolordudan bildirilmifltir. Bu adamlar›n ne maksat ve ne vazife için nerele-
ri gezecekleri hakk›ndaki malûmat›n› Harput valisinden sordum." denilmekte
idi (Ves. 56). Harput Valisi Ali Galip Beydir. Bu adamlar›n ne maksatla gel-
dikleri 3 Temmuz tarihindenberi malûmumuzdur. Befl on müsellâh Kürde kar-
fl› bir süvari alay›n›n mevcudu az görülmüfl, tevkifine cesaret edilememifl; as›l
calibi hayret olan cihet, bunlar›n tevkifi için ‹stanbula müracaat edilmifl oldu-
¤u haberidir!

Bu küçük ve ehemmiyetsiz gibi görünen noktalar›; o zamanki vaziyeti gö-
rüflte flayan› dikkat, telâkki ve zihniyet farklar› gösterdi¤i için kay›t ve iflaret edi-
yorum.

Diyarbekirde, 13 üncü Kolordu Kumandan›n›n tarz› hareketi, mucibi iflti-
bah görüldü¤ünden, do¤rudan do¤ruya, bu Kolordunun Erkân›harbiye Reisi-
ne, 3 üncü Kolordu Kumandan›n›n imzasile 7 Eylûl 1335 tarihinde yaz›lan (za-
ta mahsus) flifrede, Vali Galip, Malatya Mutasarr›f› Halil ve Kâmran ve Celâdet
ve Ekrem Beylerle beraber ‹ngiliz binbafl›s›n›n behemehal tevkif ve S›vasa sev-
kedilmeleri için, Elâzizde bulunan 15 inci Alay Kumandan› ‹lyas Beyin bizzat
emrinde altm›fl kadar atl› ve estersüvar›n en geç olarak 9 Eylûlde Harputtan Ma-
latyaya hareketi için -tesrian lilmaslaha- do¤rudan do¤ruya tebligat yap›ld›¤›
bildirildi ve müfrezenin sürati hareketinin temini rica edildi. 8 Eylûlde, S›vastan
da bir otomobil ile baz› zabitan gönderilece¤i malûmat› verildi (Ves. 57).

Diyarbekirden, Erkân›harbiye Reisinin 7/8 Eylûl 1335 tarihile bana gön-
derdi¤i flifrede "tevkif hakk›ndaki arzuya muttali oldum. Bu bapta kumandan
beyin emir verece¤ini hiç zannetmiyorum. Çünkü havass› askeriyelerine tama-
men vâk›f›m. Taraf›mdan vukubulacak tebligat› ise, tamamen icrada tereddüt
ederler. Bu bapta ‹stanbulla muhaberedeyiz. Bu hale göre icrayî icab› menutu
reyi âlileridir. fiifre kaleminin 357 numarasile arzedilmifltir."

K.O.13 Erkân›harbiye Reisi Halit
Elâzizdeki Alay Kumandan› ‹lyas Beyden K.O. 13 Kumandan›n›n emri-

ne cevaben gelen 8 Eylûl tarihli telgrafta da "Kolordudan ald›¤›m emir üzerine
hareketim tehir edilmifltir. Kolordunun muvafakati olmadan, buradan, hareket
etmekli¤im münasip olmayaca¤›ndan hareket emrinin Kolordudan tebli¤ine
delâlet buyurunuz" denilmekte idi (Ves. 58).

Halit Beye derakap verdi¤im cevap, aynen flu idi:
7/8 Eylûl 1335

"Zevat› malûmenin habaseti sabit olmufltur. Hükûmeti merkeziye.............bu habasette
müflterektir. Oradan emir beklemek, düflmana f›rsat vermektir. Bu bapta, tebligat›m›zda hiç
kimseyi tereddüde sevketmiyecek surette, derhal emir vermek, vak›t geçirmemek lâz›md›r.
Kumandan›n tereddüt edece¤ine ihtimal veriyorsan›z, zat› âliniz taraf›m›zdan Elâziz ve Ma-
latyadaki alay kumandanlar›na vukubulmufl tebligat›m›z›n icras›n› bildiriniz. Lüzumu haki-
kî varsa, kumanday› münasip gördü¤ünüz f›rka kumandanlar›ndan birisi deruhde etsin! Te-
enni zaman› geçmifltir. ‹craat cevab›n›za muntaz›r›z kardeflim.

Mustafa Kemal
Alay Kumandan› ‹lyas Beye de, ayn› tarihte, bizzat flu emri verdim: "Zeva-

t› malûmenin h›yaneti tahakkuk etmifltir. ‹stanbuldaki hükûmeti merkeziye dahi
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mevcudu az oldu¤undan bunlar› tutuklamaya cesaret edemedi¤i; bununla bir-
likte bunlar›n vak›t geçirmeden tutuklanmas› için ‹stanbula bafl vuruldu¤u 13
üncü Kolordudan bildirilmifltir. Bu adamlar›n ne amaç ve ne görev için nere-
leri gezecekleri hakk›nda bildiklerini Harput valisinden sordum." denilmekte
idi (Belge 56). Harput Valisi Ali Galip Beydir. Bu adamlar›n ne amaçla gel-
diklerini 3 Temmuz tarihindenberi biliyorduk. Befl on silâhl› Kürde karfl› bir
atl› alay›n›n gücü az görülmüfl, tutuklanmas›na cesaret edilmemifl; as›l flafl›la-
cak olan, bunlar›n tutuklanmas› için ‹stanbula baflvuruldu¤u haberidir.

Küçük ve önemsiz gibi görünen bu noktalara; o zamanki durumu kavra-
makla dikkate de¤er anlay›fl ve düflünce farklar› gösterdi¤i için de¤inip bunla-
r› belirtiyorum.

Diyarbak›rda, 13 üncü Kolordu Komutan›n›n davran›fl›, kuflku verici bu-
lundu¤undan, do¤rudan do¤ruya, bu Kolordunun Kurmay Baflkan›na, 3 üncü
Kolordu Komutan›n›n imzasile 7 Eylûl 1919 tarihinde yaz›lan (kifliye özel) flif-
rede, Vali Galip, Malatya Mutasarr›f› Halil ve Kâmuran ve Celâdet ve Ekrem
Beylerle birlikte ‹ngiliz binbafl›s›n›n mutlaka tutuklanmalar› ve S›vasa gönde-
rilmeleri için, Elaz›¤da bulunan 15 inci Alay Komutan› ‹lyas Beyin kendisinin
emrinde olarak altm›fl kadar atl› ve kat›rl›n›n en geç olarak 9 Eylûlde Harput-
tan Malatyaya yola ç›kmas› için - ifli çabuklaflt›rmak amac›yla - do¤rudan do¤-
ruya tebligat yap›ld›¤› bildirildi ve askerî birli¤in h›zl› yol almas›n› sa¤lamas›
rica edildi. 8 Eylûlde, S›vastan da bir otomobil ile bir tak›m subaylar›n gönde-
rilece¤i bilgisi verildi (Belge 57).

Diyarbak›rdan, Kurmay Baflkan›n›n 7/8 Eylûl 1919 tarihile bana gönder-
di¤i flifrede "Tutuklama hakk›ndaki iste¤i ö¤rendim. Bu yönde komutan beyin
emir verece¤ini hiç zannetmiyorum. Çünkü askerlik niteliklerini çok iyi biliyo-
rum. Taraf›mdan yap›lacak bildirileri ise, tamamen yerine getirmekte durak-
sarlar. Bu konuda ‹stanbulla yaz›fl›yoruz. Bu duruma göre gere¤inin yap›lmas›
sizin verece¤iniz karara ba¤l›d›r. fiifre kaleminin 357 say›s› ile sunulmufltur."

K.0.13 Kurmay Baflkan› Halit
Elaz›¤daki Alay Komutan› ‹lyas Beyden K.O. 13 Komutan›n›n emrine

karfl›l›k olarak gelen 8 Eylûl tarihli telgrafta da "Kolordudan ald›¤›m emir
üzerine yola ç›kmam ertelenmifltir. Kolordunun oluru olmadan, buradan, ay-
r›lmam uygun olmayaca¤›ndan yola ç›kmam emrimin Kolordudan bildirilme-
sine arac›l›k ediniz" denilmekte idi (Belge 58).

Halit Beye hemen verdi¤im yan›t, aynen flu idi:
7/8 Eylûl 1919

"Bilinen kiflilerin kötülükleri kan›tlanm›flt›r. ‹stanbul Hükûmeti............bu kötülükler-
de ortakt›r. Oradan emir beklemek, düflmana f›rsat vermektir. Bu konuda, bildirimimizde
hiç kimseyi duraksatm›yacak flekilde, hemen emir vermek, vak›t geçirmemek gereklidir.
Komutan›n duraksayaca¤›n› olas› görüyorsan›z, siz, taraf›m›zdan Elaz›¤ ve Malatyadaki
alay komutanlar›na yap›lm›fl olan bildirilerimizin yerine getirilmesini bildiriniz. Gerçek ge-
reksinme varsa, komutay› uygun gördü¤ünüz tümen komutanlar›ndan birisi üstlensin. Ya-
vafl davranma zaman› geçmifltir. ‹flin yap›ld›¤› yollu cevab›n›z› bekliyorum kardeflim.

Mustafa Kemal
Alay Komutan› ‹lyas Beye de, ayn› tarihte, ben kendim flu emri verdim:

"Bilinen kiflilerin hayinli¤i belli olmufltur. ‹stanbaldaki hükûmet de bunlar›n ha-



bunlar›n h›yanetinde müflterektir. Kolordunuz kumandan›n›n, bu hususta istizan
etmesi ve cevap alamamas› varidi hat›rd›r. Binaenaleyh meselenin hallini ve temi-
nini zat› âlinizden beklerim. Cevab›n›za muntaz›r›m Efendim. Malatyadaki icra-
at›n›z› müteak›p lüzum hâs›l olursa S›vasta, bize, iltihak edersiniz. Mustafa Ke-
mal". fiifre haricindeki imza da K.O.3 Erkân›harbiye Reisi Zeki Beyin idi.

Malatyada bulunan Süvari On ‹kinci Alay Kumandan›n› da 7/8 Eylûl ge-
cesi, bizzat telgraf bafl›na ça¤›rm›fl ve görüflmekte idim. Alay Kumandan› Ce-
mal Beyden vaziyet ve kuvveti hakk›nda malûmat ald›m. Gelenlerin, beraber-
lerindeki müsellâh Kürtlerin "on befl yirmi kifli kadar" oldu¤unu ve alay›n da
merkezde "ancak o kadar kuvveti" bulundu¤unu söyledi. Ben kuvveti kâfi gör-
düm. Hatta süvari ve topçu alay›n›n yaln›z zabitleri kâfi gelebilirdi. Yaln›z hu-
susî vaziyet ve haleti ruhiyeyi anlamak istiyordum.

Bunun üzerine telgraf mükâlemesi flöyle cereyan etti:
"Ben — Vali Galip Bey, ‹ngiliz binbafl›s› ve Kâmran ve Celâdet ve Ekrem

Beylerin kâffesinin müdebbirane bir tertiple bu gece tevkiflerile S›vasa tahrik-
leri elzemdir. Vaziyetiniz bunu yapmaya müsait midir? Size buradan ve Har-
puttan muavenet yetifltirilecektir.

Cemal Bey —Valiyi de beraber mi?
Ben — Bilhassa, evet!
Cemal Bey —Arzetti¤im veçhile, vaziyet ve kuvvetim buna gayrimüsaittir.

Kâmran, Celâdet ve Ekrem Beylerin tevkifleri hakk›nda 13 üncü Kolordu Ku-
mandanile muhabere cereyan etti. Neticesinde, flimdilik tevkifleri, vaziyetin ne-
zaketi hasebile muvaf›k olam›yaca¤› hakk›nda emir de vürut etmifltir" dedi.

Art›k, bu zat›n daha ziyade üzerine var›lamazd›. "Kendilerine hissettir-
meksizin s›k› tarassudatta bulundurunuz. Kolordunuzdan emir gelecektir. Ha-
reket ederlerse, istikameti hareketlerini ve ne vas›ta ile hareket edeceklerini der-
hal bildiriniz" talimat›n› vermekle iktifa ettim (Ves. 59).

8 Eylûl günü Cemal Beyden flifre ile "zevat› malûmenin hâlâ orada olup
olmad›klar›n› ve tarassut tertibat›n›n derecei emniyetini" sordum ve "kendisine
günde iki defa rapor vermesini" emrettim.

Halit Beye yazd›¤›m telgrafa ertesi günü (8 Eylûl 1335) ald›¤›m cevapta,
Elâzizde Alay Kumandan› ‹lyas Beye emir verildi¤i ve bu emrin sureti bildiri-
liyordu (Ves. 60).

Kolordu Kumandan› Cevdet Bey dahi, ‹lyas Beyin 52 estersüvar ve iki
mitralyözle 9 Eylûl sabah› hareket etti¤ini ve 10 Eylûl akflam› Malatyada bulu-
naca¤›n› bildirdi. 9 Eylûl tarihli olan bu flifresinde "muhalefetlerle dolu bir mu-
hitte daha fazla icraat yapmamak hususunda kendisini mazur görece¤imi" de
beyan ediyordu (Ves. 61).

9 Eylûlde, ‹lyas Bey müfrezesinden maada, Aziziyeden iki süvari bölü¤ü,
Siverekten Malatyadaki alaya mensup bir bölük dahi Malatyaya tahrik edildi
(Ves. 62, 63, 64).

Vali Ali Galibin ve Bedirhanîlerle, Cemil Paflazadenin yapt›¤› propagan-
da tesirini izale için Elâziz ve Dersim havalisi ile alâkas› oldu¤u malûmum
olan ve Kemahta bulunan Halet Beye (sab›k meb'us) 9 Eylûlde Elâzize hare-
ket ve Haydar Beyle tesisi irtibat etmesini yazd›m (Ves. 65). Ay›n nihayetine
do¤ru vâs›l oldu.
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yinli¤ine ortakt›r. Kolordunuz komutan›n›n, bu konuda ne yapmas› gerekti¤i-
ni sormas› ve cevap alamamas› akla gelebilir. Bu nedenle sorunun çözülmesi-
ni ve iflin bitirilmesini sizden beklerim. Yan›t›n›z› bekliyorum Efendim. Ma-
latyada yapacaklar›n›z› yapt›ktan sonra gerek duyulursa S›vasta, bize, kat›l›r-
s›n›z. Mustafa Kemal". fiifre d›fl›ndaki imza da K.O. 3 Kurmay Baflkan› Zeki
Beyin idi.

Malatyada bulunan On ‹kinci Atl› Alay Komutan›n› da 7/8 Eylûl gecesi,
ben kendim telgraf bafl›na ça¤›rm›fl ve görüflmekte idim. Alay Komutan› Ce-
mal Beyden durum ve kuvveti hakk›nda bilgi ald›m. Gelenlerin, beraberlerin-
deki silâhl› Kürtlerin "on befl yirmi kifli kadar" oldu¤unu ve alay›n da merkez-
de "ancak o kadar kuvveti" bulundu¤unu söyledi. Ben kuvveti yeter gördüm.
Hatta atl› ve topçu alay›n›n yaln›z subaylar› bile yeterli olabilirdi. Ancak özel
durum ve ruh halini anlamak istiyordum.

Bunun üzerine telgraf görüflmesi flöyle oldu:
"Ben — Vali Galip Bey, ‹ngiliz binbafl›s› ve Kâmuran ve Celâdet ve Ek-

rem Beylerin tümünün iyi haz›rlanacak bir düzenle bu gece tutuklanmasile S›-
vasa gönderilmeleri çok gereklidir. Durumunuz bunu yapmaya elveriflli midir?
Size buradan ve Harputtan yard›m yetifltirilecektir.

Cemal Bey — Valiyi de beraber mi?
Ben — Özellikle, evet.
Cemal Bey — Belirtti¤im gibi, durum ve gücüm bunu yapmaya elveriflli de-

¤ildir. Kâmuran, Celâdet ve Ekrem Beylerin tutuklanmalar› hakk›nda 13 üncü
Kolordu komutanile yaz›flma yap›ld›. Sonunda, flimdilik tutuklanmalar›n›n, du-
rumun nazikli¤i nedenile uygun olam›yaca¤› hakk›nda emir de gelmifltir" dedi.

Art›k, bu adam›n daha fazla üzerine var›lamazd›. "Kendilerine sezdirmek-
sizin s›k›ca gözalt›nda bulundurunuz. Kolordunuzdan emir gelecektir. Yola ç›-
karlarsa, gidifl yönlerini ve ne araçla yola ç›kacaklar›n› hemen bildiriniz" emri-
ni vermekle yetindim (Belge 59).

8 Eylûl günü Cemal Beyden flifre ile "bilinen kiflilerin hâlâ orada olup ol-
mad›klar›n› ve gözetlemeye ne derecede güvenilebilece¤ini" sordum ve kendi-
sine "günde iki defa rapor vermesini" emrettim.

Halit Beye yazd›¤›m telgrafa ertesi günü (8 Eylûl 1919) ald›¤›m karfl›l›kta,
Elaz›¤da Alay Komutan› ‹lyas Beye emir verildi¤i ve emrin bir örne¤i bildiri-
liyordu (Belge 60).

Kolordu Komutan› Cevdet Bey de, ‹lyas Beyin 52 kat›rl› er ve iki makina-
l› tüfekle 9 Eylûl sabah› yola ç›kt›¤›n› ve 10 Eylûl akflam› Malatyada bulunaca-
¤›n› bildirdi. 9 Eylûl tarihli olan bu flifresinde "karfl› ak›mlarla dolu bir çevre-
de daha çok ifl yapamamak konusunda kendisini hakl› bulaca¤›m›" da söylü-
yordu (Belge 61).

9 Eylûlde, ‹lyas Bey birli¤inden baflka, Aziziyeden iki atl› bölü¤ü, Siverek-
ten Malatyadaki alaya ba¤l› bir bölük de Malatyaya gönderildi (Belge 62, 63, 64).

Vali Ali Galibin ve Bedirhanîlerlerle, Cemil Paflazadenin yapt›¤› propa-
gandan›n etkisini gidermek için Elaz›¤ ve Dersim yöresi ile iliflkisi oldu¤unu
bildi¤im ve Kemahta bulunan Halit Beye (eski meb’us) 9 Eylûlde Elaz›¤a git-
mesini ve Haydar Beyle iliflki kurmas›n› yazd›m (Belge 65). Ay›n sonuna do¤-
ru ulaflt›.



Van Valisi bulunan Haydar Bey de Elâziz vilâyetini deruhde etmek üzere
Erzurumdan tahrik edilmiflti. Haydar Bey 15 inci Kolorduya mensup olup Ma-
mahatunda bulunan bir süvari alayile de irtibat tesis ederek icab›nda bu alay›
Malatya istikametine tahrik edecekti.

Otomobil ile baz› zabitan›n da Malatyaya sevkedilece¤ine dair bir kay›t
vard›.

Filhakika, arkadafllar›m›zdan, Recep Zühtü Bey, Üçüncü Kolordu yaveri
s›fat› zahirîyesile benden ald›¤› hususî talimatla, refakatinde baz›lar› oldu¤u
halde 9 Eylûlde, otomobil ile Malatyaya hareket etti. Maalesef, râkip oldu¤u
otomobil yollar›n bozuk ve çamurlu olmas›ndan Kangalda k›r›lm›fl ve tam za-
man›nda Malatyaya yetiflememiflti. Kangaldan sonra kâh araba ve kâh hayvan-
la gece, gündüz kat'› mesafe ederek S›vastan hareketinin dördüncü günü ba-
dezzeval Malatyaya vâs›l olabilmiflti. Recep Zühtü Beyin verdi¤i raporlar va-
ziyetin tenvirine çok hâdim olmufltu.

Efendiler, 10 Eylûl günü geç vak›t flu telgraf› ald›k:
Zata mahsustur. Hiç durm›yacakt›r. Malatyadan, 10/9/1335

S›vasta K.O. 3 K.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerinedir:
1- 10/9/1335 saat 2 sonrada bilâ vukuat Malatyaya muvasalat olunmufltur.
2- Zevat› malûmenin kâffesi maalesef Kâhta istikametine firar ettikleri, tafsilât›n müte-

ak›ben arzedilece¤i maruzdur.
Alay 15 K. ‹lyas

Ayni günde ve fakat, ‹lyas Beyin telgraf›ndan sonra da flu telgraf› al›yoruz: 
Gayet Aceledir. Malatyadan 10/9/1335

S›vasta K.O. 3 K. 
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
1- Harput Valisi ile Malatya Mutasarr›f› ve ‹ngiliz Binbafl›s› ve hempalar› olan malûm

eflhas alay 15 in Elâzizden hareketini ve kendilerinin tevkif edileceklerini haber al›r almaz,
bugün alessabah firar etmifllerdir. Bunlar›n Kâhtadaki Bedir A¤a nezdine gittikleri ve ora-
dan tedarik edecekleri Ekrat ile buray› basmaya gelecekleri mervidir.

2- Bunlar›n ve Bedir A¤a afliretinin fenal›¤a cür'et ettikleri takdirde, takibat icras› hak-
k›nda kolordudan emir al›nm›fl, izleri takip edilmekte ve netice ayr›ca arzedilecektir.

3- Alay 15 Kumandan› maiyetindeki kuvvetle, bugün saat 2 sonrada, Malatyaya geldik-
leri maruzdur.

Süvari Alay 12 Kumandan› Binbafl› Cemal
Ayn› tarihte yaz›lm›fl olan bu iki telgfraf, yanyana getirilerek tetkik olu-

nursa flayan› dikkat baz› noktalar›n nazara çarpmamas›na imkân yoktur.
Süvari Alay Kumandan› Cemal Bey, taraf›m›zdan ald›¤› talimat› veçhile

malûm eflhas› s›k› ve emin bir surette tarassut alt›nda bulunduracak ve günde
iki defa rapor verecekti.

Eflhas› merkume 10 Eylûl günü alessabah kaçt›klar› halde Cemal Bey, bu
malûmat›, ancak, ‹lyas Bey müfrezesinin muvasalat›ndan ve ‹lyas Beyin rapo-
rundan sonra bildiriyor. Cemal Bey firarilerin, ‹lyas Bey müfrezesinin Elâziz-
den hareketlerini haber ald›klar›n› söylüyor. Halbuki telgrafhane Cemal Beyin
taht› tarassudunda idi.

Sonra firarîlerin Ekrat toplay›p Malatyay› basacaklar›n›n mervi oldu¤unu
da ilâve ediyor. Bu noktalar, süvari alay kumandan› hakk›nda flüphe ve tered-
düdü celbetmekten hâli de¤ildir.
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Van Valisi bulunan Haydar Bey de Elaz›¤ valili¤ini üstlenmek üzere Er-
zurumdan gönderilmiflti. Haydar Bey 15 inci Kolorduya ba¤l› olup Mamaha-
tunda bulunan bir atl› alay›yla da ba¤lant› kurarak gerekti¤inde bu alay› Ma-
latya yönüne gönderecekti.

Otomobil ile baz› subaylar›n da Malatyaya gönderilece¤ini de yazm›flt›m.
Gerçekten, arkadafllar›m›zdan, Recep Zühtü Bey, Üçüncü Kolordu yave-

ri takma san›yla benden ald›¤› özel emirle, yan›nda baz›lar› oldu¤u halde 9
Eylûlde, otomobil ile Malatyaya do¤ru yola ç›kt›. Ne yaz›k ki, bindi¤i otomo-
bil yollar›n bozuk ve çamurlu olmas›ndan Kangalda k›r›lm›fl ve tam zaman›n-
da Malatyaya yetiflememiflti. Kangaldan sonra kimi zaman araba ve kimi za-
man hayvanla gece, gündüz yol alarak S›vastan yola ç›k›fl›n›n dördüncü günü
ö¤leden sonra Malatyaya varabilmiflti. Recep Zühtü Beyin verdi¤i raporlar
durumun ayd›nlanmas›na çok yaram›flt›.

Efendiler, 10 Eylûl günü geç vak›t flu telgraf› ald›k:
Kifliye özeldir. Hiç durm›yacakt›r. Malatyadan, 10/9/1919

S›vasta K.O. 3 K.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerinedir:
1 - 10/9/1919 saat 2 sonrada olays›z olarak Malatyaya var›lm›flt›r.
2 - Bilinen kiflilerin hepsinin ne yaz›k ki Kâhta yönüne kaçt›klar›, ayr›nt›lar›n sonra

bildirilece¤i bilginize sunulur.
Alay 15 K. ‹lyas

Ayn› günde ve fakat, ‹lyas Beyin telgraf›ndan sonra da flu telgraf› al›yoruz:
Çok ivedidir. Malatyadan, 10/9/1919

S›vasta K.O. 3 K.
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
1 - Harput Valisi ile Malatya mutasarr›f› ve ‹ngiliz Binbafl›s› ve yardakç›lar› olan bili-

nen kifliler 15. Alay›n Elaz›¤dan yola ç›kt›¤›n› ve kendilerinin tutuklanaca¤›n› haber al›r al-
maz, bugün sabah erkenden kaçm›fllard›r. Bunlar›n Kâhtadaki Bedir A¤an›n yan›na gittik-
leri ve oradan alacaklar› Kürtlerle buray› basmaya gelecekleri söylenmektedir.

2 - Bunlar ve Bedir A¤a aflireti kötülü¤e yellenirse, kovuflturma yap›lmas› için kolor-
dudan emir al›nm›fl, izlenmektedirler ve sonuç ayr›ca bildirilecektir.

3 - 15. Alay Komutan›n›n emrindeki kuvvetle, bugün saat 2 sonrada, Malatyaya geldi-
¤i bilginize sunulur.

12. Atl› Alay Komutan› Binbafl› Cemal
Ayn› tarihte yaz›lm›fl olan bu iki telgraf, yanyana getirilerek incelenirse

dikkat çekici baz› noktalar›n göze çarpmamas› olanak d›fl›d›r.
Atl› Alay Komutan› Cemal Bey, taraf›m›zdan ald›¤› talimata uyarak bili-

nen kiflileri s›k› ve güvenli bir biçimde gözetim alt›nda bulunduracak ve gün-
de iki kez rapor verecekti.

Ad› geçen kifliler 10 Eylûl günü sabah erkenden kaçt›klar› halde Cemal
Bey, bu bilgiyi, ancak, ‹lyas Bey birli¤inin var›fl›ndan ve ‹lyas Beyin raporun-
dan sonra veriyor. Cemal Bey kaçaklar›n, ‹lyas Bey birli¤inin Elaz›¤dan yola
ç›k›fllar›n› haber ald›klar›n› söylüyor. Oysa telgrafhane Cemal Beyin gözetimi
alt›nda idi.

Sonra, kaçaklar›n Kürtleri toplay›p Malatyay› basacaklar›n›n söylendi¤i-
ni de ekliyor. Bu noktalar, atl› alay komutan› hakk›nda kuflku ve duraksama
çekmekten uzak de¤ildir.



Bilâhare al›nan malûmattan anlafl›ld› ki, Ali Galip ve rüfekas› 9 Eylûl ak-
flam› haberdar edilmifller. Ali Galip geceyi uykusuz hükûmet dairesinde geçir-
mifltir. 10 Eylûlde maiyetlerinde birkaç jandarma ve müsellâh Kürt oldu¤u hal-
de, hükûmet dairesinde toplan›yorlar, sand›k emininin odas›na giriyorlar, san-
d›¤› aç›yorlar, beraber almak üzere alt› bin lira say›p bir kenara koyuyorlar ve
sand›¤a vazetmek üzere de flu senedi yaz›yorlar:

"Mustafa Kemal Pafla ve etenesinin tenkili masarifine karfl›l›k olmak üzere olbaptaki
emrine tevfikan alt› bin lira al›nm›flt›r. 10 Eylûl 1335 Halil Rami, Ali Galip."

‹lyas Bey müfrezesinin, Malatyaya yaklaflmakta oldu¤u anlafl›ld›¤› bir s›-
rada, süvari alay kumandan›, zabitlere, mutasarr›f›n evini, hedef gösteriyor.
Mutasarr›f›n evini sar›yorlar ve telefon tellerini kesiyorlar ve evi bas›yorlar. Bu
ameliyenin bafllad›¤›n› hisseden Halil Beyin ailesi, hükûmet dairesine haber ve-
riyor. Hükûmette, para almakla meflgul olan vali, mutasarr›f ve refikleri vazi-
yetten haberdar olur olmaz havf ve telâfl ile her fleyi unutup ay›rd›klar› paray›
ve yazd›klar› senedi oldu¤u gibi b›rak›yorlar ve maiyetlerile birlikte haz›r bu-
lunan atlar›na binerek hemen firar ediyorlar (Ves. 66, 67).

Süvari alay kumandan›n›n ve topçu alay kumandan›n›n; valinin, geceyi
hükûmet dairesinde geçirmekte oldu¤unu bilmedikleri kabul edilemez. Muta-
sarr›ftan ziyade valinin tevkifi mühim oldu¤u da meydanda idi. Binaenaleyh,
malûm eflhas›n firar›nda müsamaha oldu¤u muhakkakt›r. En zay›f tefsire göre
malûm eflhas›n maiyetlerindeki befl on müsellâh jandarma ve Kürt ile musade-
meden büyük fenal›k ç›kabilece¤i vehmi Malatyadakileri -endirek- tedbire sev-
ketmifl ve merkum eflhas› ürküterek kaç›rmay› tercih ettirmifltir, denilebilir.

10 Eylûlde ‹lyas Beye verdi¤im talimatta bafll›ca zikretti¤im noktalar:
1- Firarîlerin süratle derdestleri;
2- Kürtlük cereyan›na asla müsait zemin b›rak›lmamas›;
3- Malatyada mutasarr›fl›¤›n Jandarma Kumandan› Tevfik Bey taraf›n-

dan deruhde edilmesi, münasip ve sahibi namus ve hamiyet bir zat›n da Har-
putta makam› Vilâyeti serian iflgal etmesi;

4- Malatya ve Harputtaki k››vay› hükûmeti tamamen ele alarak millet ve
vatan aleyhinde hiçbir icraata meydan verilmemesi;

5- Firarîlere uyanlar›n bilâeman ve merhamet imha edilece¤inin tamimi ve
namuslu halk›n hakikatten haberdar edilmesi;

6- Mevcudiyeti millîyemizi tehlikeye sokacak olan ecnebî askerine de mu-
kabele olunaca¤›n›n derpifl edilmesi ve tertibat› ve tedabirinin ifl'ar›ndan ibaret
idi (Ves. 68).

Efendiler, firarîlerin, etraf ve civar aflairinden birtak›m Kürtleri toplayabi-
leceklerini ve hatta Maraflta bulunan ecnebî kuvvetlerinden temini istifade ede-
bileceklerini muhakkak gibi kabul etmek lâz›md›. Onun için al›nm›fl olan terti-
bat› ve bu ifle hasredilmifl olan kuvvetleri takviye etmek icap ediyordu. Bu mak-
satla S›vastan, daha bir estersüvar müfreze 9 Eylûl akflam› Malatyaya sevkedil-
di¤i gibi Üçüncü Kolordu mümkün oldu¤u kadar, kuvvetlerini cenuba indire-
cek, On Üçüncü Kolordu takip keyfiyetini temin edecek ve hainlere k›p›rdaya-
cak bir f›rsat vermemek için azamî tesiri göstermek lüzumuna binaen Mama-
hatundaki süvari alay› da Harput istikametine tahrik olunacakt›. Bu hususta 3
üncü, 13 üncü ve 15 inci Kolordu Kumandanlar›na icab› gibi tebligat ve temen-
niyatta bulunuldu (Ves. 69).
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Sonradan al›nan bilgilerden anlafl›ld› ki, Ali Galip ve arkadafllar›na 9 Ey-
lûl akflam› haber verilmifltir. Ali Galip geceyi hükûmet kona¤›nda uykusuz ge-
çirmifltir. 10 Eylûlde emirlerinde birkaç jandarma ve silâhl› Kürt oldu¤u hal-
de, hükûmet kona¤›nda toplan›yorlar, veznedar›n odas›na giriyorlar, vezneyi
aç›yorlar, beraber almak üzere alt› bin lira say›p bir kenara koyuyorlar ve vez-
neye konmak üzere de flu senedi yaz›yorlar:

"Mustafa Kemal Pafla ve yardakç›lar›n›n tepelenmesi giderlerine karfl›l›k olmak üzere
o konudaki emre uyularak alt› bin lira al›nm›flt›r. 10 Eylûl 1919: Halil Rami, Ali Galip."

‹lyas Bey birli¤inin, Malatyaya yaklaflmakta oldu¤u anlafl›ld›¤› bir s›rada,
atl› alay komutan›, subaylara, mutasarr›f›n evini, hedef gösteriyor. Mutasarr›-
f›n evini sar›yorlar ve telefon tellerini kesiyorlar ve evi bas›yorlar. Bu iflin bafl-
lad›¤›n› sezinleyen Halil Beyin efli, hükûmet kona¤›na haber veriyor. Hükû-
mette, para almakla meflgul olan vali, mutasarr›f ve arkadafllar› durumu ö¤re-
nir ö¤renmez korku ve telâfl ile her fleyi unutup ay›rd›klar› paray› ve yazd›k-
lar› senedi oldu¤u gibi b›rak›yorlar ve emirlerindekilerle birlikte haz›r bulu-
nan atlar›na binerek hemen kaç›yorlar (Belge 66, 67).

Atl› alay komutan›n›n ve topçu alay komutan›n›n; valinin, geceyi hükûmet
kona¤›nda geçirmekte oldu¤unu bilmedikleri kabul edilemez. Mutasarr›ftan
çok valinin tutuklanmas›n›n önemli oldu¤u da meydanda idi. Bu nedenle, bili-
nen kiflilerin kaçmas›na göz yumuldu¤u kesindir. En hafif yoruma göre bilinen
kiflilerin emrindeki befl on silahl› jandarma ve Kürt ile çat›flmaktan büyük fe-
nal›k ç›kabilece¤i kuruntusu Malatyadakileri - dolayl› olarak - önlem almaya
yöneltmifl ve sözü edilen kiflileri ürküterek kaç›rmay› ye¤letmifltir, denilebilir.

10 Eylûlde ‹lyas Beye verdi¤im direktifte bafll›ca belirtti¤im noktalar:
"1 - Kaçaklarn h›zla yakalanmalar›;
2 - Kürtlük ak›m›na elveriflli hiçbir alan b›rak›lmamas›;
3 - Malatyada mutasarr›fl›¤›n Jandarma Komutan› Tevfik Bey taraf›ndan

üstlenilmesi, uygun ve namuslu ve yurtsever bir kiflinin de Harputta valilik gö-
revine hemen bafllamas›;

4 - Malatya ve Harputtaki hükûmet kuvvetlerini tümü ile ele alarak mil-
let ve vatana karfl› hiç bir fley yap›lmas›na meydan verilmemesi;

5 - Kaçaklara uyanlar›n amans›z ve ac›mas›zca yok edilece¤inin duyurul-
mas› ve namuslu halka gerçek durum hakk›nda bilgi verilmesi;

6 - Ulusal varl›¤›m›z› tehlikeye sokacak olan yabanc› askerlere de karfl›-
l›k verilece¤inin göz önünde bulundurulmas› ve düzen ve önlemlerin" bildiril-
mesini içeriyordu (Belge 68).

Efendiler, kaçaklar›n, o dolaydaki ve yak›nlar›ndaki afliretlerden birta-
k›m Kürtleri toplayabileceklerini ve Maraflta bulunan yabanc› kuvvetlerden
yarar sa¤layabileceklerini bile kesin gibi kabul etmek gerekti. Onun için ya-
p›lm›fl olan düzeni ve bu ifle ayr›lm›fl olan kuvvetleri artt›rmak gerekiyordu.
Bu amaçla S›vastan, bir kat›rl› birlik daha 9 Eylûl akflam› Malatyaya gönderil-
di¤i gibi Üçüncü Kolordu elden geldi¤ince kuvvetlerini güneye indirecek,
Onüçüncü Kolordu izleme iflini sa¤layacak ve hainlere k›p›rdamaya f›rsat ver-
memek için en genifl ölçüde etki yapmak gerekli oldu¤undan Mamahatunda-
ki atl› alay› da Harput do¤rultusuna gönderilecekti. Bu hususta 3 üncü, 13 ün-
cü ve 15 inci Kolordu Komutanlar›na gere¤i gibi bildirimler yap›ld› ve dilek-
lerde bulunuldu (Belge 69).



Efendiler, verdi¤imiz, direktifler dairesinde firarîleri takip ettirirken, bir
taraftan da, elimize geçen baz› vesaiki gözden geçirelim. Bu vesaik, hadiseyi ve
Ali Galip teflebbüsünü ve hükûmeti merkeziyenin redaetini her türlü izahattan,
daha mükemmel bir surette tebarüz ettirece¤ini zannetti¤imden aynen mütale-
alar› zait addolunmaz fikrindeyim.

Evvelâ, Dahiliye Naz›r› Adil Beyle Harbiye Naz›r› Süleyman fiefik Pafla-
n›n müflterek imzalarile, Elâziz Valisi Ali Galip Beye verilen 3 Eylûl 1335 ta-
rihli talimatnameyi okuyal›m!

Bunu müteak›p, Dahiliye Naz›r›n›n, sevkolunacak kuvvet ve sarfolunacak
para m›ktar› hakk›nda Bab›âliden çekti¤i telgraf›n› görürüz:

Deraliye 906 Bizzat halledilecektir.
Elâziz Valisi Galip Beyefendiye

C: 2 Eylûl 1335 numara iki:
Arzolunmufltur. ‹radei seniyesi bugün sâd›r olacakt›r. Binaenaleyh kespi kat'iyet etmifltir.

Talimat fludur: Malûmunuz oldu¤u veçhile Erzurumda Kongre nam› alt›nda birkaç kifli topla-
narak birtak›m kararlar ittihaz ettiler. Ne toplananlar›n ne de ittihaz ettikleri kararlar›n esas›,
ehemmiyeti vard›r. Fakat bu haller memleketçe birtak›m k›lükali mucip oluyor. Avrupaya ise
pek mubala¤a ile aksettirilmekte oluyor. Binaenalâzalik pek fena suitesirat hâs›l etmekte olu-
yor, ortada flayan› ehemmiyet hiçbir kuvvet, hiçbir vak'a olmad›¤› halde mücerret bu mubalâ-
¤at ve suitesirattan endifleye düflen ‹ngilizlerin ahiren Samsuna epeyce bir kuvvet ç›karacaklar›
istidlâl olunuyor. Hükûmetin, umum s›ras›nda taraf›n›za da icra etti¤i tebligat› malûmeye mu-
gayir hareketine devam etmekte olursa ç›kar›lacak ecnebî kuvvetlerin S›vasa ve oradan daha
ilerliyerek birçok mahalleri iflgal etmeleri ihtimali bait de¤ildir. Bu ise, memleketin menafiine
bittabi münafidir. Erzurumda toplanan eflhas› malûmenin kariben S›vasta içtima ederek yine
bir kongre aktetmek istemekte olduklar› muhaberat› vak›adan anlafl›l›yor. Böyle befl on kiflinin
orada toplanmas›ndan hiçbir fley ç›km›yaca¤› hükûmetçe malûmdur. Fakat bunlar› Avrupaya
anlatmak mümkün de¤ildir. ‹flte bunun için bunlar›n orada toplanmas›na meydan vermemek
icap ediyor. Bunun için de evvelbeevvel S›vasta hükûmetin itimad› tamm›na mazhar ve selâme-
ti memlekete muvaf›k olan tebligat› harfiyen icraya azim bir vali bulundurmak lâz›m gelmekte-
dir. Zat› valâlar›n› an›n için oraya gönderiyoruz. Gerçi S›vasta kongre aktetmek istemekte olan
birkaç kifliye mümanaat etmek o kadar güç bir fley de¤il ise de erkân ve ümera ve zabitan ve as-
kerin baz›lar› da bunlarla hemfikir olduklar› anlafl›lmas›na nazaran hükûmetin ittihaz edece¤i
tedabiri ellerinden geldi¤i kadar tas’ip ve eflhas› malûmeyi mümkün oldu¤u kadar iltizam ede-
cekleri nazar› dikkate al›narak flayan› itimat bir iki yüz kiflinin refakatinizde bulunmas› temini
muvaffak›yet için münasip görülmektedir. Binaberin evvelce yazd›¤›m veçhile oralardaki Kürt-
lerden itimat edilen yüz, yüz elli kadar süvariyi birlikte alarak ne için oradan gidildi¤i hiç kim-
seye sezdirilmeden S›vasa hiç kimsenin intizar etmedi¤i bir zamanda bilvüsul vali ve kuman-
danl›¤› hemen ele alacak ve oradaki jandarma ve askeri, m›ktarlar› cüzî olmakla beraber hüs-
nü idare edecek olursan›z karfl›n›zda baflka bir kuvvet bulunm›yaca¤› cihetle derhal tesisi nüfuz
ederek içtimaa meydan vermemifl olacak ve orada bulunanlar varsa hemen derdest edip mah-
fuzen ‹stanbula gönderebilece¤iniz derkârd›r. Bu suretle ihraz olunacak nüfuz ve iktidar› hü-
kûmet, dahilde sergüzefltcuyane harekâtta bulunanlar› y›ld›rarak bu gibi harekât› gayr›marzi-
yenin vukuuna mâni olaca¤› gibi hariçte de pek ziyade hüsnü tesir ederek ecnebîlerin asker ç›-
karmak ve oralar› iflgal etmek hususlar›ndaki tasavvurlardan sarf›nazar etmeleri için hükûmet-
çe bir mümsiki kaviye müracaat ve teflebbüs teflkil edecektir. Zaten S›vas muteberan› ahalisin-
den baz›lar›ndan mevsukan tahkik olundu¤u veçhile ahali bu politikac›lar›n tahrikat›ndan, pa-
ra toplamak için vaki olan tazyikat›ndan pek ziyade müteneffir ve bunlar›n men’i için hükûme-
te her suretle muzaherete haz›rd›r. Orada jandarmaya derhal yaz›lacak istenildi¤i kadar efrat
bulunaca¤› ve buna müteneffizan taraf›ndan sureti mahsusada muavenet olunaca¤› ihbar edil-
mektedir. Bu suretle m›ktar› kâfi ve hükûmete kaviyyen merbut bir jandarma teflkil edildikten
sonra birlikte götürece¤iniz süvarileri tatyiben yerlerine iade ederiz. ‹flte yap›lacak tedabir bun-
dan ibarettir. Bunun kemali sühuletle ve muvaffak›yetle tatbik› mücerret derecei nihayette ilti-
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Efendiler, verdi¤imiz, direktifler uyar›nca kaçaklar› izletirken, bir taraf-
tan da, elimize geçen baz› belgeleri gözden geçirelim. Bu belgelerin, olay› ve
Ali Galip giriflimini, daha iyi bir flekilde belirtece¤ini sand›¤›mdan oldu¤u gi-
bi okunmalar› yanl›fl say›lmaz diye düflünürüm.

‹lkin, ‹çiflleri Bakan› Adil Beyle Savafliflleri Bakan› Süleyman fiefik Pafla-
n›n ortak imzalar› ile, Elaz›¤ Valisi Ali Galip Beye verilen 3 Eylûl 1919 tarih-
li direktifi okuyal›m.

Bundan sonra da, ‹çiflleri Bakan›n›n, gönderilecek kuvvet ve harcanacak
para tutar› hakk›nda Baflbakanl›ktan çekti¤i telgraf› görürüz:

‹stanbul 906 - fiifreyi Kendisi açacakt›r
Elaz›¤ Valisi Galip Beyefendiye

K: 2 Eylûl 1919 say› iki:
Sunulmufltur. Padiflah buyru¤u bugün ç›kacakt›r. Demek kesinleflmifltir.
Direktifde ne yap›lmas› istendi¤i flöyle bildirilmifltir: Bildi¤iniz gibi Erzurumda Kong-

re ad› alt›nda birkaç kifli toplanarak birtak›m kararlar ald›lar. Ne toplananlar›n ne de ald›k-
lar› kararlar›n dayana¤›, önemi vard›r. Ama bu durumlar memlekette birtak›m söylentile-
re yol aç›yor. Avrupaya ise çok abartma ile yans›t›l›yor. Bundan dolay› pek kötü etkiler ya-
p›yor, ortada önemsenecek hiçbir kuvvet, hiçbir olay yokken salt bu abartmalar ve kötü et-
kilerden kayg›lanan ‹ngilizlerin son günlerde Samsuna epeyce bir kuvvet ç›karacaklar› an-
lafl›l›yor. Hükûmetin, herkes gibi size de yapt›¤› bilinen bildirimlere ayk›r› davranmay› sür-
dürürse ç›kar›lacak yabanc› kuvvetlerin S›vasa ve oradan daha ilerliyerek birçok yerlere
girmeleri olas›l›¤› uzak de¤ildir. Bu ise, elbette ülkenin ç›karlar›na ayk›r›d›r. Erzurumda
toplanan bilinen kiflilerin yak›nda S›vasta toplanarak yine bir kongre yapmak istemekte ol-
duklar› yap›lan yaz›flmalardan anlafl›l›yor. Böyle befl on kiflinin orada toplanmas›ndan hiç-
bir fley ç›km›yaca¤› hükûmetçe bilinmektedir. Ancak bunlar› Avrupaya anlatmak olana¤›
yok. ‹flte bunun için bunlar›n orada toplanmas›na meydan vermemek gerekiyor. Bunun
için de herfleyden önce S›vasta hükûmetin tam güveni olan ve ülkenin esenli¤ine uygun
olan emirleri harfi harfine yerine getirmeye kararl› bir vali bulundurmak gerekmektedir.
Sizi onun için oraya gönderiyoruz. Hernekadar S›vasta kongre yapmak istemekte olan bir-
kaç kifliye engel olmak o kadar güç bir fley de¤il ise de komutan, üstsubay, subay ve asker-
lerden bir k›sm›n›n bunlarla ayn› düflüncede olduklar› anlafl›ld›¤›na göre hükûmetin alaca-
¤› önlemleri ellerinden geldi¤i kadar etkisiz k›lacaklar› ve bilinen kiflilere elden geldi¤ince
yan ç›kacaklar› göz önünde bulundurularak güvenilir bir iki yüz kiflinin yan›n›zda bulun-
mas› baflar› sa¤lamak için uygun görülmektedir. Bundan dolay› evvelce yazd›¤›m gibi ora-
lardaki Kürtlerden güvenilir yüz, yüz elli kadar atl›y› yan›n›za alarak ne için oradan gidil-
di¤i hiç kimseye sezdirilmeden S›vasa hiç kimsenin beklemedi¤i bir zamanda vararak vali
ve komutanl›¤› hemen ele alacak ve oradaki jandarma ve askeri, say›lar› az olmaka bera-
ber iyi idare edecek olursan›z karfl›n›zda baflka bir kuvvet bulunm›yaca¤›ndan derhal etki
kuracak toplant›ya meydan vermemifl olacak ve orada bulunanlar varsa hemen yakalay›p
tutuklu olarak ‹stanbula gönderebilece¤iniz apaç›kt›r. Böylece gösterilmifl olacak hükûmet
etki ve erki, içeride serüvenci davranacaklar› y›ld›rarak bu türden hofla gitmeyen davran›fl-
lar›n yap›lmas›n› önleyece¤i gibi d›flar›da da pek çok iyi etki yaparak yabanc›lar›n asker ç›-
karmak ve oralar› iflgal etmek yolundaki tasar›mlar›ndan caymalar› için hükûmetçe yap›la-
cak ifller için sa¤lam bir dayanak olacakt›r. Asl›na bak›l›rsa S›vas halk›n›n ileri gelen bir
k›sm›ndan inan›l›r flekilde ö¤renildi¤i gibi halk bu politikac›lar›n k›flk›rtmalar›ndan, para
toplamak için yapt›klar› bask›lardan çok tiksinmifltir ve bunlar›n önlenmesi için hükûmete
her türlü yard›ma haz›rd›r. Orada derhal jandarmaya yaz›lacak istenildi¤i kadar erler bu-
lunaca¤› ve buna sözü geçer kimselerce özel olarak yard›m edilece¤i bildirilmektedir. Böy-
lece yeter say›da ve hükûmete sa¤lamca ba¤l› bir jandarma örgütü oluflturulduktan sonra
birlikte götürece¤iniz atl›lar› memnun ederek yerlerine geri gönderiniz. ‹flte al›nacak ön-
lemler bundan ibarettir. Bunun büyük kolayl›k ve baflar› ile uygulanmas› salt son dere-



zam› mektumiyete vabestedir. S›vasa memuriyetinizden hatta o cihetlere gidece¤inizden efrad›
ailenizden en emin oldu¤unuz hiçbir kimseye bile bahsetmeyiniz ve S›vasa girinceye kadar
maksad› yan›n›zdakilere dahi sezdirmeyiniz. Bu, muvaffak›yetin üssülesas›d›r. Bu cihetle flim-
dilik herhalde ailenizi orada b›rakarak etraftaki aflairi teftifl için befl on gün duraca¤›n›z› efra-
d› ailenize ve sairlerine bilifade hemen hareketle bir gün evvel S›vasa ba¤teten vâs›l olmaya
gayret eylemelisiniz. Oraya vusulünüzde atide münderiç telgrafname icab edenlere bittebli¤ va-
li ve kumandanl›¤› ele alarak hemen ifle bafllamal›s›n›z. Bir taraftan da makina bafl›nda Neza-
rete ifl'ar› keyfiyet etmelisiniz. Bu suretle vaziyet malûm olur olmaz size yine makina bafl›nda
taraf›mdan icab› hale göre tebligat› lâzime icra olunacakt›r. Bu suretle ifle bafllad›ktan sonra ne
vak›t münasip görürseniz ailenizi ve eflyan›z› S›vasa celbedebilirsiniz. fiu kadar ki elyevm ora-
da bulunan Reflit Paflan›n valilikten azlolundu¤u, yerine di¤erinin gönderilece¤i her nas›lsa fla-
yi olarak müflarileyh taraf›ndan Nezarete müracaat edildi¤inden ve isimleri malûmunuz olan
kimselerin S›vasta kariben birleflmek istedikleri ifl'arat› vak›adan anlafl›ld›¤›ndan beyhude bir
dakika geçirilmiyerek biran evvel hareket ve bir saat evvel muvasalata gayret etmeniz de mas-
lahaten ehem ve elzemdir. fiu esbap ve mülâhazata göre ne vak›t hareket ve ne kadar müddet-
te muvasalat edebilece¤inizin ifl'ar› muktazidir. S›vasta ibraz edece¤iniz telgrafname fludur:
Zat› âlilerinin S›vas Vali ve Kumandanl›¤›na tayinleri Meclisi Vükelâ kararile bilistizan fleref-
sâd›r olan iradei seniyei hazreti padiflahî ikt›zas›ndan oldu¤undan hemen hareketle bu telgraf-
nameyi S›vastaki memurîni mülkîye ve askerîyeden icab edenlerine bilirae vali ve kumandan-
l›¤› deruhde ederek ifayi vazifeye mübafleret ve hemen ifl'ar› keyfiyet etmeleri tebli¤ olunur.

3/9/1335
Dahiliye Naz›r› Adil Harbiye Naz›r› Süleyman fiefik

Gayet müstaceldir Bab›aliden, 6 Eylûl 1335
Malatyada Elâziz Valisi Galip Beyefendiye

C: 6 Eylûl 1335
Eflk›ya takibi için sevkolunacak kuvvet masarifinin jandarma tahsisat›na mahsuben

malsand›¤›ndan tesviyesi zarurîdir. Kaç kurufl sarfolunaca¤›n›n ve sevkedilecek kuvvetin
m›ktar›le yevmi hareketin serian ifl'ar›.

Naz›r Adil
Dahiliye Naz›r› üç gün sonra da Ali Galibin bir telgraf›na cevap oldu¤u

anlafl›lan flu telgraf› veriyor:
Müstaceldir Malatyada Elâziz Calisi Beyefendiye          Deraliye, 9/9/1335
C: 8 Eylûl 1335 Numara iki:
S›vasta flayan› itimat vas›ta olmad›¤› cihetle malûmat› kâfiye............al›nmamakta ise de

ora ahalisinden, burada bulunan bir adam›n ifadesine ve sair yerlerden de al›nan malûmat›
umumîyeye nazaran evvelâ, ahali bu tahrikâta taraftar de¤ildir. Saniyen asker ekallikalildir.
Bu hareketi idare etmekte olanlar eflhas› malûme ile kumandan ve zabitandan baz›lar›d›r.
Bunlar, ifle millî bir flekil vererek maksatlar›n› terviç ettirmeye çal›flmaktad›r. Halbuki millet
bu ifllere taraftar de¤ildir. Oras› daha karip oldu¤u cihetle istedi¤iniz malûmat› daha sühulet-
le istihsal edebilirsiniz. Maahaza gazeteler her nas›lsa oraya memuriyetinizden bahsettikleri
cihetle bir gün evvel azimetiniz daha ziyade kespi ehemmiyet etmifltir. Birlikte bulunduraca-
¤›n›z kuvvetin ne kadar ziyade olursa muvaffak›yeti o nispette teshil edece¤i derkârd›r. Bu
kuvvetin m›ktarlarile vakti hareketinizin bir gün evvel tayin ve ifl'ar›na muntaz›r›m.

Nâz›r Adil
Ali Galip Bey, cevaben, Malatyadan son olarak flu telgraf› veriyor:
Gayet müstacel ve mahremdir Bizzat halledilecektir

Dahiliye Nezaretine
fiehri halin on dördüncü günü kâfi kuvvetle eflk›yan›n takip ve derdesti için Malatyadan

hareket edecek veçhile tedabiri muktaziye icra edilmifltir. Biavnihi tealâ musademede netice-
ten muvaffak›yet oldu¤una itimat buyurulsun. Yaln›z ifl'arat›n cevaplar› ve muktaziyat› tehir
buyurulmamal›d›r.

9/9/1335                         Elâziz Valisi Ali Galip
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ce gizli davranmaya ba¤l›d›r. S›vasa görevlendirildi¤inizden hatta o taraflara gidece¤inizden
aileniz bireylerinden en güvendi¤iniz hiçbir kimseye bile söz etmeyiniz ve S›vasa girinceye
kadar amac› yan›n›zdakilere bile sezdirmeyiniz. Bu, baflar›n›n bafl ö¤esidir. Bundan ötürü
flimdilik herhalde ailenizi orada b›rakarak etraftaki afliretleri denetlemek için befl on gün
kalaca¤›n›z› aile bireylerine ve baflkalar›na söyleyerek hemen yola ç›karak bir gün önce S›-
vasa ans›z›n varmaya çal›flmal›s›n›z. Oraya var›nca afla¤›daki telgraf› gerekenlere bildirerek
vali ve komutanl›¤› ele alarak hemen ifle bafllamal›s›n›z. Bir taraftan da makina bafl›nda Ba-
kanl›¤a durumu bildirmelisiniz. Böylece durum belli olur olmaz size yine makina bafl›nda
ben durumun gere¤ine göre gerekli bildirileri yapaca¤›m. Böylece ifle bafllad›ktan sonra ne
vak›t uygun bulursan›z ailenizi ve eflyan›z› S›vasa getirtebilirsiniz. fiu kadar ki flimdi orada
bulanan Reflit Paflan›n valilikten al›nd›¤› yerine baflkas›n›n gönderilece¤i her nas›lsa duyu-
larak onun taraf›ndan Bakanl›¤a bafl vuruldu¤undan ve isimlerini bildi¤iniz kimselerin S›-
vasta yak›nda toplanmak istedikleri yap›lan bildirimlerden anlafl›ld›¤›ndan boflyere bir da-
kika geçirilmiyerek biran önce yola ç›k›p ve bir saat önce varmaya çaba sarfetmeniz iflin ge-
re¤i en önemli bir ö¤esidir. fiu sebep ve düflüncelere göre ne vak›t yola ç›karak ne kadar za-
manda varabilece¤inizin bildirilmesi gerektir. S›vasta gösterece¤iniz telgraf fludur: Sizin S›-
vas Vali ve Komutanl›¤›na atanman›z Bakanlar kurul kararile yap›lan izin istemek üzerine
padiflah taraf›ndan ç›kar›lan irade gere¤inden oldu¤undan hemen yola ç›karak bu telgraf›
S›vastaki sivil ve asker görevlilerden gerekenlere göstererek vali ve komutanl›¤› üstlenerek
göreve bafllay›p hemen durumu bildirmeniz tebli¤ olunur.

3/9/1919
‹çiflleri Bakan› Adil       Savafliflleri Bakan› Süleyman fiefik

Çok ivedidir Hükûmetten, 6 Eylûl 1919
Malatyada Elaz›¤ Valisi Galip Beyefendiye 

K: 6 Eylûl 1919
Eflk›ya takibine gönderilecek kuvvetlerin giderlerinin jandarma ödene¤i karfl›l›k gös-

terilerek malsand›¤›ndan ödenmesi gereklidir. Kaç kurufl harcanaca¤›n›n ve gönderilecek
kuvvetin say›s› ile yola ç›k›fl gününün ivedi olarak bildirilmesi.

Bakan Adil
‹çiflleri Bakan› üç gün sonra da Ali Galibin bir telgraf›na karfl›l›k oldu¤u

anlafl›lan flu telgraf› çekiyor:
‹vedidir ‹stanbul, 9/9/1919

Malatyada Elaz›¤ Valisi Beyefendiye 
K: 8 Eylûl 1919. Say› iki:
S›vasta güvenilebilecek araç olmad›¤›ndan yeter bilgi.....al›nmakta ise de ora halk›n-

dan, burada bulunan bir adam›n söyledi¤ine ve baflka yerlerden de al›nan genel nitelikte
bilgilere göre ilkin, halk bu k›flk›rtmalar› istememektedir. Sonra asker yok denecek kadar
azd›r. Bu iflleri yönetmekte olanlar bilinen kiflilerle komutan ve subaylardan baz›lar›d›r.
Bunlar, ifle ulusal bir biçim vererek amaçlar›n› benimsetmeye çal›flmaktad›r. Oysa ki millet
bu iflleri istememektedir. Oras› daha yak›n oldu¤undan istedi¤iniz bilgiyi daha kolay alabi-
lirsiniz. Kald› ki gazeteler her nas›lsa orada görevlendirildi¤inizden söz etti¤inden bir gün
önce gitmeniz daha çok önemli olmufltur. Birlikte bulunduraca¤›n›z kuvvetin ne kadar çok
olursa baflar›y› o oranda kolaylaflt›raca¤› apaç›k bellidir. Bu kuvvetin say›s› ile yola ç›k›fl za-
man›n›z›n bir gün önce saptan›p bildirilmesini beklemekteyim.

Bakan Adil
Ali Galip Bey, karfl›l›k olarak, Malatyadan son olarak flu telgraf› veriyor: 
Çok ivedi ve gizlidir fiifreyi kendisi açacakt›r

‹çiflleri Bakanl›¤›na
Bu ay›n on dördüncü günü yeter kuvvetle eflkiyan›n izlenip yakalanmas› için Malatya-

dan yola ç›kacak flekilde gerekli önlemler al›nm›flt›r. Allah›n yard›m›yla çat›flman›n sonunda
baflar› olaca¤›na güvenin. Yaln›z bildirilerimin karfl›l›klar› ve gerekleri geciktirilmemelidir.

9/9/1919                                Elaz›¤ Valisi Ali Galip



Bu telgraftan, 9/10 Eylûl gecesini hükûmet dairesinde, heyecanlar içinde
sabaha kadar uykusuz geçiren Ali Galibin, 9 Eylûl 1335 günü henüz kahra-
manl›¤›n›n üzerinde ve biavnihi tealâ musademede muvaffak›yetten pürümit
oldu¤u anlafl›l›yor.

Efendiler, vak'a ve bu vesaikten haberdar edilen rüesay› memurîni mülki-
yeden, Dahiliye Naz›r› Adil Beye ve kumandanlardan da Harbiye Naz›r› Sü-
leyman fiefik Paflaya ademi itimad› mutazamm›n telgrafnameler keflidesi mu-
vaf›k olaca¤› düflünüldü. Umumun nazar› dikkati celbolundu.

S›vas Valisi Reflit Paflan›n telgraf›na cevap veren Adil Beyin flu sözleri ne
kadar hayret ve isti¤raba sezad›r. Adil Bey bahsetti¤im telgraf›n› flu cümlelerle
bitiriyordu: ".....Elbete iradei seniyei cenab› hilâfetpenahî hükmü âlisine muta-
vaat lüzumunu takdir edersiniz!" (Ves. 70).

Efendiler, bittesadüf bu muhabere esnas›nda ben de telgrafhanede bulunu-
yordum. Bir aral›k dayanamad›m; flu telgraf› tesvit edip çekilmek üzere memu-
ra verdim:

Dahiliye Nâz›r› Adil Beye 11/10/1335
Milleti padiflah›na maruzatta bulunmaktan menediyorsunuz. Alçaklar, caniler! Düfl-

manlarla millet aleyhinde tertibat› hainanede bulunuyorsunuz. Milletin kudret ve iradesini
takdirden âciz oldu¤unuza flüphe etmiyordum. Fakat vatan ve millete karfl› hainane ve mez-
buhane harekette bulunaca¤›n›za inanmak istemiyordum. Akl›n›z› bafl›n›za toplay›n. Galip
Bey ve hempalar› gibi bülehan›n ahmakça olan mevhum vaitlerine kap›larak ve Mister No-
wil gibi milletimiz ve vatan›m›z için muz›r olan ecnebîlere vicdan›n›z› satarak irtikâp etti¤i-
niz demetlerin milletçe tatbik olunacak mes'uliyetini nazar› dikkatte tutunuz. Güvendi¤iniz
eflhas ve kuvvetin ak›betini ö¤rendi¤iniz zaman kendi ak›betinizle mukayeseyi unutmay›n›z.

Mustafa Kemal
Bilcümle kumandanlar da, icab› gibi müracaatlerde bulundular.
12 Eylûle kadar ald›¤›m›z raporlardan firarîlerin, 10/11 Eylûl gecesini Ra-

kada geçirdikleri ve 11/12 Eylûl gecesini de, Rakan›n yar›m saat yak›n›nda bir
köyde, bir afliret reisinin yan›nda geçireceklerinin anlafl›ld›¤› bildiriliyordu
(Ves. 71). Bu malûmat, 20 nci, 15 inci ve 13 üncü Kolordu Kumandanlar›na
bildirildi (Ves. 72).

11 Eylûlde ve 11/12 Eylûlde Malatya ile telgraf bafl›nda vukubulan muha-
berat, henüz Malatyada, evamir ve talimat› kat'iye alm›fl olan zevat›n zihinle-
rinde teflevvüfle delâlet edecek mahiyette idi.

Elâzizden gelen Alay Kumandan› ‹lyas Bey, "mutasarr›f beyin gönderdi-
¤i bir âdemi mahsus taraf›ndan, Vali Ali Galip ve Mutasarr›f Halil Beylerin ba-
z› fleraitle mevkilerine avdet etmek istedikleri" ifade edilmifl. Binaenaleyh "se-
lâmeti memleket nam›na bunlar›n bu suretle vaki olan tekliflerini kabul etmek
muvaf›k olup olmad›¤› hakk›ndaki emrinizin intizar›nda bulundu¤umuz ma-
ruzdur" demekte idi (11 Eylûl) (Ves. 73).

Bunu takiben, 11/12 Eylûl gecesi de, yine telgraf bafl›na gelen Süvari Alay
Kumandan› Cemal ve Mutasarr›f Vekili Tevfik ve Topçu Alay Kumandan›
Münir ve Jandarma Yüzbafl›s› Faruk ve Baytar Binbafl›s› Mehmet ve Elâzizden
gelen Alay Kumandan› ‹lyas Beyler nam›na ‹lyas Bey flunlar› yazd›rd›:

Malatyadan ‹lyas Bey:
fiimdi flayan› itimat olan Jandarma Yüzbafl›s› Faruk Beyden al›nan malû-

mat berveçhizirdir:
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Bu telgraftan, 9/10 Eylûl gecesini hükûmet kona¤›nda heyecanlar içinde
sabaha kadar uykusuz geçiren Ali Galibin, 9 Eylûl 1919 günü henüz kahra-
manl›¤›n›n üzerinde oldu¤u ve Allah›n yard›m›yla çat›flmada baflar›dan umut-
la dolu bulundu¤u anlafl›l›yor.

Efendiler, olaydan ve bu belgelerden haberli k›l›nan üst düzey sivil gö-
revlilerden, ‹çiflleri Bakan› Adil Beye ve komutanlardan da Savafliflleri Baka-
n› Süleyman fiefik Paflaya güvensizlik bildiren telgraflar çekilmesinin uygun
olaca¤› düflünüldü. Herkesin dikkati çekildi.

S›vas Valisi Reflit Paflan›n telgraf›na karfl›l›k veren Adil Beyin flu sözleri-
ne nekadar flafl›lsa ve yad›rgansa yeridir. Adil Bey sözünü etti¤im telgraf›n› flu
cümlelerle bitiriyordu: ".....Elbette halife hazretlerinin yüksek emirlerine uy-
mak gere¤ini kavrars›n›z." (Belge 70).

Efendiler, bir rastlant› sonucu bu yaz›flmalar s›ras›nda ben de telgrafha-
nede bulunuyordum. Bir aral›k dayanamad›m; flu telgraf› yaz›p çekilmek üze-
re görevliye verdim:

‹çiflleri Bakan› Adil Beye     11/10/1919
Milleti padiflah›na düflünce ve dileklerini sunmaktan engelliyorsunuz. Alçaklar, cani-

ler! Düflmanlarla bir olup millete karfl› hayince düzenler yap›yorsunuz. Milletin güç ve ka-
rarl›l›¤›n› anlamaktan âciz oldu¤unuza kuflkum yok. Ama vatan ve millete karfl› haince ve
can›n›z› diflinize takarak ifl yapmaya kalk›flaca¤›n›za inanmak istemiyordum. Akl›n›z› bafl›-
n›za toplay›n. Galip Bey ve yard›mc›lar› gibi bön kiflilerin ahmakça olan ve kuruntuya da-
yanan sözlerine kap›larak ve Mister Nowil gibi milletimiz ve vatan›m›z için zararl› olan ya-
banc›lara vicdan›n›z› satarak yapt›¤›n›z alçakl›klar›n milletçe uygulanacak sorumlulu¤unu
göz önünde bulundurunuz. Güvendi¤iniz kiflilerle gücün sonucunu ö¤rendi¤iniz zaman ken-
di sonunuzla karfl›laflt›rmay› unutmay›n›z.

Mustafa Kemal
Tüm komutanlar da, gere¤i gibi baflvurada bulundular.
12 Eylûle kadar ald›¤›m›z raporlardan kaçaklar›n, 10/11 Eylûl gecesini

Rakada geçirdikleri ve 11/12 Eylûl gecesini de, Rakan›n yar›m saat yak›n›nda
bir köyde, bir afliret bafl›n›n yan›nda geçireceklerinin anlafl›ld›¤› bildiriliyordu
(Belge 71). Bu bilgi, 20 nci, 15 inci ve 13 üncü Kolordu Komutanlar›na bildi-
rildi (Belge 72).

11 Eylûlde ve 11/12 Eylûlde Malatya ile telgraf bafl›nda yap›lan yaz›flma-
lar, hâlâ Malatyada, kesin emir ve talimat alm›fl olan kiflilerin kafalar›nda ka-
r›fl›kl›k oldu¤unu belirtecek nitelikte idi.

Elaz›¤dan gelen Alay Komutan› ‹lyas Bey, "Mutasarr›f beyin gönderdi¤i
bir özel kifli taraf›ndan, Vali Ali Galip ve Mutasarr›f Halil Beylerin baz› ko-
flullarla yerlerine dönmek istedikleri" söylenmifl. Bunun için "yurdun esenli¤i
ad›na bunlar›n bu yoldaki önerilerini kabul etmek uygun olup olmad›¤› hak-
k›ndaki emrinizi beklemekte bulundu¤umuzu bildiririz" demekte idi (11 Ey-
lûl) (Belge 73).

Bunun ard›ndan, 11/12 Eylûl gecesi de, yine telgraf bafl›na gelen Atl›
Alay Komutan› Cemal ve Mutasarr›f Vekili Tevfik ve Topçu Alay Komutan›
Münir ve Jandarma Yüzbafl›s› Faruk ve Veteriner Binbafl›s› Mehmet ve Ela-
z›¤dan gelen Alay Komutan› ‹lyas Beyler ad›na ‹lyas Bey flunlar› yazd›rd›:

Malatyadan ‹lyas Bey:
Güvenilir birisi olan Jandarma Yüzbafl›s› Faruk Beyden flimdi al›nan bil-

giler afla¤›dad›r:



Faruk Bey Kâhta ve civar›nda takipte idi. Malatyaya befl saat mesafede
Raka karyesinde Kürtlerin içtima eylediklerini ve elyevm mutasarr›fla rüfeka-
s›n›n orada bulundu¤unu, Sivere¤e kadar olan aflairin peyderpey mahalli mez-
kûra gelmekte olduklar› ve Dersim aflairine var›ncaya kadar Kürtlük nam›na
davet edildi¤i, mutasarr›f›n fikri, evvelâ Malatyaya hücum ve kâmilen ya¤ma
edildikten sonra bütün kuvvetle S›vas istikametine yürüyeceklerini, Malatyada
bulunan Türkleri katil ve tardedeceklerini ve Dersimlilerin de ayn› zamanda
Harputa yürüyeceklerini bildiriyor. Çünkü mutasrarr›f›n Malatyadan gitmesi
Kürtlük nam›na kendilerine büyük bir zül ve hakaret imifl gibi telâkki olunu-
yormufl. Vali bu ya¤ma ve katli nüfusa taraftar ve raz› olmad›¤›n›, fakat muta-
sarr›f›n fikrine de mâni olam›yaca¤›n› bildirmifltir. Malatyaya harben girdikle-
ri zaman Kürt bayra¤› çekilece¤ini ve beraberlerinde bulunan ‹ngiliz binbafl›s›
da Urfada bulunan ‹ngiliz f›rkas›n›n harekete amade oldu¤unu bildirmifl ise de
Hac› Bedir A¤a da bunu kabul etmedi¤i ve aflairin Malatyan›n Kürdistan ve
Malatyada Kürt bayra¤› çekilmesine ›srar eyledikleri dün akflam vali Malatya-
ya avdet etmek istemifl ise de b›rakmad›klar› mubalâ¤adan ari olarak arzolu-
nur. fiartlar› zirdedir:

1- Valinin yerine avdeti;
2- Mutasarr›f›n kemâken yerinde kalmas›;
3- Elâzizden gelen askerin iadesi;
4- Valinin yüz müsellâh Kürtle Malatyaya girdi¤i zaman sükûnetin muha-

fazas› ve S›vas istikametine yürümesi;
5- Aflairden al›nan yedi tüfek, bir rovelverin iadesi;
6- Berveçhibalâ maruzat›ma iradeleri.
‹lyas Beye flunu yazd›m:

11/12 Eylûl 1335
Malatyada ‹lyas Beyefendiye

1- Verdi¤iniz malûmat heyetimizce nazar› dikkate al›nd›. Zât› âlinize flerait dermeyan
eden kimlerdir? Bittabi böyle bir münasebete giriflmek kat'iyyen do¤ru de¤ildir. H›yanetleri
tahakkuk eden vali, mutasarr›f ve hempalar›n›n derdestleri ve tahrik etmeye çal›flt›klar› baz›
gafil kimseleri irflat etmek mevzuubahstir. Bunun için kemali fliddetle mukabele etmek lâz›m-
d›r. 13 üncü ve 15 inci ve 3 üncü kolordu kumandanlar›, bu dakikada telgraf bafl›nda müflte-
reken ittihaz olunacak tedabiri kararlaflt›rmaktad›rlar. Mümkün olan kuvvetler her taraftan
tahrik olunmufltur. Sükûnet ve ciddiyetle oraca icap eden tedabirin taraf› âlinizden ittihaz
edilmifl bulundu¤una emniyetimiz berkemaldir. O m›ntakada bulunan bilcümle telgrafhane-
lerin tutulmas› ve Mutasarr›f Vekili Tevfik Bey biraderimizin hükûmet kuvvetini ve nüfuzu-
nu azamî surette göstermesi nazar› dikkatte tutulmal›d›r.

2- Bu anda bütün Anadolu merakizinden zât› flahaneye h›yaneti vak›a arzedilmektedir.
Oraca da ayn› suretle hareket olunmal›d›r.

3- ‹ngiliz binbafl›s›n›n sözleri blöftür. Kürtlerin de, içtimaa muvaffak olsalar bile kuvvei
askeriye karfl›s›nda ne dereceye kadar muvaffak olacaklar›n› takdir buyurursunuz.

4- Bedir A¤ay› ve Geven aflireti rüesas›n› ve bu harekât› hainaneye muhalif olan rüesa-
y› taraf›n›za celbe tevessül buyurulmas› münasip olur.

5- H›sn›mansurdan hareket eden süvari bölü¤üyle Siverek ve Diyarbekirden hareket
eden birer taburla irtibat›n›z var m›? Nerelere vard›lar?

Telgrafhanede mevcut Kongre Heyeti nam›na Mustafa Kemal 
Gerçi, Kongre hali içtimada ve telgrafhanede bulunmuyordu. Fakat kuvvei

maneviyeyi takviye için Kongre Heyetinin alâkas›n› göstermeyi muvaf›k gördü-
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Faruk Bey Kâhta ve çevresinde (kaçaklar›) izliyordu. Malatyaya befl saat
uzakl›kta Raka köyünde Kürtlerin topland›klar›n› ve flimdi Mutasarr›fla arka-
dafllar›n›n orada bulundu¤unu, Sivere¤e kadar olan afliretleri birbiri ard›na
bildirilen yere gelmekte olduklar› ve Dersim afliretlerine var›ncaya dek Kürt-
lük ad›na ça¤r›ld›¤›n›, Mutasarr›f›n düflüncesine göre, ilkin Malatyaya sald›r›p
ve bafltan bafla ya¤maland›ktan sonra bütün kuvvetle S›vas yönüne yürüye-
ceklerini, Malatyada bulunan Türkleri öldüreceklerini ve kovacaklar›n› ve
Dersimlilerin de ayn› zamanda Harputa yürüyeceklerini bildiriyor. Çünkü
Mutasarr›f›n Malatyadan gitmesi Kürtlük ad›na kendilerine büyük bir afla¤›-
lama ve horlama imifl gibi say›l›yormufl. Vali bu ya¤madan ve halk›n öldürül-
mesinden yana olmad›¤›n›, ancak Mutasarr›f›n düflüncesine de engel olam›ya-
ca¤›n› bildirmifltir. Malatyaya savaflarak girdikleri zaman Kürt bayra¤› çekile-
ce¤ini ve yanlar›nda bulunan ‹ngiliz binbafl›s› da Urfadaki ‹ngiliz tümeninin
yola ç›kmaya haz›r oldu¤unu bildirmifl ise de Hac› Bedir A¤a da bunu kabul
etmedi¤i ve afliretlerin Malatyan›n Kürdistan ve Malatyada Kürt bayra¤› çe-
kilmesinde direndikleri dün akflam vali Malatyaya dönmek istemifl ise de b›-
rakmad›klar› abartmas›z olarak bilginize sunulur. Koflullar› afla¤›dad›r:

1- Valinin yerine dönmesi;
2- Mutasarr›f›n eskisi gibi yerinde kalmas›;
3- Elaz›¤dan gelen askerin geri çevrilmesi;
4- Valinin silâhl› yüz Kürtle Malatyaya girdi¤i zaman taflk›nl›k yap›lma-

mas› ve S›vas do¤rultusunda yürümesi;
5 - Afliretlerden al›nan yedi tüfek, bir tabancan›n geri verilmesi,
6 - Yukar›da sunduklar›m hakk›nda emirleriniz.
‹lyas Beye flunu yazd›m:

11/12 Eylûl 1919
Malatyada ‹lyas Beyefendiye

1 - Verdi¤iniz bilgiler kurulumuzca dikkate al›nd›. Size koflullar bildirenler kimlerdir?
Elbette böyle bir iliflkiye giriflmek kesin olarak do¤ru de¤ildir. Hayinlikleri kesinleflen vali,
mutasarr›f ve yardakç›lar›n›n yakalanmas› ve k›flk›rtmaya çal›flt›klar› baz› gafil kimselere
do¤ru yolu göstermek sözkonusudur. Bunun için olanca kuvvetle karfl›l›k vermek gerekir.
13 üncü ve 15 inci ve 3 üncü kolordu komutanlar›, bu dakikada telgraf bafl›nda birlikte al›-
nacak önlemleri kararlaflt›rmaktad›rlar. Elde bulunan kuvvetler her taraftan yola ç›kar›l-
m›flt›r. Kargaflaya kap›lmadan ve a¤›rbafll›l›kla orada gereken önlemlerin taraf›n›zdan al›n-
m›fl bulundu¤una güvenimiz tamd›r. O bölgede bulunan tüm telgrafhanelerin tutulmas› ve
Mutasarr›f Vekili Tevfik Bey kardeflimizin hükûmet kuvvetini ve etkisini en genifl ölçüde
göstermesine dikkat edilmelidir.

2 - Bu anda bütün Anadolu merkezlerinden yap›lm›fl olan hayinlik hakk›nda padiflaha
bilgi sunulmaktad›r. Oraca da ayn› suretle davran›lmal›d›r.

3 - ‹ngiliz binbafl›s›n›n sözleri blöftür. Kürtlerin de, toplanabilseler bile, asker kuvveti
karfl›s›nda ne ölçüde baflar›l› olacaklar›n› kavrars›n›z.

4 - Bedir A¤ay› ve Geven aflireti bafllar›n› ve bu haince davran›fl› tutmayan baflkanla-
r› yan›n›za çekmeye çal›flman›z uygun olur.

5 - H›sn›mansurdan yola ç›kan atl› bölü¤üyle Siverek ve Diyarbak›rdan hareket eden
birer taburla ba¤lant›n›z var m›? Nerelere vard›lar?

Telgrafhanede bulunan Kongre Kurulu ad›na Mustafa Kemal
Kongre toplant› halinde de¤ildi ve telgrafhanede bulunmuyordu, ama mo-

ralini yükseltmek için Kongre Kurulunun ilgisini göstermeyi uygun buldu¤um gi-



¤üm gibi imza olarak yaln›z "Kongre Heyeti" diye de ayn› mealde ayr›ca bir
telgraf da yazd›m (Ves. 74).

Bu telgraf›ma zeyil olarak, Urfada, Ay›ntapta, Maraflta bulunan ve cüz'î
olan ecnebî kuvvetlerini bildirerek "size bir ecnebî f›rkas›ndan bahsedenlerin
beyanat›, vatan ve millet hainlerinin yalan›n› naklederek maneviyat›n›z› k›r-
mak alçakl›¤›ndan..." d›r dedim (Ves. 75).

‹lyas Bey ifl'arat›ma verdi¤i cevapta "taarruz halinde mukavemeti fledîde
ibraz› sureti kat'iyede kararlaflt›r›lm›flt›r" dedikten sonra, "eldeki kuvvet, Ma-
latyay› uzun müddet bir Kürt taarruzuna karfl› müdafaaya kâfi de¤ildir. Bunun
için sürati mümkine ile kuvayi muavine flevkine delâlet buyurulmas› ekiden
müsterhamd›r" dedi (Ves. 76).

‹lyas Beye, icab›nda bir fley tebli¤ edilebilmek için, telgrafhanede bir zabit
b›rakarak, mühim olan iflinin bafl›na gitmesini rica ettim (Ves. 77).

‹lyas Beyden 12 Eylûlde keflide olunan bir telgrafnameyi, muhtelif noktai
nazarlardan zabitlerimiz ve memurlar›m›z için flayan› istifade olaca¤› mülâha-
zasile aynen arzedece¤im:

S›vasta K.O. 3 Kumandanl›¤›na Malatya, 12/9/1335
Halepteki ‹ngiliz ordusuna mensup miralay rütbesinde Mösyö P.Peel isminde bir ‹ngi-

liz zabiti bugün 12/9/1335 zevalinde Malatyaya gelmifltir. Maksad› Malatya, Harput ve Diyar-
bekir m›ntakalar›nda eflraf ve memurîni mülkiye ve askeriye ile görüflmek oldu¤unu; firarî
Mister Nowil'in vazifei memuriyeti hakk›nda ademi malûmat beyan etti ve bu hususta ‹ngiliz
hükûmetinin kat'iyyen malûmat› olmad›¤›n› ve böyle bir propagandac› zabitin buralarda gez-
mesini kabul edemiyece¤ini ve aflair içerisinden derhal buraya celbi için kendisine emir vere-
ce¤ini söyledi. E¤er maksad› hainane ile buralarda gezdi¤ine kanaat hâs›l ederse mevkufen
Halebe sevkedece¤ini ilâve etti ve Vali Galip Beyin de kendisile görüflmek üzere hayat›n›n mu-
hafazas› hususunda kendisine teminat vererek buraya davet etmesini talep etti. Bu hususta ma-
fevk makamdan mumaileyhin buraya gelebilece¤i hakk›nda emir almadan buraya gelmesinin
mümkün olam›yaca¤›n› ve bu hususta makamata müracaat edece¤imi de söyledim. Bu muva-
fakat emrinin sürati tebli¤ine delâletimi rica etti. Kendisi mutemedi âlii siyasî namile yad edi-
lirmifl. Hükûmeti merkeziye kendisini tan›rm›fl. Kendisi burada iki gün ikametten sonra Har-
puta gidecekmifl. Vesikas› yoktur. Kendisi muhterem bir misafir oldu¤u ve hakk›nda ihtirama-
t› mahsusa yap›laca¤› söylenmifltir. Valiyi buraya getirtmesine ve bu zat›n Harputa do¤ru se-
yahat yapmas›na müsaade edelim mi? ‹fl'ar›. S›vastan iki zabitin flimdi geldi¤i maruzdur.

Alay 15 Kumandan› ‹lyas
Bu telgraf muhteviyat›nda mevzuubahs hususat hakk›nda tarz› hareketi

müfl'ir noktai nazarlar›m›z, flu suretle k›saca bildirildi:
Tel Gayet Aceledir Malatyada On Beflinci Alay Kumandanl›¤›na   S›vas, 12/9/1335
C: 12/9/1335
1- Kim olursa olsun vesikas›z bir ecnebî zabitinin memaliki Osmaniye dahilinde ifli

voktur. Kendisine kemali nezaketle fakat askerce kat’î bir surette keyfiyeti iblâ¤ ve geldi¤i ye-
re hemen dönmesini ihtar ediniz. Memleketten ç›k›ncaya kadar da eflraf ve memurîn ile hiç-
bir siyasî temasa gelmemesi için yanma muktedir, müdrik bir zabit terfik ediniz.

2- Firarî valinin h›yaneti vataniye ile mültehem oldu¤unu, ele geçince derdest ile kanu-
nun perçe adaletine teslim edilece¤ini, bu bapta baflka türlü bir fley yapmak imkân› olmad›-
¤›n› ayr›ca izah edersiniz Efendim.

Mustafa Kemal
Efendiler, al›nan tedabir ve tertibat ve bilhassa gösterilen asabiyet ve flid-

det sayesinde, Ali Galip ve Halil Beylerin i¤fale çal›flt›klar› aflair da¤›lm›fl, na-
ümit kalan Ali Galip evvelâ Urfaya ve oradan Halebe firar etmifltir. Mister Nowil
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bi, imza olarak yaln›z "Kongre Kurulu" diye de ayn› anlamda ayr›ca bir telg-
raf da yazd›m (Belge 74).

Bu telgraf›ma ek olarak, Urfada, Gaziantepte, Maraflta bulunan ve say›-
lar› az olan yabanc› kuvvetleri bildirerek "size bir yabanc› tümeninden söz
edenlerin sözleri, vatan ve milletin hainlerinin yalan›n› aktararak moralinizi
bozmak alçakl›¤›ndan.." d›r dedim (Belge 75).

‹lyas Bey bildirdiklerime verdi¤i karfl›l›kta "sald›r› olursa kuvvetle karfl›
koyulmas› kesinlikle kararlaflt›r›lm›flt›r" dedikten sonra, "eldeki kuvvet, Ma-
latyay› uzun süre bir Kürt sald›r›s›na karfl› savunmaya yetmez. Bunun için ola-
bildi¤ince h›zla yard›mc› kuvvet gönderilmesini sa¤laman›z› yeniden rica ede-
rim" dedi (Belge 76).

‹lyas Beye, gerekti¤inde bir fley bildirebilmek için, telgrafhanede bir su-
bay b›rakarak, önemli olan iflinin bafl›na gitmesini rica ettim (Belge 77).

‹lyas Beyden 12 Eylûlde çekilen bir telgraf›, de¤iflik aç›lardan subaylar›-
m›z ve sivil görevlilerimiz için yararlanabilecek nitelikte olaca¤› düflüncesile
oldu¤u gibi sunaca¤›m:

S›vasta K.O. 3 Komutanl›¤›na   Malatya, 12/9/1919
Halepteki ‹ngiliz ordusuna ba¤l› albay rütbesinde Mösyö P. Peel ad›nda bir ‹ngiliz su-

bay› bugün 12/9/1919 ö¤leyin Malatyaya gelmifltir. Amac›n›n Malatya, Harput ve Diyarbak›r
bölgelerinde halktan ileri gelenler ve sivil ve asker görevliler ile görüflmek oldu¤unu; kaçak-
ta bulunan Mister Nowil’in görevi hakk›nda bilgisi olmad›¤›n› söyledi ve bu konuda ‹ngiliz
Hükûmetinin hiç bilgisi olmad›¤› ve böyle bir propagandac› subay›n buralarda gezmesini ka-
bul edemiyece¤ini ve afliretler içerisinden derhal buraya getirilmesi için kendisine emir vere-
ce¤ini söyledi. E¤er haince amaçla buralarda gezdi¤ine kani olursa tutuklu olarak Halebe
gönderece¤ini ekledi ve Vali Galip Beyin de kendisile görüflmek üzere hayat›n›n korunmas›
için kendisine güvence vererek buraya gelebilece¤i yolunda emir almadan buraya gelmesi-
nin mümkün olam›yaca¤›n› ve bu konuda yetkili yerlere baflvuraca¤›m› da söyledim. Bu olur
emrinin h›zla bildirilmesine arac›l›k etmemi rica etti. Kendisi Yüksek Siyasî Mutemet diye
bilinirmifl. ‹stanbul Hükûmeti kendisini tan›rm›fl. Kendisi burada iki gün kald›ktan sonra
Harputa gidecekmifl. Belgesi yoktur. Kendisi say›n bir konuk oldu¤u ve hakk›nda özel sayg›
gösterilece¤i söylenmifltir. Valiyi buraya getirtmesine ve bu kiflinin Harputa do¤ru yola ç›k-
mas›na izin verelim mi? Bildirilmesi. S›vastan iki subay›n flimdi geldi¤ini bilginize sunar›m.

15. Alay Komutan› ‹lyas
Bu telgrafta sözkonusu olan konu hakk›nda nas›l davran›laca¤›n› gösterir

görüfllerimiz, k›saca flöylece bildirildi:
Tel Çok ‹vedidir S›vas, 12/9/1919

Malatyada Onbeflinci Alay Komutanl›¤›na
K: 12/9/1919:
1 - Kim olursa olsun belgesiz bir yabanc› subay›n›n Osmanl› topraklar›nda ifli yoktur.

Kendisine incelikle fakat askerce kesin bir surette durumu bildiriniz ve geldi¤i yere hemen
dönmesi gerekti¤ini ihtar ediniz. Memleketten ç›k›ncaya kadar da halkdan ileri gelenler ve
görevlilerle hiçbir siyasî iliflkiye girmemesi için yan›na becerili ve anlay›fll› bir subay kat›n›z.

2 - Kaçak valinin vatan hainli¤i ile suçland›r›ld›¤›n›, ele geçince tutuklanarak adaletin
pençesine teslim edilece¤ini, bu konuda baflka türlü bir fley yapmak olanak d›fl› oldu¤unu
ayr›ca anlat›rs›n›z Efendim.

Mustafa Kemal
Efendiler, al›nan önlemler ve yap›lan düzenlemeler ve özellikle gösterilen

enerjik ve sert tutum sonucu olarak, Ali Galip ve Halil Beylerin kand›rmaya
çal›flt›klar› afliretler da¤›lm›fl; umutsuz kalan Ali Galip önce Urfaya ve oradan



de nezaret taht›nda müreffehen Elbistan üzerinden gitmifltir. Di¤erleri de birer
suretle firar eylemifllerdir. Bu safahat›, daha ziyade, izahta bir fayda görmüyo-
rum. Bu hususata dair beyanat›ma lahika olarak intiflar edecek olan vesaik›n
mütaleas›ndan hal ve ati için flayan› intibah noktalar istihraç olunaca¤›n› ümit
ederim (Ves. 78, 79, 80, 81).

*
*   *

Efendiler, Ali Galip teflebbüsünün, padiflah›n ve Ferit Pafla hükûmetinin ve
ecanibin müflterek bir teflebbüsü oldu¤una, arzetti¤im vesaika muttali olduktan
sonra, flüphe ve tereddüt edenler kalmaz, zannederim. Bu h›yanetin, müflterek
müteflebbislerine karfl›, al›nmas› lâz›mgelen vaziyet sarihtir. Ancak mukabil te-
flebbüste mümkün oldu¤u kadar cephe hücumundan sarf› nazar etmek, o günün
icabat› olmakla beraber teflebbüs kuvvetini muhtelif hedeflere tevcihten içtinaben
bir noktada temerküz ettirmek, muvaf›k› ihtiyat idi. Biz de, hedefi taarruz olarak
yaln›z Ferit Pafla Kabinesini tesbit ettik ve padiflah›n zimethal oldu¤unu bilme-
mezlikten geldik. Ferit Pafla Kabinesinin, padiflah› hakayikten haberdar etmeyip
i¤fal etmekte oldu¤u tezini tuttuk. Padiflah, vaziyetten agâh oldu¤u takdirde der-
hal kendisini i¤fal edenlere lây›k olduklar› muameleyi tatbik edece¤ine emniyeti-
miz oldu¤unu ileri sürdük ve hükûmetin sabit olan cinayeti üzerine kendisine iti-
mad›n insilâb› tabiî oldu¤undan hakikati hali yaln›z ve ancak do¤rudan do¤ruya
padiflaha arzetmekle vaziyetin ›slah› mümkün olaca¤›n› teflebbüsat›m›z için nok-
tai azimet addettik. Bu mülâhazaya binaen; Eylûlün on birinci günü, padiflaha hi-
taben bir telgrafname haz›rland›; bu telgrafnamede tahmin buyuraca¤›n›z veçhi-
le zaman›n icab› olan birçok surî elfaz içinde "hükûmetin bilmuharebe Kongre-
yi basmak suretile beynelislâm sefki dimaya tasaddi etti¤inden, Kürdistan› ayak-
land›rmak suretile vatan› parçalatmak plân›n› para mukabilinde taahhüt etmifl ol-
duklar› vesaik ile tahakkuk etti¤inden, hükûmetin bu bapta vas›tai icraiyesi olan-
lar›n hasiren firara icbar edildi¤i, derdestleri halinde kanunun pençei icraat›na
tevdi olunacaklar› ve bu cinayetleri tertip ve Dahiliye ve Harbiye Naz›rlar› tara-
f›ndan tebli¤ ve tatbik ettiren hükûmeti merkeziyeye, milletin itimat ve emniyeti-
nin münselip oldu¤u zikredildikten sonra, namuslu zevattan mürekkep bir heye-
ti cedidei hükûmetin teflkili ile bu casus flebekesi hakk›nda tahkikat ve icraat› se-
riai âdilânenin icras› talep ve bir heyeti âdilei hükûmetin teessüsüne kadar merke-
zi hükûmetle bir veçhile muhabere ve münasebette bulunmamaya karar vermifl
olan milletten, ordunun ayr›lam›yaca¤›n›, zat› vak'aya muttali ve mahalline mü-
cavir olan kolordular kumandanlar› arza mecbur olduk" deniliyordu (Ves. 82).

‹flte bu telgrafname suretinin umum kolordularca ‹stanbula çekilmesi mü-
nasip düflünüldü. 11 Eylûl günü telgraf bafl›nda kolordu kumandanlar›na flu ser-
visi verdim:

"fiimdi bir suret verece¤iz. Bu suretin 3 üncü, 15 inci, 20 nci, 13 ve 12 nci kolordu ku-
mandanlar›n›n müflterek imzasile çekilmesini münasip görüyoruz. Mütalea ettikten sonra di-
¤er kumandanlarla ayn› zamanda çekmek için intizar buyuruyoruz."

Suret Makam› Sadareti Uzmaya
"fiimdi, do¤rudan do¤ruya baflkumandan› akdesimiz, halifei ziflan›m›z efendimize ma-

ruzat› mühimmede bulunmak mecburiyetindeyiz. Hail ika edilmemesini rica eder, aksi tak-
dirde tevellüt edecek netayici vahimenin mes'uliyetinin s›rf zat› fahimanelerine raci kalaca¤›-
n› arzederiz. K.O. 12, K.O. 13, K.O. 20, K.O. 15, K.O. 3.”

136 137

Halebe kaçm›flt›r. Mister Nowil de gözetim alt›nda rahatça Elbistan üzerinden
gitmifltir. Öbürleri de birer yoldan kaçm›fllard›r. Bu evreleri, daha fazla, aç›k-
lamakta yarar görmüyorum. Bu ifllere iliflkin olarak söylediklerime ek olmak
üzere yay›mlanacak olan belgelerin okunmas›ndan bugün ve gelecek için uya-
r›c› sonuçlar ç›kar›labilece¤ini umar›m (Belge 78, 79, 80, 81).

*
*   *

Efendiler, Ali Galip girifliminin, padiflah›n ve Ferit Pafla hükûmetinin ve
yabanc›lar›n ortak bir giriflimi oldu¤una, bilginize sundu¤um belgeleri gördük-
ten sonra, flüphe edenler ve duraksamalarda bulunanlar kalmaz, san›r›m. Bu
hainli¤in, ortak giriflimcilerine karfl›, al›nmas› gereken tutum aç›kt›r. Ancak
karfl› giriflimde elden geldi¤ince cepheden sald›rmaktan kaç›n›lmak, o günün
gere¤i olmakla birlikte giriflim güçlerini de¤iflik hedeflere yöneltmemek bir
noktada toplamak, ilerisini düflünme ilkesine uygun idi. Biz de, sald›r› hedefi
olarak yaln›z Ferit Pafla kabinesini saptad›k ve padiflah›n ifle kar›flm›fl oldu¤unu
bilmezlikten geldik. Ferit Pafla hükûmetinin, padiflaha gerçeklerden haber ver-
meyip kand›rmakta oldu¤u tezini tuttuk. Padiflah, durumu bilse derhal kendisi-
ni aldatanlara lây›k olduklar› ifllemi yapaca¤›na güvenimiz oldu¤unu ileri sür-
dük ve hükûmetin kan›tlanm›fl cinayeti üzerine kendisine güvenin kalkmas› do-
¤al oldu¤undan gerçek durumu yaln›z ve ancak do¤rudan dü¤ruya padiflaha
bildirmekle durumun düzeltilmesi mümkün olaca¤›n› giriflimlerimiz için hare-
ket noktas› yapt›k. Bu düflüncelerle; Eylûlün on birinci günü, padiflaha gönde-
rilmek üzere bir telgraf haz›rland›; bu telgrafda kestirebilece¤iniz gibi zaman›n
gere¤i olan birçok cilâl› kelimeler içinde "hükûmetin savaflarak Kongreyi bas-
mak yoluyla Müslümanlar aras›nda kan dökmeye kalk›flt›¤›ndan, Kürdistan›
ayakland›rarak vatan› parçalatmak plân›n› para karfl›l›¤›nda üstlenmifl oldukla-
r› belgelerle kan›tlanm›fl oldu¤undan, hükûmetin bu yolda kulland›¤› adamla-
r›n bozguna u¤rayarak kaçmak zorunda b›rak›ld›¤›, yakalan›rlarsa kanunun
haklay›c› pençesine teslim olunacaklar› ve bu cinayetleri düzenleyip uygulama-
ya ‹çiflleri ve Savafliflleri Bakanlar›n› görevli k›lan ‹stanbul hükûmeti oldu¤u be-
lirtildikten sonra namuslu kiflilerden oluflacak yeni bir kabine kurulmas› ile bu
casus flebekesi hakk›nda ivedilikle ve adaletle soruflturma yap›lmas›n› isteriz ve
adaletli bir hükûmet kurulana kadar ‹stanbul hükûmeti ile hiçbir flekilde yaz›fl-
ma ve iliflkide bulunmamaya karar vermifl olan milletten, ordunun ayr›lam›ya-
ca¤›n›, olay›n gerçek niteli¤ini bilen ve olay yerine komflu olan kolordular ko-
mutanlar› bilginize sunmak zorunda kald›k" deniliyordu (Belge 82).

‹flte bu telgraf›n örne¤inin tüm kolordularca ‹stanbula çekilmesi uygun
düflünüldü. 11 Eylûl günü telgraf bafl›nda kolordu komutanlar›na flunlar› bil-
dirdim:

"fiimdi bir örnek verece¤iz. Bu örne¤in 3 üncü, 15 inci, 20 nci, 13 ve 12 nci kolordu ko-
mutanlar›n›n ortak imzalar›yla çekilmesini uygun görüyoruz. Okuduktan sonra öbür komu-
tanlarla ayn› zamanda çekmek için bekleyiniz.."

Örnek Yüksek Baflbakanl›k Kat›na
"fiimdi, do¤rudan do¤ruya en kutsal baflkomutan›m›z, san› çok halifemiz efendimizin

bilgisine önemli sunularda bulunmak zorunday›z. Engel olunmamas›n› rica eder, aksi halde
do¤acak a¤›r sonuçlar›n sorumlulu¤unun s›rf size ait olaca¤›n› bilginize sunar›z. K. O. 12,
K.O. 13, K.O. 20, K. O. 15, K. O. 3. "

H›yanetin
müflterek
müteflebbis-
lerinden
Ferit Pafla
kabinesine
taarruz

Hainli¤in
ortak giri-
flimcilerin-
den Ferit
Pafla Kabi-
nesine sal-
d›r›



Vukubulacak maruzat› mühimme arzetmifl oldu¤um veçhile padiflaha ya-
z›lan telgrafname muhteviyat›ndan ibaret idi.

Eylûlün 11 inci günü, bilhassa 12/13 üncü gecesi her tarafta kolordu ku-
mandanlar› telgraf merkezlerini iflgal ederek mukarrer oldu¤u veçhile ‹stanbul
ile muhabereye çal›fl›yordu. Fakat Sadrazam ortadan kaybolmufl gibi idi. Ce-
vap vermiyordu. Biz de, telgraf bafl›nda, Sadrazam›n telgraflar› al›p cevap ver-
mesi için tazyikatta bulunuyorduk. ‹stanbul merkezi telgraf memurlarile vuku-
bulan uzun çekiflmelerden sonra bir telgraf memuru flu servisi verdi:

"Sadrazam Paflaya yaz›lan ifade telefonla söylenildi. Al›nan cevapta:
Telgrafname mündericat› Sadrazam Pafla Hazretlerine arzolundu. Vukubula-
cak maruzatlar› usulü dairesinde telgrafla arzolunmal›d›r. Telgrafnameler de
usulü dairesinde takdim edilir, buyurduklar›n› müdir bey söylüyor Efendim"
(Ves. 83).

Bunun üzerine n›sf›lleylden sonra saat 4 te flu telgraf S›vas telgrafhanesine
gönderildi:

Sadrazam Ferit Paflaya 11/12/1335
Vatan ve milletin hukuk ve mukaddesat›n› payimal ve zât› hazreti padiflahinin fleref ve

haysiyeti mülûkânelerini ihlâl ile teflebbüsat ve harekât› gafilâneniz tahakkuk eylemifltir. Mil-
letin padiflah›m›zdan baflka hiçbirinize emniyeti kalmam›flt›r. Bu sebeple hal ve istirhamlar›-
n› ancak zat› humayuna arzetmek ›zt›rar›ndad›rlar. Heyetiniz gayr›meflru harekât›n›n netayi-
ci vahimesinden korkarak millet ile padiflah aras›nda hail oluyor. Bu baptaki temerrüdünüz
daha bir saat devam ederse millet art›k kendisini her türlü harekât ve icraat›nda serbest telâk-
kide maruz görecektir ve bütün vatan›n heyeti gayr›meflruan›zla sureti kat'iyede alâka ve ir-
tibat›n› kat'edecektir. Bu, son ihtar›m›zd›r. Bundan sonra milletin alaca¤› vaziyet burada bu-
lunan ecnebî zabitan› marifetile ‹tilâf mümessillerine dahi mufassalan bildirilecektir.

Umumî Kongre Heyeti
S›vas Telgraf Müdiriyetine de ayn› zamanda, telefonla flu emir verildi:
"Kongremizden müntehap bir heyetle telgrafhaneye gönderilecek bir telgraf›m›z›n do¤-

rudan do¤ruya mabeyni humayuna keflidesine ‹stanbulca mümanaat olundu¤u bildiriliyor.
Bir saat zarf›nda telgraf›n keflidesine muvafakat olunmad›¤› takdirde ‹stanbullu bütün Ana-
dolu telgraf muhaberat›n› kat'a mecbur olaca¤›m›z› mafevkinize bildiriniz."

Umumî Kongre Heyeti 
Kolordu kumandanlar›na da atideki umumî tebli¤ yap›ld›:

S›vastan, 11-12/9/1335 
K.O. 20 Kumandanl›¤›na 
K.O. 15 Kumandanl›¤›na 
K.O. 13 Kumandanl›¤›na 
K.O. 3 Kumandanl›¤›na

Kongrenin atebei mülûkâneye olan maruzat›na Dersaadette Telgraf Baflmüdiriyetince
mümanaat edilmifltir. Bir saat mühlet zarf›nda mabeyni humayuna yol verilmezse tekmil Ana-
dolunun Dersaadetle muhaberei telgrafiyesi kestirilece¤i cevaben mezkûr müdiriyete tebli¤ etti-
rilmifltir. Kongrenin bu matlab› meflruuna cevab› muvafakat al›nmad›¤›ndan ân› tebli¤den iti-
baren Ankara, Kastamonu, Diyarbekir telgraf merkezlerile Sinopta telgraf muhaberat›n›n tati-
li, yani Kongrenin ifl'arat›ndan maada hiçbir telgraf Dersaadete geçirilmemesi ve Dersaadetten
kabul olunmamas› ve Garbî Anadolu ile muhaberemize mâni olm›yacaksa Geyve Bo¤az› cihe-
tindeki hatt›n dahi tutulmas› veya muvakkaten kat'› ve icraat neticesinin ifl'ar› rica olunur.

Bu talimata mümanaat edecek telgraf memurlar› mahallerinde derhal Divan› Harbe ve-
rilerek haklar›nda en a¤›r ceza tatbik olunacakt›r. ‹flbu tebligat›n infaz› 20 nci, 15 inci, 13 ve
3 üncü Kolordu Kumandanl›klar›ndan rica edilmifltir. Vusulünün ifl'ar buyurulmas›.

S›vasta Umumî Kongre Heyeti
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Yap›lacak önemli sunu, belirtmifl oldu¤um gibi padiflaha yaz›lan telgraf›n
içeri¤inden baflka bir fley de¤ildi.

Eylûlün 11 inci günü, özellikle 12/13 üncü gecesi her tarafta kolordu ko-
mutanlar› telgraf merkezlerine girerek kararlaflt›r›lm›fl oldu¤u gibi ‹stanbul ile
haberleflmeye çal›fl›yordu. Fakat Baflbakan ortadan kaybolmufl gibi idi. Karfl›-
l›k vermiyordu. Biz de, telgraf bafl›nda, Baflbakan›n telgraflar› al›p karfl›l›k
vermesi için bask› yap›yorduk. ‹stanbul merkezi telgraf görevlilerile yap›lan
uzun çekiflmelerden sonra bir telgraf memuru flu haberi verdi:

"Baflbakana yaz›lanlar telefonla söylenildi. Al›nan karfl›l›kta: Telgraf›n
içeri¤i Baflbakan Pafla Hazretlerinin bilgisine sunuldu. Yap›lacak sunufllar
usulüne uygun olarak telgrafla yap›lmal›d›r. Telgraf da usulüne uygun olarak
verilir, dediklerini müdür bey söylüyor Efendim." (Belge 83).

Bunun üzerine gece yar›s›ndan sonra saat 4 de flu telgraf S›vas telgrafha-
nesine gönderildi:

Baflbakan Ferit Paflaya 11/12.9. 1919
Yurdun ve ulusun haklar›n› ve kutsal say›lan herfleyini ayaklar alt›na alman›zla, padiflah

hazretlerinin yüksek fleref ve onurlar›n› k›rd›¤›n›z ve aymaz davran›fllar›n›z kesin anlafl›lm›flt›r.
Milletin padiflah›m›zdan baflka hiçbirinize güveni kalmam›flt›r. Bunun için durumlar› ve dilek-
lerini ancak padiflah›n bilgisine sunmak zorundad›rlar. Kurulunuz meflru olmayan davran›flla-
r›n›n a¤›r sonuçlar›ndan korkarak millet ile padiflah aras›na bir duvar gibi giriyor. Bu yolda di-
renmeniz bir saat daha sürerse millet art›k her türlü davran›fl ve yürütümlerinde kendisini öz-
gür sayacakt›r ve bütün vatan meflru olmayan kurulunuzla ilgili ve ba¤lant›s›n› kesin olarak ke-
secektir. Bu, son uyar›m›zd›r. Bundan sonra milletin tak›naca¤› tav›r burada bulunan yabanc›
subaylar arac›l›¤›yla ‹tilâf Devletleri temsilcilerine de ayr›nt›l› olarak bilidirecektir.

Genel Kongre Kurulu
S›vas Telgraf Müdürlü¤üne de ayn› zamanda, telefonla flu emir verildi:
"Kongremizden seçilen bir heyetle telgrafhaneye gönderilecek bir telgraf›m›z›n do¤-

rudan do¤ruya padiflah›n özel kalemine çekilmesinin ‹stanbulca engellendi¤i bildiriliyor.
Bir saat içinde telgraf›n çekilmesine izin verilmezse ‹stanbulla bütün Anadolu telgraf ha-
berleflmelerini kesmek zorunda olaca¤›m›z› üstünüze bildiriniz."

Genel Kongre Kurulu
Kolordu komutanlar›na da afla¤›daki genelge yaz›ld›:

S›vastan, 11/12.9.1919
K.O. 20 Komutanl›¤›na
K.O. 15 Komutanl›¤›na
K.O. 13 Komutanl›¤›na
K.O. 3 Komutanl›¤›na

Kongrenin padiflah kat›na sunaca¤› dileklerinin ulaflt›r›lmas›na ‹stanbul Telgraf Mü-
dürlü¤ünce engel olunmufltur. Verilen bir saatl›k süre içinde padiflah›n özel kalemine yol
verilmezse tüm Anadolunun ‹stanbulla telgraf haberleflmeleri kesilece¤i karfl›l›k olarak o
müdürlü¤e bildirilmifltir. Kongrenin bu hakl› iste¤ine olumlu yan›t al›nmad›¤›ndan bu bildi-
ri an›ndan itibaren Ankara, Kastamonu, Diyarbak›r telgraf merkezlerile Sinopta telgraf ha-
berleflmesinin durdurulmas›, yani Kongrenin bildirilerinden baflka hiçbir telgraf›n ‹stanbu-
la geçirilmemesi ve ‹stanbuldan kabul olunmamas› ve Bat› Anadolu ile haberleflmemize en-
gel olm›yacaksa Geyve Bo¤az› yönündeki hatt›n da tutulmas› veya geçici olarak kesilmesi
ve iflin sonucunun bildirilmesi rica olunur.

Bu emirlere karfl› koyacak telgraf görevlileri bulunduklar› yerlerde derhal Harp Diva-
n›na verilerek haklar›nda en a¤›r ceza uygulanacakt›r. Bu bildirinin yerine getirilmesi 20 nci,
15 inci, 13 ve 3 üncü Kolordu Komutanlar›ndan rica edilmifltir. Al›nd›¤›n›n bildirilmesi.

S›vasta Genel Kongre Kurulu



Bu telgraf muhteviyat›, müteak›p telgraflarla ikmal edildi (Ves. 84, 85).
11/12 Eylûl gecesi yap›lm›fl olan umumî tebli¤e zeyil olarak da flu ricada

bulunuldu:
Bu gece netice elde edilinceye kadar bütün kumandanlar ve rüesay› memurîni mülkiye

ve alâkadar heyetlerin telgrafhaneleri terketmemeleri rica olunur.
Umumî Kongre Heyeti

Telgrafhanelere de flu ihtarda bulunuldu:
Lâhikad›r: Bu tebligat›n icra olundu¤u haberi Kongre Heyetince malûm olduktan son-

ra ayn› veçhile beynimizde muhaberata devam olunaca¤›ndan telgrafhanelerde adam bulun-
durulmas› mercudur.

Kongre Heyeti
‹stanbulun, verilen bir saat mühlet zarf›nda saraya yol vermiyece¤i anlafl›-

l›yordu. Binaenaleyh 12 Eylûl 1335 günü umum kumandanlara ve vilâyata flu
tebli¤i umumî yap›ld›:

Bir saate kadar, sureti atide münderiç telgrafname Umumî Kongre Heyeti taraf›ndan
Sadrazama çekilecektir. Binaenaleyh siz de hemen bu esas ve mealde birer telgrafname kefli-
de ediniz ve hemen bildiriniz Efendim.

Umumî Kongre Heyeti
Saat beflte Sadrazama beray› malûmat kaydile verilen ve ayn› zamanda bi-

lûmum kumandanlara ve vilâyata vukubulan tebligat flundan ibaret idi:
1- Hükûmet milletin sevgili padiflah›na olan maruzat ve irtibat›n› kesmekte ve tahakkuk

eden hareketi hainanesinde devamda temerrüt eyledi¤inden millet de meflru bir heyeti hükû-
met resikâra geçinceye kadar hükûmeti merkeziye ile münasebat› idarîyesini ve ‹stanbul ile
her türlü telgraf ve posta muhaberat ve müraselât›n› tamamen kat’a karar vermifltir. Mahallî
memurîni mülkiye, askerî kumandanlarla müttehiden bu hususu temin edecek ve neticeyi S›-
vasta Umumî Kongre Heyetine bildirecektir.

2- ‹flbu tebligat bilcümle kumandanlara ve rüesayi memurîni mülkiyeye verilmifltir.
12/9/1335 Umumî Kongre Heyeti

Efendiler, ay›n on ikinci günü hükûmeti merkeziye ile umumiyetle muhabe-
re ve irtibat kat'edildi. Baz› müstesna mahaller ve bu mahallerle olan münaka-
flat›m›z› ayr›ca izah edece¤im. Ondan evvel müsaade buyurursan›z daha mühim
telâkki edilmesi lâz›mgelen bir mesele hakk›nda arz› malûmat edeyim; malûmu
âlileridir ki, Ferit Pafla hükûmeti meb'usan intihab› için sureta bir emir vermiflti.
Fakat içinde bulundu¤umuz tarihe kadar, yani Anadolunun ‹stanbulla kat'› irti-
bat etti¤i 12 Eylûl gününe kadar, bu emir tatbik olunmam›flt›. Son vaziyet üzeri-
ne en mühim meselenin meb'usan intihab›n› tacilen temin etmek olaca¤›n› takdir
buyurursun›z. Binaenaleyh 13 Eylûlde derhal bu hususla da ifltigale bafllan›ld›
(Ves. 86). Uzun tafsilât vermektense zikretti¤im tarihte verilen ilk umumî talima-
t› aynen nazar› imlam›za vazetmeyi daha faydal› addederim. Tebligat fludur:

Tel 13/9/1919
Bal›kesirde K.O. 14, Konyada K.O. 12, Diyarbekirde K.O. 13, Erzurumda K.O. 15, 

Ankarada K.O. 20, Bursada F›rka 17, Çinede F›rka 58, Band›rmada F›rka 
61 Kumandanl›klar›na ve F›rka 61 vas›tasile Edirnede K.O. l, Ni¤dede F›rka 11 

Kumandanl›klar›na, Vilâyetlere, Müstakil Sancaklara, Belediyelere
(Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Merkeziyelerine)

Hükûmeti merkeziyenin ittihaz ve takip etmekte oldu¤u mesleki irticakâraneye ve yafla-
makta oldu¤umuz günlerin mehalik ve muhataral› azîmesine karfl› müdafaai hukuk ve mu-
hafazai mevcudiyet için Meclisi Millînin intihap ve in’ikad›n› temin ve tesri etmek bugünün
en mühüm vazifesidir.

140 141

Bu telgrafla bildirilenler, daha sonraki telgraflarla tamamland›. (Belge
84, 85).

11/12 Eylûl gecesi yap›lm›fl olan genel bildiriye ek olarak da flu ricada bu-
lunuldu:

Bu gece sonuç al›n›ncaya kadar bütün komutanlar›n ve üst düzey sivil görevlilerin ve
ilgili kurullar›n telgrafhanelerden ayr›lmamalar› rica olunur.

Genci Kongre Kurulu
Telgrafhanelere de flu uyar›da bulunuldu:
Ektir: Bu bildirinin yerine getirildi¤i haberi Kongre Kurulunca al›nd›ktan sonra gene

oldu¤u gibi aram›zda haberleflmeler sürdürülece¤inden telgrafhanelerde adam bulundurul-
mas› rica olunur.

Kongre Kurulu
‹stanbulun, verilen bir saat süre içinde saraya yol vermiyece¤i anlafl›l›yordu.

Bunun için 12 Eylûl 1919 günü tüm komutanlara ve illere flu genelge yaz›ld›:
Bir saate kadar, örne¤i afla¤›da yaz›l› telgraf Genel Kongre Kurulu taraf›ndan Baflba-

kana çekilecektir. Bunun için siz de gecikmeden bu esas ve anlamda birer telgraf çekiniz ve
hemen bildiriniz Efendim.

Genel Kongre Kurulu
Saat beflte Baflbakana bilgi için diye verilen ve ayn› zamanda tüm komu-

tanlara ve illere yap›lan bildiri flundan ibaret idi:
1 - Hükûmet milletin sevgili padiflah›na olan sunular›n› ve ba¤lant›s›n› kesmekte ve

gerçekleflen haince davran›fl›n› sürdürmekte direndi¤inden millet de meflru bir hükûmet ba-
fla geçinceye kadar ‹stanbul hükûmeti ile yönetim iliflkilerini ve ‹stanbul ile her türden telg-
raf ve posta haberleflmelerini ve gönderilerini tümüyle kesmeye karar vermifltir. Yerel sivil
görevliler, asker komutanlarla birlikte bu hususu sa¤layacak ve sonucu S›vasta Genel
Kongre Kuruluna bildirecektir.

2 - Bu bildirim tüm komutanlara ve üst düzey sivil görevlilere iletilmifltir. 12/9/1919
Genel Kongre Kurulu

Efendiler, ay›n on ikinci günü ‹stanbul Hükûmeti ile genelde haberleflme
ve ba¤lant› kesildi. Baz› ayr›cal› yerler buna uymad› ve bunlar› ve bunlarla
olan tart›flmalar›m›z› ayr›ca anlataca¤›m. Ondan evvel izin verirseniz daha
önemli say›lmas› gereken bir konu hakk›nda bilgi sunay›m: bilirsiniz ki, Ferit
Pafla hükûmeti meb'uslar›n seçimi için sözde emir vermiflti. Fakat içinde bu-
lundu¤umuz tarihe kadar, yani Anadolunun ‹stanbulla ba¤lant›lar› kesildi¤i
12 Eylûl gününe kadar, bu emir uygulanmam›flt›. Son durum üzerine en
önemli iflin meb'uslar›n seçimini tezelden sa¤lamak olaca¤›n› anlars›n›z. Bu-
nun için 13 Eylûlde derhal bu konuyla da u¤rafl›lmaya bafllan›ld› (Belge 86).
Uzun ayr›nt›lara girmektense söyledi¤im tarihte verilen ilk direktifi oldu¤u gi-
bi bilginize sunmay› daha yararl› sayar›m. Bildirilen fludur:

Tel 13/9/1919
Bal›kesirde K.O. 14, Konyada K.O. 12, Diyarbak›rda K.O. 13,

Erzurumda K.O. 15, Ankarada K.0. 20, Bursada Tümen 17, Çinede
Tümen 58, Band›rmada Tümen 61 Komutanl›klar›na ve Tümen 61

arac›l›¤›yla Edirnede K.O. 1, Ni¤dede Tümen 11 Kumandanl›klar›na,
‹llere, Ba¤›ms›z Sancaklara, Belediyelere 

(Haklar› Savunma Derne¤i Merkez Kurullar›na)
‹stanbul hükûmetinin tuttu¤u ve sürdürmekte oldu¤u gerici yönteme ve yaflamakta ol-

du¤umuz günlerin büyük korku ve tehlikelerine karfl› haklar›m›z› savunmak ve varl›¤›m›z›
korumak için Ulusal Meclisin seçilmesi ve toplanmas›n› sa¤lamak ve çabuklaflt›rmak bugü-
nün en önemli görevidir.

‹stanbulda-
ki hükû-
metle mü-
nasebeti
kesmek
karar›

‹stanbulda-
ki hükû-
metle iliflki
kesmek
karar›

Meb’usan
intihab› ile
ifltigale bafl-
lanmas›

Meb’usla-
r›n seçimi
ile u¤rafl›l-
maya bafl-
lanmas›



Hükûmeti merkezîye milleti i¤fal ile meb’usan intihabat›n› aylarca icra etmemifl oldu¤u
gibi son zamanda verdi¤i intihap emrini de türlü esbap ile tavik ve tehir etmektedir. Ferit Pa-
flan›n, Torosun ötesindeki vilâyat›m›zdan feragat etti¤i Sulh Konferans›na verdi¤i nota ile sa-
bit ve Ayd›n vilâyetinde Yunanl›larla tahdidi hududa teflebbüsü oradaki iflgali, emrivaki ha-
linde bir ilhak olarak kabul etti¤ine delil bulunmufl ve aksam› meflgulei sairei memleket için
de bunlara benzer gafilâne ve hainane siyasetiyle mülk ve milleti ink›sama u¤rataca¤› kaviy-
yen melhuz ve Meclisi Millînin in'ikad›ndan evvel sulhnameyi imza ile milleti bir emrivaki
karfl›s›nda bulundurmak niyetinde oldu¤u memul bulunmufl oldu¤undan Umumî Kongre,
orduyu ve milleti intibaha davetle berveçhiati hususat›n sürati icras›n› mesaili hayatiyei millî-
yeden ad ve beyan eyler:

Evvelâ - ‹ntihabat haz›rl›klar›n›n mer’î kanundaki en asgarî müddet zarf›nda icra ve ik-
mali için belediyeler ve Müdafaai Hukuk Cemiyetleri faaliyeti tamme ile çal›flmal›d›r.

Saniyen - Sancaklardan ç›kar›lacak meb’uslar›n m›ktar› nüfusuna nazaran adedi he-
men tespit olunarak Heyeti Temsiliyeye flimdiden bildirilmelidir. Namzetler meselesi bilâha-
re bilmuhabere hallolunacakt›r.

Salisen - Gerek intihap haz›rl›klar›, gerek intihabat›n icras›nda mucibi teahhur esbab›n
flimdiden teemmül ile ref'i ve hiçbir teahhura meydan verilmiyerek asgarî müddet zarf›nda in-
tihabat›n intac›.

‹flbu karar› m›nt›kan›zdaki bilcümle Belediye ve Müdafaai Hukuk Cemiyetlerine tebli¤
ve icab›n›n sürati ifas›na muavenet buyurman›z rica olunur.

Heyeti Temsiliye
Ferit Pafla hükûmeti, taannüdünde devam ediyordu. Malûm oldu¤u veçhi-

le düflünceye kadar devam etti. Memleketi günlerce mercisiz b›rakmak elbette
pek büyük mahzurlar› dai olurdu. Bu sebebe binaen, evvelâ mütalea sormak
üzere ve müteak›ben baz› itirazata bakmaks›z›n emir tarz›nda tebli¤ etti¤imiz
mukarrerat› Eylûlün 13/14 gecesi flu suretle tespit ve tesvit etmifltim:

Kongrece ittihaz› tasavvur edilen tedabiri havî suret berveçhiati maruzdur: Bu baptaki
noktai nazar ve mütaleai âlileri al›nd›ktan sonra heyeti umumîyece tezekkür olunarak mev-
kii tatbika konacakt›r. 15/9/1335 zevaline kadar ifl'ar›na muntaz›r›z Efendim.

Amali millîyeyi bir sureti hainânede tevil ve tefsir ile teflebbüsat ve harekât› millîyemizi
gayr›meflru olmak üzere ilân eden ve makam› saltanat ve hilâfete karfl› sadakati ebediyesini
bütün vesaiti meflrua ve kanuniye ile teyide müsaraat etti¤imiz halde padiflah ile millet aras›n-
da bir seddi hail teflkil eden ve ahaliyi yekdi¤eri aleyhine teslih ve mukateleye sevk ve tahrik
eyliyen hükûmeti merkeziye ile kat'› münasebat ›zt›rar›nda kalan Umumî Kongre Heyeti,
berveçhizir mukarrerat› zât› âlilerine tebli¤i vazife addeyler:

1- Nam› namii hazreti padiflahîye olarak kavanini mevzua dairesinde umur ve muame-
lât› devlet kemakân tedvir ve temfliyete devam olunacakt›r. Bilâtefrik› cinsü mezhep ahalinin
can, mal ve ›rz› ve her türlü hukuku taht› teminde bulundurulacakt›r.

2- Memurîni hükûmetin vazifei mevdualar›n› milletin amali meflruas›na tevfikan icra
eylemeleri tabiîdir. Maahaza ifay› vazifeden istinkâf eyliyenlerin mazeretleri istifa makam›n-
da kabul olunarak yerlerine münasipleri tevkil olunacakt›r.

3- Esnay› vazifede amal ve cereyan› millî hilâf›nda hareketleri tezahür ve tahakkuk ede-
ceklerin selâmeti din ve millet nam›na bir sureti fledidede tecziyeleri kat’îdir.

4- Memurîni müstafiye ve ahaliden herkim olursa olsun mukarrerat› millîyeye muhalif
harekât ve telkinat› mefsedetkâranede bulunanlar dahi flediden duçar› mücazat olacaklard›r.
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‹stanbul hükûmeti milleti aldatarak meb'uslar›n seçimini aylarca yapmam›fl oldu¤u gi-
bi son zamanda verdi¤i seçim emrini de türlü nedenlerle oyalamakta ve geciktirmektedir.
Ferit Paflan›n, Torosun ötesindeki illerimizden vaz geçti¤i Bar›fl Konferans›na verdi¤i nota
ile kan›tlanm›fl ve Ayd›n ilinde Yunanl›larla s›n›r belirlemeye giriflimi oradaki iflgali, olup
bitti halinde bir katma olarak kabul etti¤ine kan›t olmufl ve ülkenin iflgal alt›ndaki öbür k›-
s›mlar› için de bunlara benzer aymazca ve haince politikas›yla ülkeyi ve milleti parçalaya-
ca¤› kesinlikle beklenen ve Ulusal Meclisin toplant›s›ndan önce bar›fl antlaflmas›n› imza ile
milleti bir olup bitti karfl›s›nda bulundurmak niyetinde oldu¤u beklenilmekte oldu¤undan
Genel Kongre, orduyu ve milleti uyararak afla¤›daki ifllerin ivedi olarak yap›lmas›n› ulus
için ölüm kal›m konusu sayar ve böylece ilân eder:

Birincisi - Seçim haz›rl›klar›n›n yürürlükteki kanundaki en k›sa süre içinde yap›l›p ta-
mamlanmas› için belediyeler ve Haklar› Savunma dernekleri bütün güçleri ile çal›flmal›d›r.

‹kincisi - Sancaklardan ç›kar›lacak meb'uslar›n nüfusa oranla say›s› hemen saptanarak
Temsilci Kurula flimdiden bildirilmelidir. Adaylar ifli sonra haberleflmelerle yoluna konula-
cakt›r.

Üçüncüsü - Gerek seçim haz›rl›klar›nda gerek seçimin yap›lmas›nda gecikme neden-
lerinin flimdiden düflünülüp ortadan kald›r›lmas› ve hiçbir gecikmeye meydan verilmiyerek
en k›sa süre içinde seçimlerin sonuçland›r›lmas›.

Bu karar› bölgenizdeki tüm Belediyelerle ve Haklar› Savunma derneklerine bildirme-
niz ve gere¤inin h›zla yerine getirilmesine yard›m etmeniz rica olunur.

Temsilci Kurul
Ferit Pafla hükûmeti, direnmesini sürdürüyordu. Bilindi¤i gibi düflünce-

ye kadar da sürdürdü. Memleketi günlerce bafls›z b›rakmak elbette pek bü-
yük sak›ncalar do¤ururdu. Bu nedenle, önce ne düflündü¤ünü sormak biçi-
minde ve sonra da birtak›m karfl› ç›kmalara bakmaks›z›n emir fleklinde bil-
dirdi¤imiz kararlar› Eylûlün 13/14 gecesi flu suretle saptam›fl ve kaleme al-
m›flt›m:

Kongrece al›nmas› düflünülen önlemleri içeren bildiri örne¤i afla¤›da bilginize sunulur:
Bu konudaki yüksek görüfl ve düflünceleriniz al›nd›ktan sonra genel kurulca incelenerek yü-
rürlü¤e konulacakt›r. 15/9/1919 ö¤lene kadar bildirilmesini beklemekteyiz Efendim.

Ulusal amaçlar› haince sapt›r›p yorumlayarak ulusal giriflim ve savafl›m›m›z›n gayr›-
meflru oldu¤unu duyuran ve saltanat ve hilâfete karfl› sonsuz ba¤l›l›¤›n› meflru ve yasal yol-
lardan yineledi¤imiz halde padiflah ile millet aras›nda bir engel duvar oluflturan ve halk› bir-
birine karfl› silâhland›r›p birbirini öldürmeye k›flk›rtan ‹stanbul hükûmeti ile iliflkileri kes-
mek zorunda kalan Genel Kongre Kurulu, afla¤›daki kararlar› size bildirmeyi ödev sayar:

1 - Devlet ifl ve ifllevleri Padiflah Hazretleri ad›na ve yürürlükteki yasalara göre eskisi
gibi yürütülecektir. Soy ve din ayr›l›¤› yap›lmaks›z›n halk›n can, mal ve ›rz› ve her türlü hak-
lar› güven alt›nda bulundurulacakt›r.

2 - Hükûmet görevlilerinin kendilerine verilen ödevi milletin meflru amaçlar›na uygun
olarak yapmalar› do¤ald›r. Bununla birlikte görevden kaç›nanlar›n özürleri iflten ayr›lma
olarak kabul edilerek yerlerine uygun görülen kifliler vekil k›l›nacakt›r.

3 - Görevde ulusal amaçlara ve ulusal gidifle ayk›r› davrand›klar› saptanacak olanlar›n
din ve ulusun esenli¤i ad›na a¤›r cezalara çarpt›r›lmalar› kesindir.

4 - ‹flten ayr›lan görevliler ve halktan kim olursa olsun ulusal kararlara ayk›r› hareket
eden ve bozgunculuk afl›layanlar da a¤›r cezalara çarpt›r›lacakt›r.

Memleketi
mercisiz b›-
rakmamak
için

Memleketi
bafls›z b›-
rakmamak
için



5- Mülkü milletin selamet ve saadeti, adlü hakkaniyet, dahili memlekette emnü asayiflin
teminile kabildir. Bu bapta icap eden her türlü tedabirin ittihaz› kolordu kumandanlarile va-
li ve müstakil mutasarr›fl›klardan muntazard›r.

6- Milletin maruzat› zât› flahaneye arz ve iblâ¤a muvaffak olunup ta emnü itimad› mil-
lîyi haiz bir hükûmeti meflruan›n teflekkülüne kadar mercii muhaberat S›vasta Umumî Kong-
re Heyeti Temsilîyesi olacakt›r.

7- ‹flbu mukarrerat bilcümle teflkilât› millîye merakizine tevdi ve ilân olunacakt›r.
Mustafa Kemal

*
*   *

Efendiler, bu son arzetti¤im tebligat›m›z üzerine, k›smen hafif ve fakat k›s-
men de oldukça fledit itirazlara, mukavemetlere ve hatta mukabil teflebbüslere ve
tehditlere maruz kald›k. ‹tirazat ve tenkidat, yaln›z son tebli¤imiz ahkâm›na mün-
has›r kalmad›. Bu münasebetle daha baflka noktalara da flümul peyda etti. Bu hu-
susta heyeti aliyenize bir fikri mahsus vermifl olmak için bu yolda cereyan etmifl
olan muhaberattan baz›lar›n› k›saca arzetmekli¤ime müsaadenizi rica ederim.

Erzincan Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Merkeziyesinin 14 Eylûl 1335
tarihli telgraf›nda: "mukarrerat›n tatbikinden evvel, hükûmeti merkeziyeye
k›rk sekiz saat mühlet itas›n›n muvaf›k olaca¤› umumca karargir olmufltur"
tarz›nda zarars›z bir mütalea serdolunuyordu (Ves. 87).

Diyarbekirden 13 üncü Kolordu Kumandan› Cevdet Bey, 14 Eylûl 1335
tarihli uzun flifresinde: "merkezi hükûmetle büsbütün kat'› alâka edilerek mer-
cii muhaberat Kongre Heyeti Temsilîyesi olursa, muhalifler, siyasî bir maksat
takip edenler bu hareketi hilâfete karfl› isyan edilmifl göstererek efkâr› ta¤lit ede-
ceklerdir". Bu vaziyet devam ederse memur ve askerin maaflat› ve iafle masari-
fat› için memba ve tedbir düflünüldü mü?". "Hükûmeti merkeziye ‹ngiliz nüfu-
zu alt›ndad›r. Her türlü ›srar ve mesaiye ra¤men baflka türlü hareket edebilecek
bir hükûmet teflkiline imkân yoktur. ‹ngilizler, hükûmetin muvafakatile vâsi
mikyasta bir iflgal plân› tatbik ederse yenibafltan ‹ngilizlerle muharebeye girifl-
meye taraftar m›s›n›z? ve giriflildi¤i takdirde muvaffak›yetten ne dereceye ka-
dar eminsiniz? Bu hareketi musirrane vatan›n menafiine muvaf›k m›d›r?"
(Ves. 88) tarz›nda birtak›m mütaleat ve sualleri ihtiva ediyordu.

Erzurum Heyeti Merkeziyesinin 15 Eylûl 1335 tarihli telgraf›nda: "Tali-
matnamemizin alt›nc› maddesinin (Yani Heyeti Temsilîyenin merciiyetine ait)
nizamnamemizle tevfik edilmek üzere heyeti merkeziyelerden muvafakat istih-
sali icap eder" denilmekte idi.

Malatyada Kumandan ‹lyas Beyin 15 Eylûl 1335 tarihli telgraf›nda: "Elâ-
ziz vilâyeti halk›n›n, Kongrenin maksat ve emelinden haberdar edilerek hiç ol-
mazsa bir derece tenvirlerine de¤in bu hususun tehir edilmesi tensip buyurulur-
sa muvaf›k buldu¤umu arzeylerim" mütaleas› dermeyan ediliyordu (Ves. 89).

‹çinde bulundu¤umuz S›vas›n Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Merkezi-
yesi de uzun bir raporunda: "Tebli¤ buyurulan mevad›n heyeti mecmuas›ndan
memlekette bir idarei muvakkate ilân edilece¤i anlafl›lmaktad›r" maddesile bafl-
lad›ktan sonra "bunun, cemiyet nizamnamesinin maddei mahsusas›na ve hiçbir
maddesine istinat etmek imkân› görülememekte oldu¤u hakk›nda" nazar› dik-
katimiz celbediliyor ve "zât› flahaneye iblâ¤› maruzat edebilecek vesaili kemali
sükûn ve samimiyetle ve tatl› bir flekilde aramay›” tavsiye ediyordu (Ves. 90).
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5 - Ülkenin ve ulusun esenli¤i ve mutlulu¤u, adalet ve haktan›rl›kla, yurtta dirlik ve
düzenin sa¤lanmas›yla gerçekleflebilir. Bu yolda gereken her türlü önlemlerin al›nmas› ko-
lordu komutanlar›yla vali ve ba¤›ms›z mutasarr›fl›klardan beklenir.

6 - Ulusunun sunular›n› padiflaha ulaflt›rmada baflar› sa¤lan›p ulusun güvenip inand›¤›
meflru bir hükûmet kurulana dek yaz›flmalar S›vasta Genel Kongre Temsilci Kurulu ile ya-
p›lacakt›r.

7 - Bu kararlar tüm ulusal örgütlerin merkezlerine verilip ilân olunacakt›r.
Mustafa Kemal

*
*   *

Efendiler, bilginize sundu¤um genelgemiz üzerine, kimisi hafif ve ama ki-
misi de oldukça a¤›r karfl› ç›kmalarla ve direnmelerle ve hatta karfl› giriflimler-
le ve tehditlerle karfl›laflt›k. Ayk›r› görüfller ve yermeler, yaln›z son genelge-
miz içeri¤i üzerinde de kalmad›. Bununla ba¤lant›l› olarak daha baflka nokta-
lar› da kapsad›. Bu konuda yüksek kurulunuzu ayd›nlatmak için bu yolda geç-
mifl olan yaz›flmalardan baz›lar›n› k›saca bilginize sunmama izninizi isterim.

Erzincan Haklar› Savunma Derne¤i Merkez Kurulunun 14 Eylûl 1919 ta-
rihli telgraf›nda: "kararlar›n uygulanmas›ndan evvel, ‹stanbul hükûmetine
k›rk sekiz saat süre verilmesinin uygun olaca¤› tüm üyelerce kararlaflt›r›lm›fl-
t›r" yolunda zarars›z bir düflünce ileri sürülüyordu (Belge 87).

Diyarbak›rdan 13 üncü Kolordu Komutan› Cevdet Bey, 14 Eylûl 1919 ta-
rihli uzun flifresinde: "‹stanbul hükûmetile büsbütün iliflki kesilerek yaz›flma-
lar Kongre Temsilci Kurulu ile yap›l›rsa, karfl› görüflte olanlar, siyasî bir amaç
güdenler bu davran›fl› hilâfete karfl› ayaklan›lm›fl gibi göstererek halk› aldata-
caklard›r." "Bu durum sürerse sivil görevlilerin ve askerin maafllar› ve yiyecek
giderleri için kaynak ve önlem düflünüldü mü?." "‹stanbul hükûmeti ‹ngiliz
etkisi alt›ndad›r. Ne kadar israr edilse ne kadar çal›fl›lsa baflka türlü davrana-
bilecek bir hükûmet kurmaya olanak yoktur. ‹ngilizler, hükûmetin oluru ile
genifl ölçekli bir iflgal plân› uygularsa yeni bafltan ‹ngilizlerle savafla giriflmek
de ister misiniz? ve giriflilirse baflar›dan ne denli eminsiniz ? Bu üsteleyici dav-
ran›fl vatan›n ç›kar›na uygun mudur?" (Belge 88) yollu birtak›m düflünceler ve
sorular içeriyordu.

Erzurum Merkez Kurulunun 15 Eylûl 1919 tarihli telgraf›nda: "Yönerge-
mizin alt›nc› maddesinin (yani yaz›flmalar›n Temsilci Kurulla yap›lmas› konu-
sunda) tüzü¤ümüzle uygunlu¤u sa¤lanabilmek için Merkez Kurullar›ndan
olur almak gerekir" denilmekte idi.

Malatyada Komutan ‹lyas Beyin 15 Eylûl 1919 tarihli telgraf›nda: "Ela-
z›¤ ili halk›n›n, Kongrenin amaç ve ere¤i bildirilerek hiç olmazsa biraz ayd›n-
lat›lmalar›na dek bu iflin ertelenmesini onaylarsan›z uygun buldu¤umu bilgi-
nize sunar›m" düflüncesi ileri sürülüyordu (Belge 89).

‹çinde bulundu¤umuz S›vas›n Haklar› Savunma Derne¤i Merkez Kurulu
da uzun bir raporunda: "Bildirilen maddelerin tümünden memlekette bir ge-
çici yönetim ilân edilece¤i anlafl›lmaktad›r" sözlerile bafllad›ktan sonra "bunu,
dernek tüzü¤ünün ilgili maddesine hatta ve hiçbir maddesine dayand›rmak
olanakl› görülmemekte oldu¤una" dikkatimiz çekiliyor ve "padiflaha dilek
sunmaya uygun olabilecek ortam› büyük bir a¤›rbafll›l›k ve içtenlikle ve tatl›
bir flekilde aramay›” ö¤ütlüyordu (Belge 90).

Yap›lan iti-
raz ve ten-
kitler

Yap›lan
karfl› ç›kma
ve elefl-
tiriler



Heyeti Temsilîye azam›zdan bulunup müteaddit davet ve ricalar›m›za ra¤-
men bize refakat etmiyen, S›vas Kongresinde bulunmamak için mazeretler icat
eden Servet Beyin "Esselâmü aleyküm" hitab› dindaranesile bafllayan 15 Eylûl
1335 tarihinde Trabzondan keflide etti¤i aç›k telgrafnamesinde: "S›vas Kongre-
si beyannamesini ve bilâhare tebligat›n›z› ald›k. Cevaben bildirdi¤imiz mütale-
at Kâz›m Pafla Hazretlerince görülmek arzu edilmifl ve görülmüfltür.".. "Evve-
lâ S›vas Kongresi, umumî kongre flekline girmifl ve bir Heyeti Temsilîye vücu-
da getirmifl oldu¤u anlafl›l›yor, ki bu cihet mukarrerat›m›za münafidir.".. "S›-
vas Kongresi, Heyeti Temsilîyemiz meyan›na aza intihab›na salâhiyettar ola-
mayacakt›.".. "Hükûmeti merkeziye ile kat'› muhaberat bir emrivaki oldu."..
"Heyeti Temsilîyenin merciiyeti meselesi efkâr› umumiye nazar›nda pek nahofl
tesirler yapacakt›r. Bu cihetten kat'iyyen sarf›nazar buyurulmal›d›r.".. "S›vas
Kongresi, Erzurum Nizamnamesini tadile selâhiyettar de¤ildir. Bu Kongre, Vi-
lâyat› fiark›ye Heyeti Temsilîyesine tebaiyete mecbur olacakt›. Erzurum mu-
karrerat› hakk›nda, ezhan› umumiyenin, bir devrei ihtizaz geçirdi¤i bugünler-
de, an›n gayr› ahkâma flüpheli nazarlarla bakaca¤›nda flüphe buyurmay›n›z."..
"Erzurum Kongresi ahkâm› haricinde yap›lacak muameleye ifltirak edemiyece-
¤iz." protestosile hitam buluyordu (Ves. 91).

15 inci Kolordu Kumandan› Kâz›m Kara Bekir Paflan›n 15 Eylûl 1335 ta-
rihinde vukubulan ifl'arat›nda: "S›vas Kongresinin istifsar›na, cevaben Trabzon
heyetinden Servet, ‹zzet ve Zeki Beylerin vermek istedikleri cevab› okudum. Pek
yak›ndan tan›d›¤›m bu zevata itimat ve hürmetim fevkalâdedir. Mumaileyhimin
mütaleat›na saik olan fikri aslîyi anl›yorum ve taraftar›m" dedikten sonra tefer-
ruat hakk›ndaki nikat› nazar›n› serdediyor ve ezcümle "Erzurum Kongresi, fiar-
kî Anadolu vilâyat› nam›nad›r. S›vas Kongresi ise, umum milleti temsil eden bir
kongredir ki, bu Kongrenin de ayr›ca bir heyeti temsiliyesi olmak tabiîdir. An-
cak S›vas Umumî Kongresi Heyeti Temsilîyesi, fiarkî Anadolu Vilâyat› Heyeti
Temsilîyesini ilga etmifl olmuyor. Bu Heyeti Temsilîye bittabi her an mevcuttur.
Yaln›z bu Heyeti Temsilîyeden olup elyevm S›vas Kongresi Heyeti Temsilîyesi-
ne dahil olmufl bulunanlar varsa, bunlar›n, fiarkî Anadolu Vilâyat› Heyeti Tem-
silîyesinden istifa etmelerini talep etmek do¤ru olabilir. S›vas Kongresi, umum
milletin menafiini ve fiarkî Anadolu Vilâyat› Heyeti Temsilîyesi de, münhas›ran
fiarkî Anadolu vilâyat›n›n hukuk ve menafiini muhafaza eder.".. "Heyeti Tem-
silîyenin merciiyet ve salâhiyet keyfiyeti meselenin ruhu esasîsini teflkil etmekte-
dir ki, bu mephaste flimdiden istical edilmemesi hususunda sizinle tamamen
hemfikirim. Heyeti Temsilîye teklifat›ndan birden befle kadar olan maddelerine
gelince; bunlar›n de¤il sorulmas›n›, hatta beyanname halinde veya bir temenni
fleklinde bile neflrini fazla görürüm" mütaleas›nda bulunuyordu (Ves. 92).

*
*   *

Trabzonda Servet Beye yazd›¤›m›z cevabî telgrafla Kâz›m Kara Bekir Pa-
flaya verdi¤imiz cevaptan da bahsedeyim. Servet Beye yaz›lan telgrafname flu idi:

Trabzonda Servet Beyefendiye
Trabzon Heyeti Merkeziyesinden sorulan mütaleaya henüz cevap gelmedi. Bu husus

ayr›ca Kâz›m Pafla Hazretlerinden de sorulmufltu. Mütaleat›n mezcine neden lüzum görüldü-
¤ü bittabi anlafl›lamam›flt›r. S›ra ile vukubulan mütaleat›n›za ayn› s›ra ile berveçhiati arz› ce-
vap ediyorum:
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Temsilci Kurul üyelerimizden olup bir çok ça¤›r› ve ricalar›m›za karfl›n
bize kat›lmayan, S›vas Kongresinde bulunmamak için özürler uyduran Servet
Beyin "Esselâmü aleyküm" diye dindar sözlerle bafllayan 15 Eylûl 1919 tari-
hinde Trabzondan çekti¤i aç›k telgraf›nda: "S›vas Kongresi bildirisini ve son-
raki tebli¤lerinizi ald›k. Yan›t olarak bildirdi¤imiz düflünceler Kâz›m Pafla
Hazretlerince görülmek istenmifl ve görülmüfltür. ".. "Önce S›vas Kongresi,
genel kongre flekline girmifl ve bir Temsilci Kurul oluflturulmufl oldu¤u anla-
fl›l›yor, ki bu cihet kararlar›m›za ayk›r›d›r. ".."S›vas Kongresi, Temsilci Kuru-
lumuza üye seçmeye yetkili olamayacakt›. "."‹stanbul Hükûmeti ile yaz›flma-
lar›n kesilmesi bir olup bitti oldu. ".."Temsilci Kurulunun yaz›flmalar›n yap›-
laca¤› yer olmas› konusu kamu oyunda pek hofl olmayan etkiler yapacakt›r.
Bundan kesinlikle vaz geçilmelidir. ".."S›vas Kongresi, Erzurum Tüzü¤ünü
de¤ifltirmeye yetkili de¤ildir. Bu Kongre Do¤u ‹lleri Temsilci Kuruluna uy-
mak zorunda olacakt›. Erzurum kararlar› hakk›nda, kamu oyunun, bir sars›n-
t› evresi geçirdi¤i bugünlerde, ona ayk›r› hükümlere kuflkuyla bakaca¤›ndan
kuflkunuz olmas›n.".."Erzurum Kongresi hükümleri d›fl›nda yap›lacak ifllere
kat›lmayaca¤›z." protestosuyla son buluyordu (Belge 91).

15 inci Kolordu Komutan› Kâz›m Kara Bekir Paflan›n 15 Eylûl 1919 tari-
hinde yapt›¤› bildirisinde: "S›vas Kongresinin sorusuna, yan›t olarak Trabzon
kurulundan Servet, ‹zzet ve Zeki Beylerin vermek istedikleri karfl›l›¤› oku-
dum. Pek yak›ndan tan›d›¤›m bu kiflilere güven ve sayg›m çoktur. Onlar›n bu
görüfllerinin dayand›¤› temel düflünceyi anl›yorum ve uygun buluyorum." de-
dikten sonra ayr›nt›lar hakk›ndaki görüfllerini s›ral›yor ve bu arada "Erzurum
Kongresi, do¤u illeri ad›nad›r. S›vas Kongresi ise, tüm ulusu temsil eden bir
kongredir ki, bu Kongrenin de ayr›ca bir temsilci kurulu olmak olmak do¤al-
d›r. Ancak S›vas Genel Kongresi Temsilci Kurulu, Do¤u Anadolu ‹lleri Tem-
silci Kurulunu kald›rm›fl olmuyor. Bu Temsilci Kurul elbette ki her an vard›r.
Yaln›z bu Temsilci Kuruldan olup bugün S›vas Kongresi Temsilci Kuruluna
girmifl bulunanlar varsa, bunlar›n, Do¤u Anadolu ‹lleri Temsilci kuruldan çe-
kilmelerini istemek do¤ru olabilir. S›vas Kongresi, tüm ulusun ç›karlar›n› ve
Do¤u Anadolu ‹lleri Temsilci Kurulu da, sadece Do¤u Anadolu illerinin hak-
lar›n› ve yararlar›n› korur.".."Yaz›flmalar›n Temsilci Kurul ile yap›lmas› ve
Kurulun yetkisi konusu iflin temelini oluflturmaktad›r, ki, bu konuda flimdiden
acele edilmemesinde sizinle tamamen ayn› görüflteyim. Temsilci Kurul öneri-
lerinden birden befle kadar olan maddelere gelince; bunlar›n de¤il sorulmas›-
n›, hatta bildiri halinde veya bir dilek halinde bile yay›m›n› gereksiz görürüm"
düflüncesinde bulunuyordu (Belge 92).

*
*   *

Trabzonda Servet Beye yazd›¤›m›z karfl›l›k telgraf›yla Kâz›m Kara Bekir
Paflaya verdi¤imiz yan›ttan da söz edeyim. Servet Beye yaz›lan telgraf flu idi:

Trabzonda Servet Beyefendiye
Trabzon Temsilci Kurulundan, istenen düflünceye daha karfl›l›k gelmedi. Bu husus ay-

r›ca Kâz›m Pafla Hazretlerinden de sorulmufltu. Düflüncelerin birlefltirilmesine neden gerek
görüldü¤ü do¤al olarak anlafl›lamam›flt›r. S›ra ile bildirilen düflüncelerinize ayn› s›ra ile afla-
¤›daki karfl›l›klar› sunuyorum:



Evvelâ; S›vas Kongresinin umumî bir kongre olaca¤› cümlenin malûmu idi. Bunun, siz-
ce, baflka mahiyette telâkki edilmekte oldu¤unu flimdi ilk defa sizden iflitiyorum. Heyeti Tem-
siliye meselesine gelince; bu heyet, esasen Erzurum Kongresinin intihap ve kabul etti¤i heyet-
tir. El’an bendenizle beraber Rauf Bey, Bekir Sami Bey, Raif Efendi, fieyh Hac› Fevzi Efen-
di S›vasta haz›r bulunmaktad›rlar. Daha dört azam›z noksan olmakla beraber ekseriyet va-
zifesini ifa etmektedir. Bu cihetin de zât› âlilerince bariz bir surette malûm olaca¤›na flüphe-
miz yoktur. Çünkü sizi de, vaziyetin ehemmiyetine binaen daha Erzurumda iken davet etmifl
ve di¤er rüfekan›n beraber götürülece¤i bildirilmiflti. S›vas Umumî Kongresinin, nizamname-
mizin sekizinci maddesi mucibince baz› aza ile Heyeti Temsilîyemizi takviye edebilece¤i be-
raber mevzuubahs olmufl ve bunda da beis görülmemifl, bilâkis vahdeti umumiyeyi temsil
için, bu lâzimeden addedilmiflti. S›vas Umumî Kongresinde bundan baflka bir fley yap›lma-
m›flt›r. Hükûmeti merkezîye ile kat'› muhaberat, mukarrerat› esasiyemizin dördüncü madde-
sinin haricinde de¤il, dahilinde ve hatta o muhteviyat›n istiap edemiyece¤i varidi hat›r olma-
yan hiyanetkârane esbaba müstenit mahiyettedir. Esasen bu emrivakii yapan biz de¤il, hükû-
meti merkezîyedir. fiifre telgrafnamemizin tatbik› muhteviyat› bir emri zarurîdir. Bundan,
hiçbir suretle sarf›nazar etmeye imkân kalmam›flt›r. Biz, ciheti tatbikiyede reyi muvafakatini-
zi istihsale teflebbüsü bir vazife addettik. Muvafakat edip etmemek, sizce takdir olunacak bir
keyfiyettir. Yaln›z flunu da arzedeyim ki, bugün bütün Anadolu ve Rumelinin müttehiden ha-
rekete mecbur oldu¤u bir istikamette, ekalliyetin de¤il ekseriyetin muvafakatine tâbi olmak ve
ekalliyetleri bu tabiiyete irca etmek mecburiyeti kat'iyesi vard›r. Merciiyet ve salâhiyet mese-
lesi hakk›nda daha makul bir noktai nazar›n›z varsa lûtfen bildiriniz. ‹ttihaz› zarurî görülen
bugünkü tarz› hareket dikkatle tetkik buyurulursa tamamen nizamnamemize ve Erzurum
Kongresi mukarrerat› esasîyesine mutab›kt›r. Bunun haricine ç›k›ld›¤› noktay› göremiyorum.
Binaenaleyh zât› âlilerinizin kendinizi hariç b›rakmak istedi¤iniz nizamname ve mukarrera-
t› malûme fevk›ndeki icraat›n izah buyurulmas›n› rica ederim. Bugün gayr›kabili içtinap bir
hareket varsa, o da, hükûmeti merkezîyenin mukadderat› millet ve memleketi alçakça ‹ngi-
lizlerin arzusuna tevdi ve kendi menfaatlerine kurban etmesidir. Buna karfl› buraca ittihaz
olunan karardan baflka bir karar ittihaz›na imkân varsa lûtfen bildiriniz.

Mustafa Kemal
Kâz›m Kara Bekir Paflaya da verdi¤imiz mufassal cevab›n mukaddemat›

aynen flöyle idi:
"Servet ve ‹zzet Beylerin, Heyeti Temsilîyenin Trabzon Heyeti Merkeziyesinden istizah

eyledi¤i hususata cevaben çektikleri aç›k telgrafname al›nd›. Muhteviyat›n›n, aç›k olarak ifla-
as› mahzurdan salim olmayan bu mütaleat›, Heyeti Temsilîye, tamamen Servet ve ‹zzet Bey-
lerin flahsî mütalealar› olarak telâkki eder. Heyeti Temsilîye, tamimen talep etti¤i mütaleat›,
‹zzet ve Servet Beylerden de¤il, nizamname mucibince Trabzon Heyeti Merkeziyesinden ta-
lep etmifltir. Servet ve ‹zzet Beylerin noktai nazarlar›n› havi hususî telgrafname ile taraf› âli-
nizden hem kendilerine ve hem de Heyeti Temsilîyeye cevap olmak üzere dermeyan buyuru-
lan mütaleat hakk›nda da berveçhiati izahata lüzum görülmüfltür:

a) Evvelâ; mumaileyhimay› malûmunuz olan mütaleata saik olan fikri aslîyi keflfetmek
maatteessüf Heyeti Temsilîyece mümkün olamam›flt›r.

b) Nizamnamenin dördüncü maddesi muhteviyat›, bir idarei muvakkate teflkili esbap
ve fleraitini izah eder. Halbuki malûm vakayii ahirei ihanetkârane sebebile ittihaz edilmifl
ve edilmesi lüzumu hakk›nda mütalea sorulmufl olan tedabir, hiçbir vak›t idarei muvakka-
te teflkil etmek gayesine matuf de¤ildir. Binaenaleyh bu hususla dördüncü madde aras›nda
münasebet aramaya lüzum yoktur. Tedabir, zât› flahaneye do¤rudan do¤ruya arz› hale yol
bulmak ve meflru bir kabinenin mevkii iktidara is'ad›n› istirham etmek maksad›na matuf-
tur.

c) S›vasta in'ikat eden kongre, garbî Anadolu murahhaslarile Erzurum Kongresinin heye-
ti umumiyesi, binaenaleyh umum fiarkî Anadolu vilâyat› nam›na sahibi salâhiyet olmak üzere,
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Önce; S›vas Kongresinin genel bir kongre olaca¤›n› herkes biliyordu. Bunun, sizce
baflka nitelikte say›lmakta oldu¤unu flimdi ilk defa sizden iflitiyorum. Temsilci Kurul soru-
nuna gelince; bu kurul, esasen Erzurum Kongresinin seçti¤i ve onaylad›¤› kuruldur. fiimdi
benimle birlikte Rauf Bey, Bekir Sami Bey, Raif Efendi, fieyh Hac› Fevzi Efendi S›vasta
bulunmaktad›rlar. Daha dört üyemiz eksik olmakla birlikte ço¤unluk görevini yapmakta-
d›r. Bunun da sizce aç›k bir surette bilindi¤inde kuflkumuz yoktur. Çünkü sizi de, durumun
önemi nedeni ile daha Erzurumda iken ça¤›rm›fl ve öbür arkadafllar›n beraber götürülece¤i
bildirilmiflti. S›vas Genel Kongresinin, tüzü¤ümüzün sekizinci maddesi gere¤ince baz› üye-
lerle Temsilci Kurulumuzu kuvvetlendirebilece¤i birlikte söz konusu edilmifl ve bunda da
sak›nca görülmemifl, aksine genel birli¤i temsil için bu, gerekli say›lm›flt›. S›vas Genel Kong-
resinde bundan baflka bir fley yap›lmam›flt›r. ‹stanbul hükûmeti ile yaz›flmalar›n kesilmesi
ana kararlar›m›z›n dördüncü maddesinin d›fl›nda de¤il, içinde hatta o içeriklerin kapsama-
yaca¤› akla gelmeyen haince nedenlere dayan›r niteliktedir. Esasta bu olup bittiyi yapan biz
de¤il ‹stanbul hükûmetidir. fiifre telgraf›m›z›n içeriklerinin yap›lmas› gerekli bir ifltir. Bun-
dan, hiç bir suretle vazgeçmeye olanak kalmam›flt›r. Biz, uygulama aç›s›ndan olumlu görüfl-
lerinizi almaya giriflmeyi bir görev sayd›k. Uygun bulup bulmamak, sizin bilece¤iniz bir fley-
dir. Yaln›z flunu da belirteyim ki, bugün bütün Anadolu ve Rumelinin birlik halinde dav-
ranmak zorunda bulundu¤u bir do¤rultuda, az›nl›¤›n de¤il ço¤unlu¤un uygun bulunmas›na
ba¤l› olmak ve az›nl›klar› bu ba¤l›l›¤a getirmeye kesin zorunluluk vard›r. Yaz›flmalar›n ki-
minle yap›laca¤› ve yetki konusunda daha akla yak›n görüflünüz varsa lûtfen bildiriniz. ‹z-
lenmesi zorunlu say›lan bugünkü davran›fl, dikkatle incelenirse, tamamen tüzü¤ümüze ve
Erzurum Kongresinin ana kararlar›na uygun oldu¤u anlafl›l›r. Bunun d›fl›na ç›k›ld›¤› nokta-
y› göremiyorum. Bu nedenle sizin kendinizi d›fllamak istedi¤iniz tüzük ve bilinen kararlar›
aflan ifllerin aç›klanmas›n› rica ederim. Bugün kaç›n›lmaz bir davran›fl varsa, o da, ‹stanbul
hükûmetinin ulus ve ülkenin kaderini alçakça ‹ngilizlerin iste¤ine b›rakm›fl ve kendi ç›kar-
lar›na kurban etmifl olmas›d›r. Buna karfl› burada al›nan karardan baflka bir karar almak
olana¤› varsa lûtfen bildiriniz.

Mustafa Kemal
Kâz›m Kara Bekir Paflaya da verdi¤imiz ayr›nt›l› karfl›l›¤›n bafl k›sm› t›pa-

t›p flöyle idi:
"Servet ve ‹zzet Beylerin, Temsilci Kurulun Trabzon Merkez Kurulundan sordu¤u

konulara yan›t olarak çektikleri aç›k telgraf al›nd›. ‹çeri¤inin, aç›k olarak yay›lmas› sak›n-
cas›z olmayan bu düflünceleri, Temsilci Kurul, sadece Servet ve ‹zzet Beylerin kiflisel düflün-
celeri sayar. Temsilci Kurul, genelgeyle istedi¤i düflünceleri ‹zzet ve Servet Beylerden de-
¤il, tüzük gere¤ince Trabzon Merkez Kurulundan istemifltir. Servet ve ‹zzet Beylerin görüfl-
lerini içeren özel telgraf ile sizin hem kendilerine ve hem de Temsilci Kurula yan›t olmak
üzere bildirdi¤iniz düflünceler hakk›nda da afla¤›daki aç›klamalar› yapma gere¤i duyulmufl-
tur:

a) Önce; o kiflileri bildi¤iniz düflüncelere götüren ana fikir yaz›k ki, Temsilci Kurulca
anlafl›lamam›flt›r.

b) Tüzü¤ün dördüncü maddesi hükmü, bir geçici yönetim kurulmas›n›n neden ve
koflullar›n› aç›klar. Oysa son günlerin bilinen haince olaylar› nedenile al›nm›fl ve al›n-
mas› gere¤i hakk›nda düflünce sorulmufl olan önlemler, hiçbir vak›t geçici yönetim kur-
mak amac›na yönelik de¤ildir. Bu nedenle bu iflle dördüncü madde aras›ndaki iliflki ara-
maya gerek yoktur. Önlemler, padiflaha do¤rudan do¤ruya durum hakk›nda bilgi sun-
mak için yol bulmak ve yasal bir hükûmetin ifl bafl›na getirilmesini dilemek amac›na yö-
neliktir.

c) S›vasta toplanan, Bat› Anadolu delegelerile Erzurum Kongresinin genel kurulu, bu neden-
le tüm Do¤u Anadolu illeri ad›na yetkili olmak üzere, Kongrenin karar›na uyularak seçilen özel


