mete iras olunan sektenin ref'i ve edna halelden bile masuniyeti vacip olan nüfuzu hükûmete riayet olunmas› ve ecanip ile münasebat› siyasîyeye giriﬂilmemesi ve meb’usan intihabat›nda ahalinin hürriyetine kat’iyyen tecavüz olunmamas› hususlar›n›n taraf›n›zdan taahhüt edilmesini talep ediyor.

Muhterem Efendiler, dikkat buyurulursa, bu telgrafta ne adres vard›r ve ne
de imza... Gerçi, sadaret makam›ndan yaz›ld›¤› anlaﬂ›l›yordu. Fakat di¤er bir
ﬂey daha anlaﬂ›l›yordu ki, bu sat›rlar› yazan zat veya zevat, bir defa, Heyeti
Temsilîyeyi tan›mak ve onunla imza taht›nda resmî muhaberede ve müdavelei
efkârda bulunmak istemiyordu.
Bir de, bizim, Kongrelerde tespit etti¤imiz mukarrerat› ve kendilerine teklif eyledi¤imiz üç noktan›n nazar› dikkate al›nmas›n›, yeni kabinenin sadrazam› ve vükelâs› tabiî buluyorlar. Bu mukarrerat ve esasat›n teminine zaten gayret etmekte olduklar›n› söylüyorlar.
Ancak, hükûmetin rehberi harekât› ahkâm› kanunîyedir. Vazifesi, hilâf›
ahvalin men ve izalesinden ibarettir mukaddemesinden sonra, bizim ahval ve
harekât›m›z›n, gayr›tabiî ve gayr›kanunî oldu¤unu ima ederek, bunun, devam›
halinde, merkezle Anadolunun yekdi¤erinden tefrikine müncer olaca¤›n› ve
bundan tevellüt edecek tehlikeleri tadat ediyor ve nihayet, baklay› a¤z›ndan ç›kararak; taraf›n›zdan vaz'›yed olunan devairi resmîyenin tahliyesi ve muamelât› hükûmete iras olunan sektenin ref'i ve nüfuzu hükûmete riayet olunmas› ve
ecanip ile münasebat› siyasîyeye giriﬂilmemesi ve meb'usan intihabat›nda ahalinin hüriyetine kat'iyyen tecavüz olunmamas› hususlar›n›n taraf›m›zdan taahhüt edilmesini talep etmek sur etile, bizim mevcudiyetimizi ve faaliyetimizi bertaraf etmek maksad›nda oldu¤unu ifade etmiﬂ bulunuyor.
Efendiler, belki unuturum, tafsilâta giriﬂmeden evvel söylemeliyim ki taraf›m›zdan iﬂgal olunmuﬂ devairi resmîye yok idi. Yaln›z S›vas vilâyeti, Heyeti
Temsilîyeyi mekteplerin tatil bulunmas› münasebetile lisede misafir etmiﬂti.
Mevzuubahs edilmek istenilen dairei resmîye bu olacakt›. Yeni kabine her türlü icraat›na mukaddeme olmak üzere Heyeti Temsilîyeyi, buradan kovarak nüfuz ve haysiyetini enzar› umumiyede k›rmak istiyordu.
Efendiler, kimden kime yaz›ld›¤› sarih olmayan bu telgrafname üzerine,
S›vas Telgraf Merkezile, ‹stanbul Telgraf Merkezi aras›nda aynen ﬂu muhabere vukubuldu:
Fevkalâde
Deraliye Merkez Müdiriyetine
Sadaret merkezinden yaz›lan telgrafname balâ ve imzas› olmad›¤› için Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi taraf›ndan kabul edilmedi. Telgraf sureti
merkezimizde mevkuftur. ‹cap edenlere malûmat verilmesi mercudur.
‹mza Kongre Merkezi

— Bize, üzerine Sadrazam Paﬂa Hazretlerinin cevab›d›r, serlevhasile,
Ametçi Bey verdi ve kopyas› telgrafhanededir. Siz paﬂa hazretlerine böyle veriniz.
— Heyeti Temsilîyeye hitap de¤ildir ve kimden oldu¤u meçhuldür. Binaenaleyh muhatap ve imza olmad›¤› için kabul etmiyorlar.
— O halde ﬂimdi da¤›ld›. Meclisi Vükelâda bu hususta bir ﬂey yazarlarsa
tabiî keyfiyet tavazzuh eder Efendim.
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t›ld›¤› kesilmenin giderilmesi ve en küçük zarardan bile korunmas› gerekli olan hükûmet çal›ﬂmalar›na uyulmas› ve yabanc›larla siyasî iliﬂkilere giriﬂilmemesi ve meb'uslar›n seçiminde
halk›n özgürlü¤üne hiç dokunulmamas› hususlar›n›n taraf›n›zdan garanti edilmesini istiyor.

Muhterem Efendiler, dikkat ederseniz, bu telgrafta ne adres vard› ve ne
de imza..... Hernekadar, baﬂbakanl›ktan yaz›ld›¤› anlaﬂ›l›yor idi ise de, baﬂka
bir ﬂey daha anlaﬂ›l›yordu ki, bu sat›rlar› yazan kiﬂi veya kiﬂiler, bir defa, Temsilci Kurulu tan›mak ve onunla imza alt›nda resmî haberleﬂmeye girip düﬂünce al›ﬂveriﬂinde bulunmak istemiyordu.
Bir de, bizim, kongrelerde ald›¤›m›z kararlar ve kendilerine önerdi¤imiz
üç noktan›n gözönünde bulundurulmas›n›, yeni hükûmetin baﬂbakan› ve bakanlar› do¤al buluyorlar. Bu kararlarla ilkelerin sa¤lanmas›na zaten çal›ﬂmakta olduklar›n› söylüyorlar.
Ancak, hükûmetin tutaca¤› yolu kanun hükümleri gösterir. Görevi, ayk›r› durumlar›n önlenmesi ve giderilmesinden ibarettir diye baﬂlad›ktan sonra,
bizim durum ve davran›ﬂlar›m›z›n, ola¤an d›ﬂ› ve kanuna ayk›r› oldu¤unu dolayl› yoldan söyliyerek, bunun, böyle sürmesi, ‹stanbul ile Anadolunun birbirinden ayr›lmasile sonuçlanaca¤›n› ve bundan do¤acak tehlikeleri s›ral›yor ve
sonunda, baklay› a¤z›ndan ç›kararak; taraf›m›zdan elkonulmuﬂ olan resmî dairelerin boﬂalt›lmas› ve hükûmet iﬂlerinde neden oldu¤umuz durumun kald›r›lmas› ve hükûmet gücüne uyulmas› ve yabanc›larla siyasîyi iliﬂkilere giriﬂilmemesi ve meb'uslar›n seçiminde halk›n özgürlü¤ünün hiç çi¤nenmemesi durumlar›n›n taraf›m›zdan yüklenilmesini isteyerek, bizim varl›¤›m›z› ve çal›ﬂmalar›m›z› ortadan kald›rmak amac›nda oldu¤unu söylemiﬂ bulunuyor.
Efendiler, belki unuturum, ayr›nt›lara giriﬂmeden önce söylemeliyim ki
taraf›m›zdan el konulmuﬂ resmî daireler yok idi. Yaln›z S›vas ili, Temsilci Kurulu, okullar›n kapal› bulunmas› dolay›s›yla, lisede konuklam›ﬂt›. Söz konusu
edilmek istenilen resmî daire bu olacakt›. Yeni hükûmet yapaca¤› her türlü iﬂe
baﬂlang›ç olmak üzere Temsilci Kurulu, buradan kovarak erkini ve onurunu
kamu önünde k›rmak istiyordu.
Efendiler, kimden kime yaz›ld›¤› aç›kça belli olmayan bu telgraf üzerine,
S›vas Telgraf Merkezile, ‹stanbul Telgraf Merkezi aras›nda iﬂte ﬂu haberleﬂme
oldu:
Ola¤anüstü
‹stanbul Merkez Müdürlü¤üne
Baﬂbakanl›k merkezinden yaz›lan telgraf, baﬂl›¤› ve imzas› olmad›¤› için Anadolu ve
Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Temsilciler Kurulu taraf›ndan kabul edilmedi. Telgraf
örne¤i merkezimizde tutulmaktad›r. Gerekenlere bilgi verilmesi rica olunur.
‹mza Kongre Merkezi

- Bize, üzerine Baﬂbakan Paﬂa Hazretlerinin yan›t›d›r, baﬂl›¤› ile Ametçi*
Bey verdi ve kopyas› telgrafhanededir. Siz Paﬂa Hazretlerine böyle veriniz.
Temsilci Kurula yaz›lmam›ﬂt›r ve kimin taraf›ndan yaz›ld›¤› bilinmiyor.
Bundan dolay› kime çekildi¤i belirtilmedi¤i ve imza olmad›¤› için kabul etmiyorlar.
— Öyle ise ﬂimdi da¤›ld›. Bakanlar Kurulunda bu konuda bir ﬂey yazarlarsa elbette durum aç›kl›k kazan›r Efendim.
* Sarayla hükûmet aras› haberleﬂmeyi sa¤layan kiﬂi (B.Y.)
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Bu cevabî ifadeyi verdikleri vak›t da¤›ld›lar. Art›k bize bir ﬂey gelmez. Fakat Sadrazam Paﬂa ikametgâh› olan mahalden belki yazar. Bizim bu merkezin
iﬂi Meclis da¤›l›nca hitam bulur, kapan›r azizim.
— Siz dedi¤imizi Ametçi Beye söyleyin
— Ametçi Bey de gitti. Yaln›z›m.
— Telefonla söyleyiniz..
— Bizde ﬂehir telefonu yok. Maamafih siz telgraf› öylece muhafaza ediniz
de sabahleyin resmen bir ﬂey yazd›ral›m Efendim.
— Sadrazam Paﬂaya telefon edin.
— Kardeﬂim Sadrazam Paﬂaya anlatamay›z ki...
Fevkalade

Bu karﬂ›l›k yaz›s›n› verdikleri zaman da¤›ld›lar. Art›k bize bir ﬂey gelmez.
Fakat Baﬂbakan Paﬂa evinden belki yazar. Bizim bu merkezin iﬂi Kurul da¤›l›nca son bulur, kapan›r azizim.
— Siz dedi¤imizi Ametçi Beye söyleyin.
— Ametçi Bey de gitti. Yaln›z›m.
— Telefonla söyleyiniz.
— Bizde ﬂehir telefonu yok. Bununla birlikte siz telgraf› öylece saklay›n›z da sabahleyin resmî olarak bir ﬂey yazd›ral›m Efendim.
— Baﬂbakan Paﬂaya telefon edin.
— Kardeﬂim Baﬂbakan Paﬂaya anlatamay›z ki....

Bab›ali, 4/10/1335
S›vas Kongre Merkezi Müdiriyetine
Erenköyünde ikamet buyuran Sadrazam Paﬂa Hazretleri telefondan arand›¤› ve saat
yirmi biri yirmibeﬂ geçti¤i halde bulunamad›. Cereyanii muhabere bizzarure yar›n arzedilecektir Efendim.
Bab›ali Müdiri Hüseyin Hüsnü
Fevkalâde
Kongre Merkezine
Deraliye, 4/10/1335
C: Bab›ali müdiriyetinden dahi bildirildi¤i veçhile ﬂimdi yirmibiriyirmibeﬂ geçeye kadar
telefondan arand›klar› halde Sadrazam Paﬂa Hazretlerinin konaklar›ndan cevap al›namad›.
Biraz sonra yine arayaca¤›m. Cevap al›rsam derhal bildiririm. Alamazsam sabah› beklemek
zaruri olacakt›r Efendim.
‹stanbul Telgraf Müdiri Tevfik

Ola¤anüstü

Bab›ali, 4/10/1919
S›vas Kongre Merkezi Müdürlü¤üne
Erenköyünde oturan Baﬂbakan Paﬂa Hazretleri telefondan arand›¤› ve saat yirmi biri
yirmi beﬂ geçti¤i halde bulunamad›. Yap›lacak haberleﬂmenin nas›l geçti¤i zorunlu olarak
yar›n bilginize sunulacakt›r Efendim.
Bab›ali Müdürü Hüseyin Hüsnü
Ola¤anüstü
Kongre Merkezine
‹stanbul, 4/10/1919
K: Bab›ali müdürlü¤ünden de bildirildi¤i gibi ﬂimdi yirmi biri yirmj beﬂ geçeye kadar
telefondan arand›klar› halde Baﬂbakan Paﬂa Hazretlerinin konaklar›ndan karﬂ›l›k al›namad›. Biraz sonra gene arayaca¤›m. Karﬂ›l›k al›rsam derhal bildiririm. Alamazsam sabah› beklemek zorunlu olacakt›r Efendim.
‹stanbul Telgraf Müdürü Tevfik

Efendiler, ertesi günü, yani 5 Teﬂrinievvel 1335 tarihinde, imzas›z telgraf›n
sadrazam taraf›ndan, Heyeti Temsilîyeye, hitaben ve cevaben yaz›ld›¤› söylendi. Bunu resmen tesbit eder, resmî ve imzal› bir iﬂ'ar olmamakla beraber, biz
böyle küçük bir noktada daha fazla tevakkufu faydal› ve caiz görmedik. Sadrazam Paﬂaya cevap yazmay› muvaf›k bulduk. 5 Teﬂrinievvelde yazd›¤›m›z
uzun cevab›n, esas noktalar›n› hulâsa edeyim:
Tekliflerimizin tamamen tasvip ve kabul edilmiﬂ oldu¤u anlaﬂ›ld›, dedikten sonra, taraf›m›zdan taahhüt olunmas› talep edilen nikat hakk›nda izahat
verdik ve dedik ki, "Ahvali gayr›tabîiye ve gayr›kanunîyenin amil ve müsebbibi Ferit Paﬂa Kabinesi idi. Bu husus, Ferit Paﬂa Kabinesi taraf›ndan ika edilmiﬂ
olan gayr›meﬂru ef'alü harekât esbap ve müvellidat›n›n ref'i için taraf›n›zdan
tedabiri kat'iye ittihaz olundu¤u takdirde, kendili¤inden zail olur."
"Cemiyetimizin, heyeti vükelây› haz›raya taahhüdat ve muzaherette bulunabilmesi için evvelâ, hükûmetin teﬂkilât› millîyemizi hüsnü kabul eyledi¤ini
sarih ve kat’î bir lisanla ifade etmesi lâz›md›r. Aksi takdirde, emniyet ve samimiyeti mütekabilenin husul buldu¤u meﬂkûk kalacak ve mütebayin harekât ve
teﬂebbüsat›n zuhûru melhuz bulunacakt›r."
Ali R›za Paﬂan›n, imzas›z telgraf›nda; "memleketimizde usulü meﬂrutiyet icab›nca, hakimiyeti millîye cari bulundu¤u" noktas›na da, filhakika öyle "ise de feshinden itibaren Meclisi Meb'usan›n dört ay zarf›nda içtima› kanunu esasimizin ahkâm› sarihas›ndan iken bugüne kadar intihabat›n defatiri esasiyesi bile tanzim edilmemiﬂtir. Bu hareket, Ferit Paﬂa Kabinesinin aç›ktan aç›¤a meﬂrutiyete bir darbesini ve kanunu esasiye tecavüzü kat’îsini teﬂkil eder ve kanunu cezan›n maddei mahsusas›na tevfikan bir cinayet addedilerek müsebbipleri hakk›nda ahkâm› kanunîyenin tamamii tatbik›, hakimiyeti millîyeyi kabul ve ahkâm› kanunîyenin tatbik›n›
kendisi için bir vazifei kanunîye addedecek her hükûmeti meﬂruan›n, ilk vazifei
mukaddesesidir" cevab›nda bulunduk. Ondan sonra, ﬂu teklifleri serde baﬂlad›k:

Efendiler, ertesi günü, yani 5 Ekim 1919 tarihinde, imzas›z telgraf›n baﬂbakan taraf›ndan, Temsilci Kurula, yan›t olarak yaz›ld›¤› söylendi. Bunu resmî olarak saptayan, resmî ve imzal› bir bildiri olmamakla birlikte, biz böyle
küçük bir noktada daha fazla durmay› yararl› ve uygun görmedik. Baﬂbakan
Paﬂaya karﬂ›l›k yazma¤› uygun bulduk. 5 Ekimde verdi¤imiz uzun karﬂ›l›¤›n,
ana noktalar›n› özetliyeyim:
Önerilerimizin hepsinin uygun görülüp kabul edilmiﬂ oldu¤u anlaﬂ›ld›, dedikten sonra, taraf›m›zdan üstlenilmesi istenilen noktalarla ilgili olarak aç›klamalar yapt›k ve dedik ki, "Ola¤an d›ﬂ› ve kanun d›ﬂ› durumlar›n nedeni ve yarat›c›s› Ferit Paﬂa hükûmeti idi. Bu durum, Ferit Paﬂa hükûmeti taraf›ndan yap›lm›ﬂ olan meﬂru olmayan eylem ve davran›ﬂlar›n nedenleriyle sonuçlar›n›n kald›r›lmas› için taraf›n›zdan kesin önlemler al›n›rsa, kendili¤inden ortadan kalkar."
"Derne¤imizin, ﬂimdiki bakanlar kuruluna söz vermesi ve yard›mda bulunabilmesi için önce, hükûmetin ulusal örgütlenmemizi iyi karﬂ›lad›¤›n› aç›k
ve kesin bir dille söylemesi gerekir. Yoksa karﬂ›l›kl› güven ve içtenli¤in oluﬂtu¤u kuﬂkulu kalacak ve karﬂ›t davran›ﬂ ve giriﬂimlerin ortaya ç›kmas› beklenir olacakt›r."
Ali R›za Paﬂan›n, imzas›z telgraf›nda; "memleketimizde meﬂrutiyet yöntemi
gere¤ince, ulusal egemenli¤in yürürlükte bulundu¤u" noktas›na da gerçekten öyle "ise de da¤›t›ld›¤›ndan beri Meb’uslar Meclisinin dört ay içinde toplanmas› anayasam›z›n kolay anlaﬂ›l›r kurallar›ndan iken bugüne kadar seçim kütükleri bile haz›rlanmam›ﬂt›r. Bu davran›ﬂ, Ferit Paﬂa hükûmetinin aç›ktan aç›¤a meﬂrutiyeti y›kmaya yönelik bir davran›ﬂ›d›r ve anayasaya kesin sald›r› ve Ceza Kanununun ilgili maddesi uyar›nca bir cinayet say›larak neden olanlar hakk›nda kanun hükümlerinin bütünüyle uygulanmas›, ulusal egemenli¤i kabul ve kanun hükümlerinin uygulanmas›n› kendisi için bir kanun ödevi sayacak her meﬂru hükûmetin, ilk kutsal
görevidir" karﬂ›l›¤›n› verdik. Ondan sonra, ﬂu önerileri ileri sürmeye baﬂlad›k:

202

203

Yunus Nadi
Bey tavsit
ediliyor

1) Memlekette sükûn ve asayiﬂ oldu¤unu ve amali millîyenin tamamile
hakl› ve meﬂru oldu¤unu resmî bir beyanname ile ilân ederek milletin vahdeti
umumiyesine hükûmetin de iltihak etti¤ini izhar ediniz.
2) Hükûmeti sak›tan›n harekât› ihanetkâranesine alet olmuﬂ bulunan birtak›m rüesay› memurîn vard›r. Onlar› mahkemei aidesine tevdi ediniz. Harekât› millîyeye mümanaat eden baz› sab›k valiler hakk›nda hizmeti devlette kullan›lmamalar› için muamelei lâzimesini yap›n›z. Harekât› millîyeye hâdim olduklar› için azlolunanlar› memuriyetlerine iade ediniz.
3) ‹adei rütbeleri Meclisi Millînin tasdik›na iktiran etmiyen ve yegâne sebebi istihdamlar› birtak›m mülâhazai sakimei siyasîyeden ibaret bulunan mütekaidini, derhal eski vaziyetlerine irca ediniz. Mühim makamat› askeriyeyi ehil
ellere tevdi eyleyiniz.
4) Nüzzar› sab›kadan Ali Kemal ve Adil Beylerle Süleyman ﬁefik Paﬂan›n, Meclisi Millî küﬂad›nda Divan› Aliye tevdi edilmek üzere, hiçbir tarafa firarlar›na meydan verilmemesini, Posta ve Telgraf Müdiri Umumisi Refik Halit Beyin derhal tevkifile mahkemei aidesine tevdiini, kanunun masuniyeti ve
hukuku millîyenin kutsiyeti nam›na talep ederiz.
5) Harekât› millîyeye iﬂtirak etmiﬂ veya harekât› millîyeyi terviç eylemiﬂ
olanlar aleyhinde baﬂlan›lm›ﬂ olan takimat ve tazyikata nihayet veriniz.
6) Matbuat› ecnebî sansüründen kurtar›n›z.
‹ﬂte Efendiler, hulâsaten sayd›¤›m bu noktalara ait mütaleat ve teklifattan sonra telgraf›m›z› ﬂu tarzda ikbal eyledik: "Maruzat ve tekâlifi mesrudeye, milleti tatmin edecek cevab› sarih ve muvaf›k ita buyurulaca¤› zamana kadar, temini makas›d› millîye için, milletçe ittihaz edilmiﬂ olan tedabiri filiyeye, kemakân devam zaruretinde kal›naca¤›n› ve bilcümle vilâyat ve müstakil
elviye ile mülhakat›ndan ald›¤›m›z kararlar üzerine, kemali kat’iyetle, arzeyleriz.
‹mza: Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi
nam›na", Mustafa Kemal" (Ves. 132).
Efendiler, ‹stanbullu muhabere, biter bitmez, derhal ﬂu tebli¤ ile memleketi vaziyetten haberdar ettim:

1) Memlekette dinginlik ve güvenlik bulundu¤unu ve ulusal isteklerin tamamile hakl› ve meﬂru oldu¤unu resmî bir bildiri ile ilân ederek ulusun genel
birli¤ine hükûmetin de kat›ld›¤›n› gösteriniz.
2) Düﬂük hükûmetin haince davran›ﬂlar›na alet olmuﬂ bulunan birtak›m
üstdüzey görevliler vard›r. Onlar› ilgili mahkemelere veriniz. Millî Harekâta
engel olan baz› eski valiler hakk›nda devlet hizmetinde kullan›lmamalar› için
gerekli iﬂlemi yap›n›z. Millî Harekâta hizmet ettikleri için iﬂten al›nanlar› eski
görevlerine yeniden atay›n›z.
3) Kald›r›lmadan önceki rütbeleri ile göreve al›nanlar›n Ulusal Meclisin
onay›ndan geçmeyen ve kullan›lmak için tek neden birtak›m kötü siyasal düﬂüncelerden ibaret bulunan emeklileri, derhal eski durumlar›na döndürünüz
(Emekli ediniz). Önemli askerî görevleri yetenekli ellere veriniz.
4) Eski bakanlardan Ali Kemal ve Adil Beylerle Süleyman ﬁefik Paﬂan›n,
Ulusal Meclis aç›ld›¤›nda Yüce Divana verilmek üzere, hiçbir yere kaçmalar›na meydan verilmemesini, Posta ve Telgraf Genel Müdürü Refik Halit Beyin
hemen tutuklanarak ilgili mahkemeye verilmesini, kanunun dokunulmazl›¤›
ve ulusal haklar›n kutsall›¤› ad›na isteriz.
5) Millî Harekâta kat›lm›ﬂ veya bunu desteklemiﬂ olanlar aleyhinde baﬂlat›lm›ﬂ olan kovuﬂturma ve bask›lara son veriniz.
6) Bas›n› yabanc› sansüründen kurtar›n›z.
‹ﬂte Efendiler, özet halinde sayd›¤›m bu noktalarla ilgili düﬂünce ve önerilerden sonra telgraf›m›z› ﬂöyle ba¤lad›k: "Bilginize sunduklar›m›za ve ileri
sürdü¤ümüz önerilerimize ulusu inand›racak aç›k ve olumlu karﬂ›l›k verilene
dek, ulusal amaçlar›n elde edilmesi için, ulusca al›nm›ﬂ olan etkin önlemlerin,
eskisi gibi sürdürmek zorunda kal›naca¤›n› ve bütün iller ve ba¤›ms›z sancaklar ve bunlara ba¤l› yerlerden ald›¤›m›z kararlar üzerine, tam kesinlikle, bilginize sunar›z.
‹mza: Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Temsilci Kurulu
ad›na, Mustafa Kemal" (Belge 132).
Efendiler, ‹stanbulla haberleﬂme, biter bitmez, hemen ﬂu bildiriyle memleketi durumdan haberli k›ld›m:

Tamim
5/10/1335
ﬁehremanetine, Matbuata
Sadrazam Paﬂa Hazretleri Erzurum ve S›vas Kongrelerindeki mukarrerat› esasiye ve
makas›d› teﬂkilât› millîyeyi tabiî bulmakla beraber mütalealar›nda baz› izah› muhtaç, cihat
görüldü¤ünden, hükûmetle milletin hakikî olarak temini itilâf› maksadile ve bilcümle merakizin hulâsai mütaleat›na istinaden ita olunan cevap ve dermeyan edilen tekâlif berveçhiati
aynen tamim ve tebli¤ olunur. Vürut edecek cevap ve ona nazaran ittihaz olunacak mukarrerat derhal tebli¤ olunacakt›r.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti
Heyeti Temsilîyesi nam›na Mustafa Kemal

Genelge
5/10/1919
Büyükﬂehir Belediyesine, Bas›na
Baﬂbakan Paﬂa Hazretleri Erzurum ve S›vas Kongrelerindeki temel kararlar› ve ulusal örgütlerin amaçlar›n› do¤al bulmakla birlikte düﬂüncelerinde aç›klanmas› gerekli baz›
yönler bulundu¤undan hükûmetle ulusun gerçekten anlaﬂmas›n› sa¤lamak amac›yla ve bütün merkezlerin düﬂüncelerinin özüne dayanarak verilen yan›t ile ileri sürülen öneriler aﬂa¤›da görüldü¤ü üzere oldu¤u gibi bildirilir. Al›nacak karﬂ›l›k ve ona göre verilecek kararlar
hemen bildirilecektir.
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Deme¤i
Temsilci Kurulu ad›na Mustafa Kemal

Efendiler, Ali R›za Paﬂa Kabinesinin mevkii iktidara geçti¤inin beﬂinci gününe geldik. Hâlâ anlaﬂam›yoruz. Memleketin, ‹stanbul ile olan muhaberat ve
münasebat› resmîyesi hâlâ rüptür halinde, devam ediyor. Sadrazam Paﬂa Hazretleri, teklifat›m›za cevap vermiyor ve hiçbir vak›t vermemiﬂ oldu¤unu göreceksiniz. Heyeti Vükelâdan, hiç kimse, bize muhatap olmak istemiyor.

Efendiler, Ali R›za Paﬂa hükûmetinin iﬂ baﬂ›na geçti¤inin beﬂinci gününe
geldik. Hâlâ anlaﬂam›yoruz. Memleketin, ‹stanbul ile olan resmî haberleﬂme
ve iliﬂkileri hâlâ kopuk. Baﬂbakan Paﬂa Hazretleri, önerilerimize karﬂ›l›k vermiyor ve hiçbir vak›t vermemiﬂ oldu¤unu göreceksiniz. Bakanlardan, hiç kimse, bizimle görüﬂmek istemiyor.
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Bugün, yani 6 Teﬂrinievvel 1335 günü, Yunus Nadi Bey arkadaﬂ›m›z, Harbiye Naz›r› olan Cemal Paﬂay›, daveti üzerine, makam›nda ziyarete gitmiﬂ. Cemal Paﬂa, Yunus Nadi Beye vaziyet hakk›nda, bilhassa hükûmetle Heyeti Temsilîye aras›nda, henüz itilâf edilemedi¤inden bahsetmiﬂ ve anlaﬂ›ld›¤›na göre,
bizi haks›z göstermiﬂ ve kendilerinin her ﬂeyi kabul ve tatbike amade bulunduklar›n› anlatm›ﬂ ve her halde ihtilâf ç›karan ve bunda ›srar eden taraf›n, Heyeti Temsilîye oldu¤unu söylemiﬂ; ihtimal ki Yunus Nadi Beyin bizimle ﬂahsî
muarefesine binaen, te'lifi beyne tavassutunu teklif etmiﬂ olacak.
Yunus Nadi Bey, bu tavassut teklifini maalmemnuniye kabul etmiﬂ; yaln›z
Yunus Nadi Beyin, Cemal Paﬂan›n verdi¤i malûmat› esas ve hakikat telâkki etti¤i ve vaziyeti ona göre mütalea eyledi¤i ﬂimdi bahsedece¤im telgrafnamesi
müfad›ndan anlaﬂ›lmakta idi.
Yunus Nadi Beyle, telgraf baﬂ›nda vukubulmuﬂ olan bu muhaberemiz, yeni kabine ile bizi zahiren olsun itilâfa saik olmak noktai nazar›ndan mühimdir.
Bu sebeple müsaade buyurursan›z biraz izah edece¤im.
Harbiye Naz›r› Paﬂan›n beni telgraf baﬂ›na davet etti¤ini haber verdiler.
Zaten dairemizde bulunan makina baﬂ›na gittim.
‹stanbul — Harbiye telgrafhanesi, Yunus Nadi Bey Zat› Devletinizle görüﬂmek istiyor Efendim, denildikten sonra, Harbiye telgrafhanesinde makina
baﬂ›nda haz›r›m! dendi. Haz›r olan kimdir? dedim.
Telgrafç› — Yunus Nadi Bey ve yan›nda Naz›r Paﬂan›n Yaveri Cevat Rifat Bey vard›r Efendim. Naz›r Paﬂay› istediler mi, yoksa.. izah›nda bulundu.
— Kendilerile ﬂimdi görüﬂürüz. Yaln›z, beni, telgrafa davet ettikleri zaman
Naz›r Paﬂa istiyor demiﬂlerdi. Davet eden Naz›r Paﬂa m›d›r, yoksa zat› âlileri
mi? Yunus Nadi Bey — Naz›r Paﬂan›n müsaadesile ve yaveri vas›tasile Harbiye merkezinden, Zat› Devletlerini arad›k. Bundan galatt›r Efendim, dedi.
Ben — Teﬂekkür ederim. Buyurun! dedim.
Bunun üzerine Yunus Nadi Beyin sözleri al›nmaya baﬂland›. Yunus Nadi
Bey mütaleat›na ﬂu mukaddemeyi yapt›: "‹radei millîyenin, hakimiyeti milleti
infaz etmesi neticei meﬂkûresi olarak meydana gelen takallüp üzerine, burada
teﬂekkül eden hükûmetle, teﬂkilât› millîye aras›nda ahengi ittihat husulünün gecikmiyece¤ine hükmetmiﬂ idim. Tahkikat›m neticesinde henüz, bir iki noktada
ihtilâf bulundu¤unu anlad›m. Bu ahengin teahhuru husulü, dahilen ve haricen
iyi olmayaca¤› cihetle, baz› maruzatta bulunmay› vazife addettim...."
Ondan sonra, ﬂimdi hulâsa edece¤im noktalara ait malûmat ve mülâhazalar›n›, birinci mesele olarak zikrettiler.
1) Ferit Paﬂa Kabinesinde bulunmuﬂ olan baz› zevat›n bu kabineye iﬂtiraklerinden dolay› suinazarla görülmelerine mahal olmad›¤›n› ve Abuk Paﬂan›n
Ferit Paﬂa Kabinesinin ›skat›nda rol oynad›¤›n›;
2) R›za Paﬂa Hükûmetinin, intikal devresi hükûmeti oldu¤unu, hayat›n›n
intihabat› teﬂriiye neticesine kadar devam edebilece¤ini;
3) Hükûmeti haz›ra emel ve metalibi millîyenin kâffesini hüsnü telâkki etmek ve hüsnü intac›na da sâyeylemek hususunda en ufak ﬂüpheye mahal vermemekte oldu¤unu beyan ve,
4) Hususîle, Cemal ve Abuk Paﬂalar gibi zevat›n, hükûmette teﬂkilât› mil-

Bugün, yani 6 Ekim 1919 günü, Yunus Nadi bey arkadaﬂ›m›z, Savaﬂiﬂleri
Bakan› olan, Cemal Paﬂay›, ça¤›rmas› üzerine, dairesinde görmeye gitmiﬂ. Cemal Paﬂa, Yunus Nadi Beye durum hakk›nda, özellikle hükûmetle Temsilci
Kurul aras›nda, daha anlaﬂma sa¤lanamad›¤›ndan söz etmiﬂ ve anlaﬂ›ld›¤›na
göre, bizi haks›z göstermiﬂ ve kendilerinin her ﬂeyi kabule ve uygulamaya haz›r bulunduklar›n› anlatm›ﬂ ve her durumda anlaﬂmazl›k ç›karan ve bunda direnen taraf›n, Temsilci Kurul oldu¤unu söylemiﬂ, belki de Yunus Nadi Beyin
bizimle kiﬂisel tan›ﬂ›kl›¤› dolay›sile, arabuluculuk yapmas›n› önermiﬂ olacak.
Yunus Nadi Bey, bu arac›l›k önerisini k›vançla kabul etmiﬂ; yaln›z Yunus
Nadi Beyin, Cemal Paﬂan›n verdi¤i bilgileri temel ve gerçek sayd›¤› ve durumu ona göre yorumlad›¤› ﬂimdi sözünü edece¤im telgraf›ndan anlaﬂ›lmakta
idi.
Yunus Nadi Beyle, telgraf baﬂ›nda yap›lan bu görüﬂmemiz, yeni hükûmet
ile bizim görünüﬂte bile olsa anlaﬂmam›za etki yapmak aç›s›ndan önemlidir.
Bu nedenle izniniz olursa biraz aç›klayaca¤›m.
Savaﬂiﬂleri Bakan›n›n beni telgraf baﬂ›na ça¤›rd›¤›n› haber verdiler. Dairemizde bulunan makina baﬂ›na gittim.
‹stanbul — Savaﬂiﬂleri telgrafhanesi, Yunus Nadi Bey sizinle görüﬂmek
istiyor Efendim, denildikten sonra, Savaﬂiﬂleri telgrafhanesinde makina baﬂ›nda haz›r›m dendi. Haz›r olan kimdir? dedim.
Telgrafç› — Yunus Nadi Bey ve yan›nda Bakan›n yaveri Cevat Rifat Bey
vard›r Efendim. Bakan› m› istediniz, yoksa ... aç›klamas›nda bulundu.
— Kendilerile ﬂimdi görüﬂürüz. Yaln›z, beni, telgrafa ça¤›rd›klar› zaman
Bakan istiyor demiﬂlerdi. Ça¤›ran Bakan m›d›r, yoksa siz mi?
Yunus Nadi Bey — Bakan›n izni ve yaveri arac›l›¤› ile Savaﬂiﬂleri merkezinden, sizi arad›k. Yanl›ﬂ anlaﬂ›lm›ﬂt›r Efendim, dedi.
Ben – Teﬂekkür ederim. Buyurun dedim.
Bunun üzerine Yunus Nadi Beyin sözleri al›nmaya baﬂland›. Yunus Nadi Bey düﬂüncelerine ﬂu giriﬂi yapt›: "Ulusal iste¤in ulusun egemenli¤ini etken
k›lmas›n›n mutlu sonucu olarak meydana gelen de¤iﬂiklik üzerine burada kurulan hükûmetle, ulusal örgütler aras›nda uyumlu bir birlik oluﬂmas›n›n gecikmiyece¤i kan›s›na varm›ﬂt›m. Soruﬂturmalar›m sonucu hâlâ, bir iki noktada
anlaﬂmazl›k bulundu¤unu anlad›m. Bu uyumun gecikmesi, iç ve d›ﬂ aç›s›ndan
iyi olmayaca¤›ndan, bâz› ﬂeyleri sizin bilginize sunmay› ödev sayd›m."
Ondan sonra, ﬂimdi özetleyece¤im noktalara de¤inen bilgi ve düﬂüncelerini, birinci sorun olarak bildirdiler.
1) Ferit Paﬂa hükûmetinde bulunmuﬂ olan baz› kiﬂilerin bu hükûmete girmelerinden dolay› kötü gözle görülmelerine yer olmad›¤›n› ve Abuk Paﬂan›n
Ferit Paﬂa hükûmetinin düﬂürülmesinde rol oynad›¤›n›;
2) R›za Paﬂa hükûmetinin, geçiﬂ devresi hükûmeti oldu¤unu, hayat›n›n
meb'us seçimleri sonuçlan›ncaya kadar devam edebilece¤ini;
3) ﬁimdiki hükûmet ulusun umut ve isteklerinin hepsini iyi karﬂ›lamak ve
iyi sonuçlanmas›na da çal›ﬂmak konusunda en ufak kuﬂkuya yer vermemekte
oldu¤unu bildirdiler ve,
4) Özellikle, Cemal ve Abuk Paﬂalar gibi kiﬂilerin, hükûmette ulusal örgüt-
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lîyenin bir murahhas› ve kâfili gibi telâkki olunmalar›nda tereddüde mahal
yoktur, hükmünü ita ettiler.
‹kinci mesele olarak da; Yunus Nadi Bey, eﬂhasa taallûk eden k›sma temas
ettiler; bunda tamamen bizimle hemhis olmakla beraber "biraz itidal tavsiyesine cesaret edece¤im" dedi ve noktai nazar›n›, muvaffak›yeti millîyenin husule
getirdi¤i tesirat› hasenenin baz›lar›nca intikamculukla tefsir olunarak, ﬂaibedar
olmaktan masun bulundurulmas› mühim oldu¤u mütaleasile tavzih etti.
Yunus Nadi Bey, "heyeti haz›rai hükûmetin erkânile vukubulan temaslar›ndan teﬂkilât› millîye metalibinin tamamii icra ve infaz›na azmetmiﬂ oldu¤u
müsteban oluyor" dedikten sonra, ﬂu malûmat› verdi:
"Harbiye Naz›r› Cemal Paﬂa, bugün neﬂredilecek beyannamede bu cihetin
zaten kâfi derecede musarrah oldu¤unu ve ancak beyanname, lisan› resmîi hükûmetle yaz›ld›¤›na göre her taraf nazar› dikkate al›narak dercedilmiﬂ, surî birkaç kelimeye atf› ehemmiyet olunmamas› lâz›mgeldi¤ini beyan eyledi."
Yunus Nadi Bey, sadr› cedidin ve hükûmetinin - her türlü suitefehhümü
izale için - teﬂkilât› millîye erkân›n›n irae edece¤i bir heyetle do¤rudan do¤ruya temas etmeleri hususundaki arzuyu samimîsini bildirdikten sonra, bütün
mütaleat›n› ﬂu cümle ile hulâsa eyledi: "Halen, bendenizin en ziyade lâz›m addetti¤im cihet buhran›n gayr›münhal ve müﬂevveﬂ bir vaziyette temadi etmemesinden ibarettir" (Ves. 133).
Yunus Nadi Bey, mütalâama intizar eyledi¤ini söyledi¤i için, ben de ﬂu cevab› verdim:

lerin bir delegesi ve güvencesi gibi say›lmalar›nda kuﬂkuya yer yoktur, yarg›s›na vard›lar.
‹kinci sorun olarak da; Yunus Nadi Bey, kiﬂilere iliﬂkin bölüme de¤indiler; bunda tamamen bizimle ayn› duyguda olmakla beraber "biraz ›l›ml›l›k sal›k vermeye cesaret edece¤im" dedi ve görüﬂünü, ulusal baﬂar›n›n yapt›¤› iyi
etkilerin baz›lar›nca öçalmak istemek gibi yorumlanarak lekelenmekten korunmas›n›n önemli oldu¤u düﬂüncesile aç›klad›.
Yunus Nadi Bey, "ﬂimdiki bakanlar kurulu üyelerile yap›lan görüﬂmelerden ulusal örgütlerin isteklerini tamam›n›n yap›l›p uygulanmas›na kuvvetle
karar vermiﬂ oldu¤u anlaﬂ›l›yor" dedikten sonra, ﬂu bilgileri verdi:
"Savaﬂ ‹ﬂleri Bakan› Cemal Paﬂa, bugün yay›mlanacak bildiride bu yönün
zaten yeterince belirtilmiﬂ oldu¤unu ve ancak bildiri, hükûmetin resmî diliyle
yaz›ld›¤na göre her yön dikkate al›narak yaz›lm›ﬂ oldu¤unu, göstermelik birkaç kelimeye önem verilmemesi gerekti¤ini söyledi."
Yunus Nadi Bey, yeni baﬂbakan›n ve hükûmetinin - her türlü yanl›ﬂ anlamay› ortadan kald›rmak için - ulusal örgütler ileri gelenlerinin gösterece¤i bir
heyetle do¤rudan do¤ruya iliﬂki kurmak yolundaki içten iste¤ini bildirdikten
sonra, bütün düﬂüncelerini ﬂu cümle ile özetledi: "ﬁimdi, benim en çok gerekli sayd›¤›m konu bunal›m›n çözümlenmesi ve karmaﬂ›k bir durumda sürüp gitmemesinden ibarettir" (Belge 133).
Yunus Nadi bey, düﬂündüklerimi belirtmemi bekledi¤ini söyledi¤i için,
ben de, ﬂu karﬂ›l›¤› verdim:

Yunus Nadi Beyefendiye
S›vas, 6/10/1335
Heyeti Temsilîyece Sadrazam Paﬂa Hazretlerine vukubulan teklifat› esasiye ve tâliye ve
müﬂarileyhin Heyetimize verdi¤i cevap, bilhassa bu cevab›n son f›kralar› manzuru âliniz oldu mu? Beyanat ve mütaleat› aliyelerinden bu yaz›lar› görmemiﬂ oldu¤unuza ve tekliflerimizin mahiyet ve samimiyeti tamamen anlaﬂ›lmam›ﬂ olanlar taraf›ndan zat› âlinize hikâye edilmiﬂ oldu¤una hükmediyoruz. Bu sebeple, esas hakk›nda burada müdavelei efkâr› müﬂkül görüyoruz. Yaln›z ﬂahsî olan mütaleai aliyelerinde baz› noktalar› tenvir maksadile berveçhiati
s›ra ile itayi izahat olunur:
Yeni kabine ile teﬂkilât› millîyemiz aras›nda, ahengi ittihat husulünün gecikmiyece¤ine,
biz de, hüküm vermekte idik. Bunun, teahhuru sebebini bizde de¤il, yeni kabinenin dört gündenberi göstermekte oldu¤u tavr› müteredditte aramak lâz›md›r. Yeni kabine ile aram›zda ihtilâf oldu¤unu dahi, yeni kabine bildirmemiﬂtir. Yeni kabinede ipka edilen eski naz›rlar›n namuslar› hakk›nda ﬂüphe etmemekle beraber, eski kabinenin harekât› cinayetkâranesine bilerek veya bilmiyerek iﬂtirak eylemiﬂ olduklar› nazar› dikkatte tutulacak mühim bir noktad›r.
Abuk Paﬂan›n kabinenin ›skat›nda yapm›ﬂ oldu¤u rol meçhulûmüzdür. Biz, neticeyi temin
eden kuvveti pek iyi biliriz. Bizim maksad›m›z, bu hükûmeti tasavvur buyuruldu¤u gibi, intikal devresi hükûmeti gibi telâkki etmek de¤ildir. Bilâkis mukadderat› milleti takrir edecek ve
sulhü yapacak en mühim bir heyet olabilmesini temenni ederiz. Menafii esasiyei millîyemizde a¤yar›n bizce hiç ehemmiyeti yoktur. Biz, hatt› hareketimizi a¤yar›n dedikodusuna uydurmak zâf›n› merdut görenlerdeniz. Dahilî ve haricî vaziyete bütün vuzuhile vâk›f›z. Att›¤›m›z
hatve tesadüfî de¤il, amik düﬂüncelere ve metîn esaslara ve umum milletin teﬂkilât› muntazamaya tâbi kuvvei hakikiyesine ve azmü iradesine müstenittir. Millet, hakimiyetini bütün manasile bütün cihana tan›tt›rmaya karar› kat’î vermiﬂtir. Bunun için de, her yerde, her türlü tedabir al›nm›ﬂt›r. Hükûmeti haz›ran›n amal ve metalibi millîyeyi hüsnü telâkki ve intaca sâyeylemesini talep ederiz. Çünkü baﬂka türlü icray› hükûmet edemez. Abuk Paﬂay› bilmiyoruz.
Fakat Cemal Paﬂadan teﬂkilât› millîyemizin murahhas› olmaktan baﬂka bir ﬂeye intizar etmeyiz. [Efendiler, ﬂunu izah etmeliyim ki, Cemal Paﬂa bizim murahhas›m›z de¤ildi ve böyle
bir vaziyet ve vazifenin kendisine verilmesine malûmunuz olan tarz› hareketinden dolay›

Yunus Nadi Beyefendiye
S›vas, 6/10/1919
Temsilci kurul taraf›ndan Baﬂbakan Paﬂa Hazretlerine yap›lan temel ve ikinci derecede öneriler ve onun kurulumuza verdi¤i yan›t›, özellikle bu karﬂ›l›¤›n son bölümlerini gördünüz mü? Söylediklerinizden ve düﬂüncelerinizden bu yaz›lar› görmemiﬂ oldu¤unuza ve
önerilerimizin nitelik ve içtenli¤i tam olarak anlaﬂ›lmam›ﬂ olanlar taraf›ndan size anlat›lm›ﬂ
oldu¤u yarg›s›na var›yoruz. Bu nedenle, esas üzerinde burada görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunmak
zor oluyor. Yaln›z kiﬂisel olan düﬂüncelerinizdeki baz› noktalar› ayd›nlatmak amac›yla, aﬂa¤›da s›ra ile aç›klamar yap›lm›ﬂt›r:
Yeni hükûmet ile ulusal örgütlerimiz aras›nda, birlik düzeninin oluﬂmas›n›n gecikmiyece¤ine, biz de, inanmakta idik. Bunun, gecikmesi nedenini bizde de¤il, yeni hükûmetin
dört gündenberi göstermekte oldu¤u karars›z davran›ﬂta aramak gerekir. Yeni hükûmet ile
aram›zda anlaﬂmazl›k oldu¤unu bile, yeni hükûmet bize bildirmemiﬂtir. Yeni hükûmette
yerlerini koruyan eski bakanlar›n namuslar› hakk›nda kuﬂkumuz olmamakla beraber, eski
hükûmetin canice davran›ﬂlar›na bilerek veya bilmiyerek kat›lm›ﬂ olmalar› dikkate al›nacak önemli bir noktad›r. Abuk Paﬂan›n hükûmetin düﬂürülmesinde yapm›ﬂ oldu¤u rolü bilmiyoruz. Biz, sonuç almay› sa¤layan gücü pek iyi biliriz. Bizim amac›m›z, bu hükûmeti san›ld›¤› gibi geçici dönem hükûmeti saymak de¤ildir. Tersine ulusun kaderini kararl› k›lacak
ve bar›ﬂ yapacak en önemli bir kurul olabilmesini isteriz. Ulusumuzun temel ç›karlar›nda
yabanc›lar›n bizce hiç önemi yoktur. Biz, tutaca¤›m›z yolu yabanc›lar›n dedikodusuna uydurmak güçsüzlü¤ünü kötü görenlerdeniz. ‹ç ve d›ﬂ durumu bütün aç›kl›¤› ile biliyoruz. Att›¤›m›z ad›m rastlant› de¤il, inceden inceye düﬂünmelere ve sa¤lam temellere ve tüm ulusun düzenli örgütlerine ba¤l› gerçek gücüne ve dayanc›na ve iradesine dayanmaktad›r. Millet, egemenli¤ini bütün anlam› ile bütün dünyaya tan›tt›rmaya kesin karar vermiﬂtir. Bunun
için de, her yerde her türden önlem al›nm›ﬂt›r. ﬁimdiki hükûmetin ulusal umut ve istekleri
iyi karﬂ›lay›p sonuçland›rmaya çal›ﬂmas›n› isteriz. Çünkü baﬂka türlü hükûmet edemez.
Abuk Paﬂay› bilmiyoruz. Fakat Cemal Paﬂadan ulusal örgütlenmemizin delegesi olmaktan
baﬂka bir ﬂey beklemeyiz. (Efendiler, ﬂunu aç›klamal›y›m ki, Cemal Paﬂa bizim delegemiz
de¤ildi ve böyle bir durum ve ödevin kendisine verilmesine bildi¤iniz davran›ﬂ biçimi

208

209

ciheti münasebet de yoktu. Ancak Yunus Nadi Beyin telgraf›nda Cemal Paﬂan›n murahhas gibi telâkkisinde tereddüde mahal yoktur denilmiﬂ olmas›ndan bunu arzu etti¤ine zâhip ve emrivaki halinde tevcih olunmuﬂtur.] Ve naz›r olur olmaz kendilerinin herkesten evvel bilâvas›ta bizimle temasa gelip vaziyeti hakikiyeyi anl›yaca¤›n› ve ona göre hükûmetle teﬂkilât› millîyenin noktai nazarlar›n› tevhide tevessül edece¤ini ümit ediyorduk. Halbuki henüz
böyle bir temastan müçtenip oldu¤u görülüyor. Bizim yeni kabineye karﬂ› vukubulan tekâlif
ve metalibimiz, ﬂahsî ve indî olmay›p bilcümle vilâyat ve elviyei müstakille ile mülhakat›n›n
ve beﬂ kolordu kumandan›n›n ve teﬂkilât› millîyeye sad›k rüesayi memurînin Heyeti Temsilîyemize bildirdikleri tekliflerin, Heyeti Temsilîyemizce hükûmeti mümkün oldu¤u kadar müﬂkül vaziyete sokmamak ciheti nazar› dikkate al›narak istihraç edilmiﬂ hulâsatülhulâsas›d›r.
Ve bu tekâlif ve metalipte tasavvur ve tasvir buyurdu¤unuz mehazir yoktur. Hükûmet, Heyeti Temsilîyemizle, samimî ve ciddî münasebet ve müdavelei efkârda bulundu¤u takdirde, vukubulmuﬂ olan metalip ve teklifat›n hükûmetçe kabili tatbik olabilecek ﬂekil ve zaman›n› takrir etmekte hiçbir hail yoktur. Yaln›z Sadrazam Paﬂan›n, Heyeti Temsilîyemize 4 Teﬂrinievvelde vukubulan cevabî telgraf›ndaki son f›kralar calibi nazar› dikkattir. E¤er teﬂkilât› meﬂruai millîyemiz ve bunun resü idaresinde bulunanlar, gayr›meﬂru ve gayrikanunî tan›nmak
zihniyeti idame olunacak ise, hiçbir imkân› itilâf bulunam›yaca¤›na ﬂüphe yoktur. Bugün
neﬂredilece¤ini bildirdi¤iniz beyannamede teﬂkilât ve harekât› millîyemiz hakk›nda, her ne
sebep ve suretle olursa olsun, münekkidane bir lisan kullan›ld›¤› takdirde ve bu suret, surî
birkaç kelimeye munhas›r kalsa bile, taraf›m›zdan, derhal her türlü itilâf imkân› münselip olmuﬂ telâkki edilecektir ve zaten hükûmeti merkezîye, Heyeti Temsilîye ile tamamen anlaﬂmad›kça, beyannamesi hiçbir taraftan al›nm›yacakt›r. Belki ‹stanbula münhas›r kalabilir.
Heyeti Temsilîyemiz, bilcümle vilâyat ve elviyei müstakille nam›na mahallerinde milletin ârayi umumîyesile intihap olunmuﬂ mümeslillerden müteﬂekkil ve Erzurum ve S›vasta içtima eden heyeti umumîyeler taraf›ndan tefrik ve intihap olunmuﬂ bir heyeti meﬂruai millîyedir. Kabiliyet ve kudreti temsiliyesi de asar› filiyesile meydandad›r. Meclisi Meb'usan içtima
ile bilfiil murakabeye baﬂlayaca¤› güne kadar, Heyeti Temsilîyenin mukadderat› millet ve
memleketle alâkadar bulunmas› zarurîdir. Hükûmetin, Heyetimizle temas ve münasebeti samimîyesi bittabi kendi mevki ve kuvvetini takviye edecektir. Ayr› ayr› istikametlerde yüründü¤ü takdirde menafii memleket ve millet için calibi mehazir olaca¤› tabiidir.
Biz, bugünkü kabinede, bilhassa vücutlar› memleket ve millet için nâfi olaca¤›na kani
bulundu¤umuz baz› zevat›n, sab›ka oldu¤u gibi birer birer kabineden ç›kar›lmas› tarz›ndaki
son usul kabine manevralar›na maruz kald›klar›n› görmek istemeyiz. [Efendiler, bu dedi¤imizin vukuunu göreceksiniz] S›vasta münakit bulunan Heyeti Temsilîye, hükûmetle bizzat
do¤rudan do¤ruya, en samimî temasta bulunmaya haz›r ve müheyyad›r. Bu vazifeyi, baﬂkalar›na tevdi etmek salâhiyetine malik de¤ildir. Hükûmetle itilâf› tam hâs›l oldu¤u takdirde, temas›n teshil ve temini için baﬂka çareler dahi düﬂünülebilir. Hulâsa, müﬂevveﬂ vaziyetin âcilen bertaraf edilmesi; evvelemirde hükûmetin kendisine arz ve teklif etti¤imiz tarzda bir beyannamesinin, surî kelimelerle de¤il, samimî bir lisan ile neﬂrine ve tekâlifi sairenin hüsnü telâkki edilip infaz edilece¤ine dair sadaretin maruzat›m›za do¤rudan do¤ruya cevap ita etmesile, mümkün olacakt›r. Yoksa hâlâ Refik Halit Bey taraf›ndan telgraflar›m›z ve beyannamelerimiz kontrol, sirkat ve tevkif edilirken, hükûmetin samimiyetinden bahsolunmas›, bize pek
garip geliyor.
Hükûmet bu mütereddit vaziyetinde birkaç gün daha devam edecek olursa, millet nazar›nda henüz taayyün edemiyen emniyet ve itimad› büsbütün selbe sebebiyet verecektir. Her
taraftan ald›¤›m›z telgrafnamelerde, hükûmeti cedidenin ﬂayan› emniyet olup olmad›¤›na dair sualler sorulmaktad›r. Arz› ihtiram ederim kardeﬂim.
Mustafa Kemal

nedenile de yer yoktu. Ancak Yunus Nadi beyin telgraf›nda Cemal Paﬂan›n delege gibi say›lmas›nda karars›zl›¤a yer yoktur denilmiﬂ olmas›ndan bunu istedi¤ini sanarak ve oldu bitti
ﬂeklinde delegelik verilmiﬂtir.) Ve bakan olur olmaz, kendisinin herkesten önce do¤rudan
do¤ruya bizimle iliﬂki kurup gerçek durumu anl›yaca¤›n› ve ona göre hükûmetle ulusal örgütlerin görüﬂlerini birleﬂtirmeye giriﬂece¤ini umuyorduk. Oysa hâlâ böyle bir iliﬂkiden kaç›nd›¤› görülüyor. Bizim yeni hükûmete yapt›¤›m›z öneri ve bildirdi¤imiz isteklerimiz, kiﬂisel
ve temelsiz olmay›p bütün iller ile ve ba¤›ms›z sancaklar ve bunlara ba¤l› yerler ile beﬂ kolordu komutan›n›n ve ulusal örgütlere ba¤l› üst düzey görevlilerin Temsilci Kurulumuza ilettikleri önerilerden, Temsilci Kurulumuzca hükûmeti elden geldi¤ince zor duruma sokmamak
yönü dikkate al›narak ç›kar›lm›ﬂ özetlerin özetidir. Ve bu önlemler ve isteklerde varsand›¤›n›z ve anlatt›¤›n›z sak›ncalar yoktur. Hükûmet, Temsilci Kurulumuzla, içten ve ciddî iliﬂkiler
ve düﬂünce al›ﬂveriﬂinde bulunursa, yap›lm›ﬂ olan istekler ve önerilerin hükûmetçe uygulanabilecek ﬂekil ve zamm›n› kararlaﬂt›rmaya hiç engel yoktur. Yaln›z Baﬂbakan›n, Temsilci Kurulumuza 4 Ekimde gönderdi¤i yan›t telgraf›ndaki son bölümler dikkat çekici niteliktedir.
E¤er meﬂru ulusal örgütlenmemiz ve bunun yönetiminin baﬂ›nda bulunanlar, meﬂru olmayan
ve kanun d›ﬂ› olarak tan›mlanmak düﬂüncesi sürdürülecek ise, hiçbir anlaﬂma olana¤› bulunam›yaca¤ma kuﬂku yoktur. Bugün yay›mlanaca¤›n› bildirdi¤iniz bildiride, ulusal örgütlerle
ulusal harekât›m›z hakk›nda, herne sebep ve ﬂekilde olursa olsun, yerici bir dil kullan›l›r ise
ve yerme, önemsiz birkaç kelimeden ibaret kalsa bile, taraf›m›zdan derhal her türlü anlaﬂma
olana¤› kalkm›ﬂ say›lacakt›r ve zaten ‹stanbul hükûmeti, Temsilci Kurul ile tamamen anlaﬂmad›kça, bildirisi hiç bir yerden al›nm›yacakt›r. Belki sadece ‹stanbuldan al›nabilir.
Temsilci Kurulumuz, tekmil iller ve ba¤›ms›z sancaklar ad›na oralarda ulusun genel
oyu ile seçilmiﬂ temsilcilerden oluﬂmuﬂ ve Erzurum ve S›vasta toplanan genel kurullar taraf›ndan ayr›l›p seçilmiﬂ meﬂru ulusal bir kuruldur. Temsil etme yetenek ve gücü de yapt›klar›yla meydandad›r. Meb'uslar Meclisi toplan›p etkin olarak denetime baﬂlayaca¤› güne kadar, Temsilci Kurulun ulus ve ülkenin kaderi ile ilgilenmesi zorunludur. Hükûmetin, Kurulumuzla aç›k aç›k görüﬂmesi ve içten iliﬂkilerde bulunmas› elbette kendi durum ve gücünü
kuvvetlendirecektir. Ayr› ayr› yönlerde yürür ise ülke ve ulus ç›karlar› aç›s›ndan sak›ncalar
do¤uraca¤› do¤ald›r.
Biz, bugünkü hükûmette, özellikle orada bulunmalar›n›n memleket ve millet için yararl› olaca¤›na inand›¤›m›z baz› kiﬂilerin, eskiden oldu¤u gibi birer birer hükûmetten ç›kar›lmas› yolundaki son sistem hükûmet manevralar›yla karﬂ›laﬂt›klar›n› görmek istemeyiz.
(Efendiler, bu dedi¤imizin oldu¤unu göreceksiniz) S›vasta toplanm›ﬂ bulunan Temsilci Kurul, hükûmetle do¤rudan do¤ruya, en içten iliﬂkilerde bulunmaya haz›r ve bunu candan istemektedir. Bu ödevi, baﬂkalar›na vermek yetkisi yoktur. Hükûmetle tam anlaﬂma olursa,
iliﬂkinin kolaylaﬂt›r›l›p sa¤lanmas› için baﬂka çareler de düﬂünülebilir. Özetle, karmaﬂ›k durumun tezelden giderilmesi; herﬂeyden önce hükûmetin kendisine bildirdi¤imiz ve önerdi¤imiz ﬂekilde bir bildirinin, göstermelik kelimelerle de¤il, içtenlikli bir dille yay›mlanmas›
ve öteki önerilerin iyi karﬂ›lan›p yerine getirilece¤i hakk›nda baﬂbakanl›¤›n sorular›m›za
do¤rudan do¤ruya karﬂ›l›k vermesiyle, gerçekleﬂebilecektir. Yoksa hâlâ Refik Halit Bey taraf›ndan telgraflar›m›z ve bildirilerimiz kontrol edilir, çal›n›r, durdurulurca, hükûmetin içtenli¤inden söz edilmesi, bize pek tuhaf geliyor.
Hükûmet bu karars›z durumunu birkaç gün daha sürdürecek olursa, milletin gözünde
hâlâ oluﬂamam›ﬂ olan inan ve güvenin tümüyle yok olmas›na neden olacakt›r. Her taraftan
ald›¤›m›z telgraflarda, yeni hükûmetin güvenilir olup olmad›¤› hakk›nda sualler sorulmaktad›r. Sayg›lar sunar›m kardeﬂim.
Mustafa Kemal

Efendiler, Yunus Nadi Bey, verdi¤im malûmat ve izahattan hakikî vaziyeti anlad›. Bizimle muhabereye devama lüzum görmedi. Bilâkis yeni hükûmeti
ve hassaten Cemal Paﬂay› irﬂada çal›ﬂm›ﬂ... Filhakika, izah edece¤im veçhile,
zahiren olsun, bir itilâf vaziyet ve manzaras› teessüs etti.

Efendiler, Yunus Nadi Bey, verdi¤im bilgi ve yapt›¤›m aç›klamalardan
gerçek durumu anlad›. Bizimle haberleﬂmeyi sürdürmeye gerek duymad›. Aksine yeni hükûmete ve özellikle Cemal Paﬂaya do¤ru yolu göstermeye çal›ﬂm›ﬂ... Gerçekten, aç›klayaca¤›m gibi, görünüﬂte olsun, bir uzlaﬂma durumu ve
görünümü belirdi.
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Efendiler, 6 Teﬂrinievvel 1335 günü de geçti. Biz, mevcut tedabirin ehemmiyet ve dikkatle idamesi lüzumunu tamimen emrettik (Ves. 134).
Efendiler, Yunus Nadi Beyle, muhaberemizin ferdas›nda, nihayet sadrazamdan cevap de¤il, fakat Cemal Paﬂadan ﬂu telgrafnameyi ald›k:

Efendiler, 6 Ekim 1919 günü de geçti. Biz, var olan önlemlerin önemi ve
özenle sürdürülmesi gerekti¤ini bildirdik (Belge 134).
Efendiler, Yunus Nadi Beyle, haberleﬂmemizin ertesi günü, sonunda,
Baﬂbakandan yan›t de¤il, ama Cemal Paﬂadan ﬂu telgraf› ald›k:

Harbiyeden, 7/10/1335 saat: 12:7 sonra
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
ﬁimdiye kadar olan muhaberat›n hulâsas›:
Cemal Paﬂa
kabine na1- Kabine, sizinle müttehidülefkâr ve iradei millîyenin hakimiyetini, kabul eder. Ancak
m›na iradei bir intikam kabinesi olmaktan tehaﬂi eder. Kabahatlilerin tecziyesini ﬂekli kanunîde icra etmillîyeye
meyi dahi muvaf›k görüyor.
mugayir ha2- Zarara u¤ram›ﬂ valilerin ma¤duriyetlerini ref’i ve tazmin, ehil olanlar›n intihap, bilrekâttan tehassa tayin ve ordunun ﬂeref ve intizam›n› iade etmeyi tamamen deruhde eder.
vakki olu3- Devletin harice karﬂ› ﬂeref ve haysiyetini iade için iradei millîyeye ve Heyeti Temsilînaca¤›n› tayeye istinat edecektir.
ahhüt edi4- Heyeti Temsilîyenin murahhas› s›fatile ve bütün samimî ve hürmetkâr bir his ile aryor
zediyorum ki, Heyeti Temsilîyenin hem hariç ve dahile karﬂ› hâkim manas›n› vermeksizin
kabineye muzahir halinde kalmas›n› ister ve bu büyük kuvvetin faidesini takdir eder. Evvelemirde, telgraflar›n mütekabilen ve serbest keﬂidesini ve ipkaen ve müceddeden tayin olunacak vali ve kumandanlar›n hemen hareket edebilmesini, bilhassa kabul edilen yeni ‹ntihab›
Meb'usan Kanununun tevzi ve ilân edilebilmesini pek faydal› görür.
5- ‹radei millîyeye mugayir harekâttan tevakki olunaca¤›n› taahhüt eder isem, teferruat›n›n ﬂekil ve zaman› kal›r ki, pek kolay olaca¤›na itimad›m vard›r. ‹stihlâs› vatana matuf gayenin husulüne, elbirli¤ile hemen çal›ﬂabilmek için, teferruat üzerinde ›srar olunmamas›n›,
muaveneti devletlerini bekler (a m h s n y) pek rica eyler ve bütün rüfekayi kirama da arz›
hürmet eylerim.
Harbiye Naz›r› Cemal

Harbiyeden, 7/10/1919 saat 12:7 sonra
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
ﬁimdiye kadar olan haberleﬂmelerin özeti:
1 - Hükûmet, sizinle düﬂünce birli¤indedir ve ulusal iradenin egemenli¤ini, kabul eder.
Ancak bir öcalma hükûmeti olmaktan çekinir. Suçlular›n cezaland›r›lmas›n› kanuna uygun
ﬂekilde yapmay› da uygun görüyor.
2 - Gadra u¤ram›ﬂ valilerin u¤rad›klar› haks›zl›klar›n giderilmesini ve tazmin etmeyi,
yetenekli olanlar›n seçilip özellikle atanmalar›n› ve ordunun onur ve düzenini yeniden sa¤lamay› tümüyle üzerine al›r.
3 - Devletin d›ﬂa karﬂ› ﬂeref ve onurunu yeniden sa¤lamak için ulusal iradeye ve Temsilci Kurula dayanacakt›r.
4 - Temsilci Kurulun delegesi olarak ve tamamen içten ve sayg›l› bir duygu ile bilginize sunuyorum ki, Temsilci Kurulun, hem d›ﬂar›ya ve hem içeriye karﬂ› egemen oldu¤u anlam›na gelmeksizin, hükûmete yard›mc› durumda kalmas›n› ister ve bu büyük gücün de¤erini bilir. ‹lk iﬂ olarak, telgraflar›n karﬂ›l›kl› olarak ve serbestçe çekilmesini ve eski yerleri
korunarak görevlendirilecek ve yeniden atanacak komutanlar›n hemen yola ç›kabilmelerini, özellikle kabul edilen yeni Meb'uslar›n Seçimi Yasas›n›n da¤›t›l›p ilân edilebilmesini pek
yararl› görür.
5 - Ulusal iste¤e ayk›r› davran›ﬂlardan sak›n›laca¤›na söz verir isem, ayr›nt›lar›n ﬂekil
ve zaman› kal›r ki, pek kolay olaca¤›na güvenirim. Yurdu kurtarma amac›n›n gerçekleﬂmesine elbirli¤iyle hemen çal›ﬂabilmek için, ayr›nt›lar üzerinde direnilmemesine, yüksek yard›mlar›n›z› bekler (a m h s n y ) çok rica eder ve bütün de¤erli arkadaﬂlara da sayg›lar›m›
sunar›m.
Savaﬂiﬂleri Bakan› Cemal

Bu telgrafa derakap, müspet ve samimî olan ﬂu cevab›m›z› verdik:
ﬁifre

S›vas, 7/10/1335
Harbiye Naz›r› Cemal Paﬂa Hazretlerine
C: Beyanat› Devletlerine madde madde s›ra ile, berveçhiati arz› cevap olunur:
1- Kabinenin bizimle müﬂtereken ve müttehiden, iradei millîyenin hakimiyeti esas›n› kabul buyurmas›na, millet nam›na, arz› teﬂekkür eyleriz. Kabinenin ve Heyeti Temsilîye ve bütün teﬂkilât› millîyemizin intikamculukla ﬂaibedar olmas›, bizce dahi, fevkalâde ﬂayan› tevakki ve tehaﬂidir. Bu noktada ve kabahatlilerin ﬂekli kanunide tecziyeleri lüzumunda dahi, kabine ile tamamen hemfikiriz.
2- ‹kinci madde muhteviyat›ndan dolay› da hassaten teﬂekkür ederiz. Vukubulmuﬂ olan
maruzatta, bu noktan›n tasrihine görülen lüzum ﬂu idi:
Amal ve harekât› millîyeye muhalefetlerinden dolay›, millet taraf›ndan tecrit edilen baz› vali ve kumandanlar, ﬂekle riayet mülâhazasile, velev muvakkaten olsun, memuriyetlerine
iade edildikleri takdirde, mahallerince kabullerine imkân görülemedi¤inden nüfuzu hükûmete karﬂ› riayetsizlik vuku bulabilir endiﬂesi idi.
3- Üçüncü madde, bilhassa mucibi ﬂükrand›r. ‹nﬂallah müttehiden ve müttefikan, vatan
ve milletimizin saadet ve selâmetini temin müyesser olur.
4- Kemali samimiyet ve büyük teminatla arzederiz ki, kabine ibraz buyurdu¤u ciddîyet
ve samimîyetine mukabil Heyeti Temsilîye; ne dahile ve ne harice karﬂ›, hiçbir vak›t hâkim
vaziyeti alm›yacak, bilâkis müttehiden kabul buyrulan nikat› nazar dairesinde, hükûmetin
nüfuz ve kuvvetini tahkim ve takviyeyi, vatan ve milletin selâmeti için, vazife addedecektir.
Bu hususta kat'iyyen ﬂüphe ve tereddüt buyurulmamas›n› arz ve rica ederiz. Bilhassa zat›
devletlerinin, nizamnamemizin sekizinci maddesi mucibince, do¤rudan do¤ruya Heyeti
Temsilîyemiz azas› s›fatile, kabinede murahhas bulunmalar›, tarafeynin icraat ve mukarrerat›nda temini mutabakat› kâfil olaca¤› cihetle baisi memnuniyettir.
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Bu telgrafa hemen, olumlu ve içten olan ﬂu yan›t›m›z› verdik:
ﬁifre

S›vas, 7/10/1919
Savaﬂiﬂleri Bakan› Cemal Paﬂa Hazretlerine
K: Bildirdiklerinize madde madde s›ra ile, aﬂa¤›daki karﬂ›l›k sunulur:
1 - Hükûmetin bizimle ortaklaﬂa ve birlik halinde, ulusal iste¤in egemenli¤i ilkesini kabul etmesine, millet ad›na, teﬂekkürler sunar›z. Hükûmetin ve Temsilci Kurul ile bütün ulusal örgütlerimizin öç al›c›l›kla lekelenmesi, bizce de pek çok sak›n›lacak ve korkulacak birﬂeydir. Bu noktada ve suçlular›n kanun yoluyla cezaland›r›lmalar› gere¤inde de, hükûmetle tamamen ayn› düﬂüncedeyiz.
2 - ‹kinci maddedekilerden dolay› da, özellikle teﬂekkür ederiz. Yapt›¤›m›z sunularda,
bu noktan›n belirtilmesine ﬂu nedenle gerek duyulmuﬂtu:
Ulusal isteklerle Millî Harekâta karﬂ› gelmeleri dolay›sile, ulus taraf›ndan görevden
uzaklaﬂt›r›lan baz› vali ve komutanlar, ﬂekle uymak düﬂüncesile, geçici olsa bile gene ayn›
göreve getirilirse, oralarca kabullerine olanak görülemedi¤inden hükûmet erkine karﬂ› uymamazl›k hali olabilir kayg›s› idi.
3 - Üçüncü madde, özellikle teﬂekküre de¤er. Allah›n izni ile birleﬂmiﬂ ve anlaﬂm›ﬂ olarak, yurdumuzun ve ulusumuzun mutluluk ve esenli¤ini sa¤lar›z.
4 - Bütün içtenli¤imizle ve büyük güvenle bilginize sunar›z ki, hükûmetin gösterdi¤i
ciddilik ve içtenli¤e karﬂ› Temsilci Kurul; ne içeride ve ne d›ﬂar›ya karﬂ›, hiçbir vak›t üstün
durum alm›yacak, tersine birlikte kabul edilen görüﬂler çerçevesinde, hükûmetin etki ve gücünü kuvvetlendirip artt›rmay› vatan ve ulusun esenli¤i için, ödev sayacakt›r. Bu konuda
kesinlikle kuﬂku duyulmamas› ve karars›z kal›nmamas›n› diler ve rica ederiz. Özellikle sizin, tüzü¤ümüzün sekizinci maddesi uyar›nca, do¤rudan do¤ruya Temsilci Kurulumuzun,
üyesi olarak, hükûmette delege bulunman›z, iki taraf›n yapt›klar›nda ve kararlar›nda karﬂ›l›kl› uygunlu¤un garantisi olaca¤›ndan sevindiricidir.
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Cemal Paﬂa hükûmet
ad›na ulusal iste¤e
ayk›r› davran›ﬂlardan
sak›naca¤›na söz veriyor

Art›k kabine ile teﬂkilât› millîyetimiz aras›nda, her noktada mutabakat ve itilâf› enzar
hâs›l oldu¤u tahakkuk eyledi¤ine nazaran, bittabi, muhaberat hususunda vazolunan takyidat›n refedilece¤i tabiîdir. Ancak Heyeti Temsilîye, bütün Anadolu ve Rumelideki teﬂkilât merakizile muhafazai irtibat mecburiyetinde oldu¤undan, servis tarz›nda vukubulmakta olan
muhaberat› telgrafiyemizin kemakân devam›na müsaade buyurulmas›n› hassaten istirham
ederiz. Burada ﬂunu da arzedelim ki, hükûmet evamirini tebli¤e baﬂlad›¤› dakikada hiçbir tarafta bir gûna haile tesadüf etmemek ve bu suretle zerre kadar nüfuzu kesredilmemek lâzimeden bulunmakla bu hususun temini için Heyeti Temsilîye taraf›ndan icab edenlere lüzumu
gibi tebligatta bulunabilmek maksadile, k›rk sekiz saat kadar zaman b›rak›lmas›n› rica ederiz. Heyeti Temsilîye taraf›ndan yap›lacak tebligata esas olmak, millete emniyet bahﬂetmek
üzere neﬂrini rica eyledi¤imiz kabine beyannamesinin mahrem olarak kablenneﬂir bir suretinin heyetimize lûtuf buyurulmas›n› hassaten istirham ederiz. Çünkü bu beyannamede, bir kelime, milletçe sui tefehhümatm idamesini mucip olabilece¤ini ve Heyeti Temsilîyeyi de millete karﬂ› pek müﬂkül bir vaziyette b›rakabilece¤ini kemali samimiyetle arzeyleriz.
Heyeti Temsilîye taraf›ndan zat› ﬂahaneye takdim olunacak bir arizai ﬂükranive ile millete yap›lacak tebligat suretini kablel icra zat› devletlerine ﬂimdi arzedece¤iz ve bunlar›n muhteviyat›na dair kabinenin vukubulacak mütaleat›, hürmetle nazar› dikkate al›nacakt›r.
Yeni ‹ntihab› Meb'usan Kanunu hakk›ndaki mütaleam›z› badehu arzetmek üzere, kanunu mezkûrun ne noktai nazardan yap›lm›ﬂ oldu¤unu lûtfen iﬂ'ar buyurman›z› rica ederiz.
5- Esasatta itilâf› tam hâs›l olduktan sonra zat› devletlerile rüfekayi kiram›n›z›n samimiyetlerine ﬂüphe edilemiyece¤inden teferruat hakk›nda kendili¤inden mutabakati efkâr›n
husulpezir olaca¤› tabiîdir. Acizleri ve bütün rüfekayi mesaimin en büyük hürmet ve samimiyetlerimizle zat› devletinizin ve dahil bulundu¤unuz kabinenin mazhar› muvaffak›yat olmas›na ve bu sayede istihlâs› vatana matuf gayenin bir an evvel tecelli etmesine bütün mevcudiyetimizle çal›ﬂaca¤›m›za emniyet buyurman›z› arz ve burada haz›r olan bilcümle rüfekam›n
selâm ve hürmetlerini takdim ederim.
Mustafa Kemal

Art›k hükûmet ile ulusal örgütlerimiz aras›nda, her noktada uyum ve çözüm birli¤i oldu¤u gerçekleﬂti¤ine göre, elbette, haberleﬂme konusunda konulan k›s›tlamalar›n kald›r›laca¤› do¤ald›r. ﬁu var ki Temsilci Kurul, bütün Anadolu ve Rumelideki örgütlerin merkezleriyle ba¤lar›n› korumak zorunda oldu¤undan, servis ﬂeklinde yap›lmakta olan telgraf haberleﬂmelerimizin eskisi gibi sürdürülmesine izin verilmesini özellikle rica ederiz. Burada
ﬂunu da bilginize sunal›m ki, hükûmet emirlerini bildirmeye baﬂlad›¤› dakikada hiçbir taraftan herhangi bir engele rastlamamak ve bu yoldan en küçük m›ktarda bile etkisi azalt›lmamak gerekmekle bunun sa¤lanmas› için Temsilci Kurul taraf›ndan gerekenlere gere¤i gibi
bildiride bulunulabilmek amac›yla k›rk sekiz saat kadar zaman b›rak›lmas›n› rica ederiz.
Temsilci Kurul taraf›ndan yap›lacak bildirilere dayanarak, ulusa güven vermek üzere yay›m›n› rica etti¤imiz hükûmet bildirisinin yay›mlanmadan önce gizli olarak bir örne¤inin Kurulumuza gönderilmesini özellikle dileriz. Çünkü bu bildiride, bir kelimenin, milletçe yanl›ﬂ anlay›ﬂlar›n sürdürülmesine neden olabilece¤ini ve Temsilci Kurulu da millete karﬂ› pek
zor bir durumda b›rakabilece¤ini bütün içtenli¤imizle bilginize sunar›z.
Temsilci Kurul taraf›ndan padiﬂaha sunulacak bir teﬂekkür yaz›s› ile millete yap›lacak
bildiri örne¤ini önceden bilginize ﬂimdi sunaca¤›z ve bunlar›n içerikleri hakk›nda hükûmetin düﬂünece¤i hususlar, sayg›yla dikkate al›nacakt›r.
Yeni Mebuslar›n Seçimi Kanunu hakk›nda düﬂündüklerimizi daha sonra sunmak üzere,
bildirilen kanunun hangi görüﬂ aç›s›ndan yap›lm›ﬂ oldu¤unu lûtfen bildirmenizi rica ederiz.
5 - Temel konularda tam anlaﬂmaya var›ld›ktan sonra sizin ve de¤erli arkadaﬂlar›n›z›n
içtenlikleriniz kuﬂku götürmeyece¤inden ayr›nt›lar hakk›nda kendili¤inden düﬂünce uygunlu¤u oluﬂaca¤› do¤ald›r. Ben ve bütün çal›ﬂma arkadaﬂlar›m en büyük sayg› ve içtenlikle sizin içinde bulundu¤unuz hükûmetin baﬂar›ya ulaﬂmas›na ve bu sayede yurdun kurtar›lmas›na yönelik amac›n bir an evvel elde edilmesine bütün varl›¤›m›zla çal›ﬂaca¤›m›za güvenmenizi diler ve burada haz›r olan bütün arkadaﬂlar›m›n selâm ve sayg›lar›n› sunar›m.
Mustafa Kemal

Cemal Paﬂa, bu telgraf›m›za o gece cevap verdi. Bunda "beyannamenin
tesrii neﬂrine zaruret hâs›l oldu¤unu ve fakat nikat› lâzimeye dikkat olundu¤unu bildiriyordu" (Ves. 135). Biz de ayn› gecede, nezaket icab› olmak üzere, cevap verdik (Ves. 136).
Fakat, Efendiler, hükûmet beyannamesini kablenneﬂir bize göstermek istemedi¤i anlaﬂ›l›nca, biz de millete olan beyannamemizi, bilâistiﬂare neﬂrettik
ve padiﬂaha olan telgraf› da ayn› suretle çektik.
Efendiler, 7 Teﬂrinievvel 1335 tarihli olan beyannamemiz; milleti, takip
olunan yolda isabet ve muvaffak›yet oldu¤u ve muhafazai vahdetle, bugüne kadar oldu¤u gibi, devam edilmesi hususunda, bilvesile tenvir ve irﬂada ve kuvvei
maneviyeyi takviyeye medar olmak maksadlar›n› ihtiva etmekte idi (Ves. 137).
Padiﬂaha yaz›lan telgraf da millet nam›na teﬂekkürü tazammun ediyordu
(Ves. 138, 139).
Efendiler, istitrat kabilinden küçük bir malûmat arzedece¤im. Heyetimiz,
bütün memlekete, müﬂterek arzuyu millî icab›n›, tatbik ettirmeye çal›ﬂt›¤› s›rada, taht› iﬂgalde bulunan ‹zmire de, do¤rudan do¤ruya tebligatta bulunuyordu.
Ali R›za Paﬂa Kabinesile anlaﬂmakta oldu¤umuz 7 Teﬂrinievvel 1335 tarihinde,
‹zmire de ﬂu telgraf› veriyorduk:

Cemal Paﬂa, bu telgraf›m›za o gece karﬂ›l›k verdi. Bunda "bildirinin yay›m›n›n çabuklaﬂt›r›lmas› zorunlu oluverdi¤ini ve fakat gerekli noktalara dikkat
edildi¤ini bildiriyordu" (Belge 135). Biz de ayn› gecede, naziklik gere¤i olmak
üzere, yan›t verdik (Belge 136).
Fakat, Efendiler, hükûmetin, bildirisini yay›mlanmadan önce bize göstermek istemedi¤i anlaﬂ›l›nca, biz de millete olan bildirimimizi, dan›ﬂmadan yay›mlad›k ve padiﬂaha olan telgraf› da öylece çektik.
Efendiler, 7 Ekim 1919 tarihli olan bildirimiz; milleti, izledi¤imiz yolun
do¤ru ve baﬂar›ya ulaﬂt›r›c› oldu¤u ve birli¤i korumakta, bugüne kadar oldu¤u gibi, devam edilmesi konusunda, f›rsattan yararlanarak halk› ayd›nlatmak
ve do¤ru yolu göstermek ve moral yükseltmek amaçlar›n› içermekte idi (Belge 137).
Padiﬂaha yaz›lan telgraf da ulus ad›na teﬂekkürü içeriyordu (Belge 138,
139)
Efendiler, söz aras›nda küçük bir bilgi sunaca¤›m. Kurulumuz, bütün
memlekete, ortak ulusal amaç gere¤ini uygulatmaya çal›ﬂt›¤› s›rada, iﬂgal alt›nda bulunan ‹zmire de do¤rudan do¤ruya bildirimler yap›yordu. Ali R›za
Paﬂa hükûmetiyle anlaﬂmakta oldu¤umuz 7 Ekim 1919 tarihinde, ‹zmire de ﬂu
telgraf› veriyorduk:

Müstaceldir
‹zmir Vilâyeti Aliyesine
S›vas, 7 Teﬂrinievvel 1335
ﬁimdiye kadar, vaki olan tebligat ve iﬂ’arat›m›z›n vâs›l olup icabat›n›n yap›lmakta olup
olmad›¤›n›n, vâs›l olmam›ﬂ ise, esbab› manian›n sür’at› iﬂ’ar› mercudur.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti
Heveti Temsilîyesi nam›na Mustafa Kemal

‹vedidir
‹zmir Valili¤i Yüksek Kat›na
S›vas, 7 Ekim 1919
ﬁimdiye kadarki, bildirimlerimizin al›n›p gere¤inin yap›lmakta olup olmad›¤›n›n, al›nmam›ﬂ ise, bunu önleyen nedenlerin h›zla bildirilmesi rica olunur.
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i
Temsilci Kurulu ad›na Mustafa Kemal
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Kâz›m Kara
Bekir Paﬂan›n benim
hükûmet iﬂlerine kar›ﬂmam hakk›ndaki fikri

‹zmir'in ve ‹zmir valisinin ne hal ve ﬂerait dahilinde bulundu¤u, ﬂüphesiz
malûmumuz idi. Tebligat›m›z› al›p alam›yaca¤› meﬂkûk olmakla beraber, tatbik edemiyece¤i tabiî idi. Fakat, biz, bütün memleket mukadderatile meﬂgul ve
iﬂgal tan›mayan bir kuvvet merkezi oldu¤unu düﬂmanlar›m›za da bildirmekte
fayda görüyorduk.
Efendiler, içinde bulundu¤umuz günlere ait, mesail ve vekayie temas etmiﬂken, burada küçük bir noktay› daha, izah etmeme müsaadenizi rica edece¤im.
8 Teﬂrinievvel 1335 tarihli olup Kâz›m Kara Bekir Paﬂadan gelen bir telgrafta, ﬂöyle bir mütalea bastü beyan olunuyordu:
"Heyeti Temsilîyeden Zat› Samilerile, Rauf Beyefendinin ve bu k›balde
olan zevat› müessirei âliyenin, meb'us olduktan sonra da, bir veçhile hükûmete kar›ﬂmayarak daima Meclisi Millîdeki grubun baﬂ›nda nafiz ve kabinenin
ﬂeklü terkibi ve ricalinin k›ymet ve hüviyeti ne olursa olsun, daima Meclisi Millî içinde nâfiz ve murak›p bulunmay›, en mühim bir hadisei muvaffak›yet ve elzemüttatbik bir karar addeylerim."
"Bir emelin ve bir grubun en yüksek ve en muktedir tan›nm›ﬂ ricali, kendi
dairesinden ç›k›p da hükûmet iﬂine kar›ﬂ›nca, Meclisi Millî daima zay›f kalm›ﬂ
ve müteaddit cereyanlar karﬂ›s›nda ya sürüklenmiﬂ veyahut parçalanm›ﬂt›r."
"Vatan ve milletin felah› tamm› ﬂiddetle mevzuubahs olan bu devrede, iﬂbu maruzat›m etraf›nda, kat’î bir karar ile mücehhez bulunmam›z› kemali hürmetle istirham eylerim."
Efendiler, filhakika, Erzurumda bulundu¤um zamanlarda, Kâz›m Kara
Bekir Paﬂa, vicahen de bu mütaleaya mümasil mütalealar serdeylemiﬂti. Benim
de, dermeyan etti¤im mütaleat ﬂu mealde idi: "Her ﬂeyden evvel, memlekette,
milletin mevcudiyet ve iradesini tebarüz ettirmek ve bunu sars›lmaz bir tarzda,
Meclisi Millîde temsil etmek lâz›md›r. Bu da, memlekette millî bir mefkûre etraf›nda, kuvvetli bir teﬂkilât yapmak ve bu teﬂkilâta müstenit, Mecliste bir grup,
bulundurmakla mümkündür. En zinüfuz zevat›n gayesi; bu olmal›d›r. Halbuki, ﬂimdiye kadar görüldü¤üne nazaran, as›l olan bu cihete ehemmiyet verilmeksizin, az, çok kendinde liyakat görenler, hemen hükûmete geçmek hevesine, h›rs›na kap›l›yorlar. Bu gibi insanlar›n teﬂkil etti¤i hükûmetlerin mesnetleri,
millî teﬂkilâta merbut, Mecliste kavi bir grup olamay›nca, yaln›z saltanat ve hilâfet makam› kal›yor. Bu yüzden, millî meclisler, ﬂeref ve kudreti millîyeyi temsil edemiyor, arzuyu millî tecelli edemiyor ve icabat› tatbik olunam›yor. Binaenaleyh bizim için ilk ve en esasl› prensip; evvelâ, memlekette teﬂkilât› millîyeyi vücuda getirmek, sonra da, bu teﬂkilâttan kuvvet alan bir grubun baﬂ›nda,
mecliste çal›ﬂmak olmal›d›r. Hükûmet teﬂkiline veya teﬂekkül edecek herhangi
bir hükûmete dahil olmaya kalk›ﬂmakta fayda yoktur. Çünkü bu mahiyette bir
hükûmet, vatana ve millete hiçbir esasl› hizmet ifa edemeden, derakap düﬂmeye veyahut padiﬂaha dayanarak meclise karﬂ› ve dolay›sile millete karﬂ› vaziyet
almaya mecbur olacakt›r ki, birincisinde, istikrars›zl›k gibi büyük bir mahzur
tevali edecek; ikincisinde de, hakimiyeti millîyenin, bittedriç madum hükmüne
getirilmesine hizmet edilmiﬂ olacakt›r." Nitekim, meﬂmulü ›tt›lam›z oldu¤u ve
filen de sübut buldu¤u veçhile, biz evvelâ memlekette teﬂkilât› millîye yapt›k.
Sonra meclisi toplad›k. Evvelâ meclis hükûmeti yapt›k. Ondan sonra da hükûmet yapt›k.

‹zmirin ve ‹zmir valisinin ne durum ve koﬂullar içinde bulundu¤unu, elbette biliyorduk. Bildirilerimizi al›p alam›yaca¤› belli olmamakla birlikte, uygulayam›yaca¤› do¤ald›. Fakat, biz, bütün ülke kaderile u¤raﬂan ve yabanc›lar›n yurda girmesini tan›mayan bir güç oda¤› bulundu¤unu düﬂmanlar›m›za da
bildirmekte yarar görüyorduk.
Efendiler, içinde bulundu¤umuz günlerle ilgili, iﬂler ve olaylara de¤inmiﬂken, burada küçük bir noktay› daha aç›klamama izninizi rica edece¤im.
8 Ekim 1919 tarihli olup Kâz›m Kara Bekir Paﬂadan gelen bir telgrafta,
ﬂöyle bir düﬂünce uzun uzun dile getiriliyordu:
"Temsilci Kuruldan sizinle, Rauf Beyefendinin ve bu de¤erde olan etkin
yüksek kiﬂilerin, meb'us olduktan sonra da, hiç bir surette hükûmete kar›ﬂmayarak daima Ulusal Meclisteki grubun baﬂ›nda etkin ve hükûmetin oluﬂturuluﬂ ﬂekli ve ileri gelenlerinin de¤er ve kimlikleri ne olursa olsun, daima Ulusal Meclis içinde etkin ve denetleyici durumda bulunmay›, en önemli bir baﬂar› olay› ve uyulmas› pek çok gerekli bir karar sayar›m."
"Bir umudun ve bir grubun en yüksek ve en yetenekli tan›nm›ﬂ ileri gelenleri kendi çevrelerinden ç›k›p da hükûmet iﬂine kar›ﬂ›nca, Ulusal Meclis
hep zay›f kalm›ﬂ ve türlü ak›mlar karﬂ›s›nda ya sürüklenmiﬂ ya da parçalanm›ﬂt›r."
"Vatan ve milletin tam kurtuluﬂunun önemle sözkonusu oldu¤u bu dönemde, bilginize sunduklar›m konusunda, elimizde kesin bir karar bulunmas›n› üstün sayg›larla dilerim."
Efendiler, gerçekten, Erzurumda bulundu¤um zamanlarda, Kâz›m Kara
Bekir Paﬂa yüzyüze konuﬂmalarla da bu düﬂünceye benzer düﬂünceler ileri
sürmüﬂtü. Benim de, belirtti¤im düﬂünceler ﬂöyle idi: "Her ﬂeyden evvel,
memlekette, milletin varl›¤›n› ve iradesini göstermek ve bunu sars›lmaz bir biçimde, Ulusal Mecliste temsil etmek gerekir. Bu da, memlekette ulusal bir ülkü etraf›nda, kuvvetli bir örgüt kurmak ve bu örgüte dayanan, Mecliste bir
grup, bulundurmakla olabilir. En etkin kiﬂilerin amac›; bu olmal›d›r. Halbuki,
ﬂimdiye kadar görüldü¤üne göre, as›l olan bu yöne önem verilmeksizin, az,
çok kendinde de¤er görenler, hemen hükûmete geçmek hevesine, h›rs›na kap›l›yorlar. Bu gibi insanlar›n oluﬂturdu¤u hükûmetlerin dayanacaklar›, ulusal
örgütlere ba¤l›, Mecliste kuvvetli bir grup olamay›nca, yaln›z saltanat ve hilâfet makam› kal›yor. Bu yüzden, millî meclisler, ulusal onur ve gücü temsil edemiyor, ulusun iste¤i beliremiyor ve gere¤i uygulanam›yor. Bundan dolay› bizim için ilk ve en esasl› ilke; önce, memlekette ulusal örgütleri kurmak, sonra
da, bu örgütlerden güç alan bir grubun baﬂ›nda, mecliste çal›ﬂmak olmal›d›r.
Hükûmet kurmaya veya kurulacak herhangi bir hükûmete girmeye kalk›ﬂmakta yarar yoktur. Çünkü bu nitelikte bir hükûmet, vatana ve millete hiçbir
esasl› hizmet yapamadan, hemen düﬂmek ya da padiﬂaha dayanarak meclise
karﬂ› ve dolay›sile millete karﬂ› durum almak zorunda kalacakt›r ki, birincisinde, karars›zl›k gibi büyük bir sak›nca sürüp gidecek, ikincisinde de, ulusal egemenli¤in yavaﬂ yavaﬂ yok say›labilecek bir duruma getirilmesine hizmet edilmiﬂ olacakt›r." Nitekim, bildi¤iniz ve yap›lanlarla kan›tlanm›ﬂ oldu¤u gibi, biz
önce memlekette ulusal örgütleri kurduk. Sonra meclisi toplad›k. Önce meclis hükûmeti yapt›k. Ondan sonra da hükûmet yapt›k.
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Bundan baﬂka, münasebet düﬂdükçe, kabineye girilmiyece¤i ve yüksek
makam ve memuriyetler kabul olunm›yaca¤› hakk›nda ve esasen büyük ve millî gayeden baﬂka hiçbir maksat takip etmedi¤imize ve en büyük hissei faaliyetimizin, Kuvayi Millîyenin, ﬂimdiye kadar oldu¤u gibi, bundan sonra da, tevzinine hasr› mesai etmekten ibaret bulundu¤una dair millete karﬂ› beyanat ve tebligat›m›z vukubulmuﬂtu. Kâz›m Kara Bekir Paﬂa telgrafnamesinde, Erzurumdaki mütaleat›m› ve bu noktai nazardan olan tebligat›m›z› tahattur ettirerek,
beyan› takdirat eyledikten sonra, "fakat, bu güzel azim ve karar›n ﬂimdiye kadar, bizde görünmüﬂ tecarip ve netayicine nazaran, daha ﬂümullü olmas›n› da
hassaten arz ve mütalea eylerim" diyorlard› (Ves. 140).
Efendiler, Kâz›m Kara Bekir Paﬂan›n bu mütalea ve teklifi, telgrafnamelerinin sonunda söyledikleri gibi vatan ve milletin halâs› mevzuubahs oldu¤u
bir devirde ve benim izah etti¤im veçhile henüz, memlekette hiçbir teﬂkilât ve
meclis yok iken ve meclis topland›¤› zaman da mecliste böyle bir teﬂkilâta ve
kudreti millîyeye güvenir mefkûre sahibi bir grup ispat› mevcudiyet edememiﬂken, her ne suretle olursa olsun hükûmet teﬂkiline veya teﬂekkül edecek hükûmete dahil olmaya heves etmek elbette do¤ru olamazd›. Bu tarz› harekete,
memleket ve millet menafiine hizmet emelinden ziyade, ﬂahsî h›rs ve menfaat
veya hiç olmazsa cehalet atfetmekte, itikad›mca asla isabetsizlik olmaz.
Ancak, Efendiler, Kara Bekir Paﬂan›n dedi¤i gibi kabinenin ﬂeklü terkibi
ve ricalinin k›ymet ve hüviyeti ne olursa olsun, mecliste taazzuv etmiﬂ siyasî bir
grubun en müessir azay› âliyesinin, daima meclis içinde nafiz ve murak›p kalmas›, en mühim bir hadisei muvaffak›yet ve elzemüttatbik bir karar addolunamaz.
Cidden hakimiyeti millîye esas› üzerinde tedvir olunan medeni devletlerde,
kabul edilmiﬂ ve filen cari bulunan esas; milletin, amali umumîyesini azamî
temsil eden ve bu amalin taallûk etti¤i menafi ve icabat›, en yüksek kudretle ve
salâhiyetle yapabilecek zümrei siyasîyenin, umuru devletin idaresini deruhde
etmesi ve bunu en yüksek liderinin duﬂi mes'uliyetine tevdi etmesi, prensibinden
ibarettir.
Zaten bu ﬂeraiti ihraz edemiyen bir hükûmet ifay› vazife edemez. Hükûmetin, kuvvetli grup azas› meyan›ndan ve fakat birinci derecede olmayanlar›ndan zay›f bir hükûmet yapmak ve onu f›rkan›n birinci liderlerinin talimat ve
nasayihile yürütmeye kalk›ﬂmak fikri, bittabi do¤ru de¤ildir. Bunun feci netayici bilhassa Osmanl› Devletinin son günlerinde görülmüﬂtür.
‹ttihat ve Terakki rüesas›n›n elinde baziçe olan sadrazamlardan ve onlar›n
hükûmetlerinden, millete gelen zararlar say›lamayacak kadar çok de¤il midir?
Mecliste, hâkim olan f›rkan›n, hükûmet teﬂkilini, muhalif ve ekalliyette bulunan bir f›rkaya terketmesi ise asla mevzuubahs olamaz.
Kaideten ve usulen milletin ekseriyetini temsil eden ve gayei mahsusas› bariz olan f›rka, hükûmeti teﬂkil mes'uliyetini üzerine al›r ve kendi gaye ve prensiplerini memlekette tatbik eder.
Zaten cümlenin malûmu olan ve o yolda hareket edilmekte bulunan
bir hakikati, burada tevzihten maksad›m; vatanperverlik, ulüvvü ahlâk, insan› kâmillîk ve buna mümasil birtak›m evsaf› güzide icab› gibi gösterilmek

Bundan baﬂka, yeri ve zaman› geldikçe, bakan olunmayaca¤› ve yüksek
makam ve görevler kabul olunm›yaca¤› hakk›nda ve esasen büyük ve ulusal
amaçtan baﬂka hiçbir amaç da gütmedi¤imize ve en büyük çal›ﬂma pay›m›z›n,
Ulusal Gücün, ﬂimdiye kadar oldu¤u gibi, bundan sonra da sadece donat›lmas›na çal›ﬂmaktan ibaret bulundu¤u hakk›nda millete karﬂ› söz ve bildirilerimiz
olmuﬂtur. Kâz›m Kara Bekir Paﬂa telgraf›nda Erzurumdaki düﬂüncelerini ve
bunlara dayal› bildirilerimizi hat›rlatarak, övgüde bulunduktan sora, "ama, bu
güzel dayanç ve karar›n ﬂimdiye kadar, bizde görülmüﬂ denemeler ve sonuçlara göre, daha geniﬂ kapsaml› olmas›n› da özellikle düﬂünür ve bilginize sunar›m" diyordu (Belge 140).
Efendiler, Kâz›m Kara Bekir Paﬂan›n bu düﬂünce ve önerisi, telgraf›n›n
sonunda söyledi¤i gibi vatan ve milletin kurtuluﬂu sözkonusu oldu¤u bir dönemde ve benim aç›klad›¤›m gibi daha, memlekette hiçbir örgüt ve meclis yok
iken ve meclis topland›¤› zaman da mecliste böyle bir örgüte ve ulusal güce
güvenir ülkü sahibi bir grup ortaya ç›kamam›ﬂken, herne ﬂekilde olursa olsun
hükûmet kurmaya veya kurulacak hükûmete girmeye heves etmek elbette
do¤ru olamazd›. Böyle bir davran›ﬂ›, memleket ve millet yarar›na hizmet amac›ndan çok, kiﬂisel h›rs ve ç›kar veya hiç olmazsa cehalet olarak yorumlanmak, kan›mca çok yerinde olur.
Ancak, Efendiler, Kara Bekir Paﬂan›n dedi¤i gibi hükûmetin kuruluﬂ biçimi ve üyelerin de¤er ve nitelikleri ne olursa olsun, mecliste oluﬂmuﬂ siyasî bir
grubun en etkin yüksek üyelerinin, her zaman meclis içinde etkin ve denetici
kalmas›, en önemli bir baﬂar› ve uyulmas› pek çok gerekli bir karar say›lamaz.
Gerçekten ulusal egemenik ilkesine göre yönetilen uygar devletlerde, kabul edilmiﬂ ve etkin olarak bugün de geçerli olan temel kural; ulusun bütün
umular›n› en çok temsil eden ve bu umularla ilgili yarar ve gerekleri, en yüksek güçle ve yetkiyle gerçekleﬂtirebilecek siyasal grubun, devlet iﬂlerinin yönetimini ele almas› ve bunu en yüksek liderinin sorumluluk omuzuna yüklemesi, ilkesinden baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Asl›nda bu nitelikleri kazanmam›ﬂ olan bir hükûmet görev yapamaz.
Hükûmetin, kuvvetli grup üyeleri aras›ndan ve fakat birinci derecede olmayanlar›ndan güçsüz bir hükûmet yapmak ve onu partinin birinci liderlerinin
emir ve ö¤ütlerile yürütmeye kalk›ﬂmak düﬂüncesi, elbette do¤ru de¤ildir. Bunun ac›kl› sonuçlar› özellikle Osmanl› Devletinin son günlerinde görülmüﬂtür.
‹ttihat ve Terakki ileri gelenlerinin elinde oyuncak olan baﬂbakanlardan
ve onlar›n hükûmetlerinden, millete gelen zararlar say›lam›yacak kadar çok
de¤il midir?
Mecliste, ço¤unlukta olan partinin, hükûmet oluﬂturmay›, muhalif ve
az›nl›kta bulunan bir partiye b›rakmas› ise hiç söz konusu olamaz.
Kural ve yöntem gere¤i milletin ço¤unlu¤unu temsil eden ve özel amac›
belli olan parti, hükûmeti oluﬂturma sorumlulu¤unu üzerine al›r ve kendi
amaç ve ilkelerini memlekette uygular.
Asl›nda herkesçe bilinen ve o yolda uygulanmakta olan gerçe¤i, burada
aç›klamaktan amac›m; yurtseverlik, ahlâk yüceli¤i, yetkin kiﬂilik ve buna benzer
birtak›m seçme nitelikler gere¤i gibi gösterilmek istenilen boﬂ sözlere karﬂ›, mil-
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istenilen safsatalara karﬂ›, milletin ve nesli atinin nazar› dikkat ve intibah›n› celbetmektir. Bu mütaleat›ma vesile teﬂkil etmiﬂ olan Kâz›m Kara Bekir Paﬂan›n da
bu noktada, umumiyetle benimle hemfikir ve hemmütalea bulundu¤una asla ﬂüphem yoktur. Çünkü Kâz›m Kara Bekir Paﬂan›n maksudu, elbette, yaln›z benim
veya Heyeti Temsilîyede bulunan baz› arkadaﬂlar›n hükûmet yapmamas›n› veyahut hükûmete girmemesini istihdaf etmek de¤ildi. Kâz›m Kara Bekir Paﬂa, bu
meseleye ait telgrafnamesinde, Rauf Beyin ve benim ismimi zikrederken "bu k›balde olan zevat› müessirei âliye" demiﬂ oldu¤una ve kendisini ayn› k›balde gördü¤ü tabiî bulundu¤una göre, ﬂüphesiz, kendileri de prensiplerinden hariç kalmamak bedihi idi. Halbuki Kâz›m Kara Bekir Paﬂa, hat›ramda yan›lm›yorsam,
meb'us olarak, Mecliste çal›ﬂt›¤› s›rada, bir vaziyetin icab› olarak, yeni bir heyeti
hükûmet teﬂkili mevzuubahs oldu. Ben, bu hususta müdavelei efkâr eylemek üzere, Fethi Bey, Fevzi Paﬂa, Fuat Paﬂa, Kâz›m Paﬂa, Ali Bey, Celâl Bey, ‹hsan Bey
ve Heyeti Vekile arkadaﬂlar› ve sair on, on beﬂ arkadaﬂ› ve bu meyanda Kâz›m
Kara Bekir Paﬂay› Çankayada nezdime davet etmiﬂtim. Kâz›m Kara Bekir Paﬂa,
nezdime gelmeden evvel, o tarihte F›rka Kâtibi Umumisi bulunan Recep Beyin,
Mecliste yan›na giderek, kendisini davet etti¤imi ve a¤lebi ihtimal hükûmet riyasetini teklif edece¤imi söyledikten sonra, ﬂimdiden, kendisinin vaziyet hakk›nda
tenevvürüne yard›m edecek malûmat varsa bildirmesini söylemiﬂtir.
Kâz›m Paﬂan›n, Çankayada, içtima ve müzakere esnas›ndaki vaz'› da haz›run taraf›ndan manidar görülmekten hâli kalmad›. Kâz›m Kara Bekir Paﬂa,
esnay› müzakerede "bu suretle de millete hizmetten çekinmedi¤ini" pek hakl› ve
münasip olarak dermeyan etmiﬂti. Cereyan› müzakere bir noktaya sapland›:
Hükûmet reisi Fethi Bey mi, Kara Bekir Paﬂa m› olsun? Bu nokta üzerinde müdavelei efkâr edilirken, Kâz›m Kara Bekir Paﬂa, bana 8 Teﬂrinievel 1335 tarihinde tavsiye etti¤i veçhile "kabinenin ﬂeklü terkibi ve ricalinin k›ymet ve hüviyeti
ne olursa olsun, daima Meclisi Millî içinde, nafiz ve murak›p kalma¤› elzemüttatbik bir karar addetti¤ini" beyan etmedi. Bilâkis vaziyeti, hükûmet teﬂkiline salâhiyettar k›l›nmas›n› arzu eder mahiyette görülüyordu. Halbuki, henüz vatan
ve milletin felah› tamm›n›n mevzuubahs oldu¤u devrin müthiﬂ ve karanl›k bir
safhas›n› daha yaﬂ›yorduk.
Müzakereyi intaç etmedim, verdi¤im bir teneffüs esnas›nda Fevzi Paﬂa
Hazretlerini bahçeye götürdüm. Kendisinin, Fethi Bey ve Kâz›m Kara Bekir
Paﬂalardan birini hükûmet reisli¤ine intihapta, hakem olmas›n› rica ettim. Fakat, ikisini ayni zamanda ça¤›r›p "meselenin, ﬂahsî ve basit bir mesele olmad›¤›n› ve mesuliyetin vatanî ve büyük oldu¤unu izahtan sonra, aç›ktan aç›¤a, kendilerine hangisinin daha iyi yapabileceklerini vicdanlar›na müracaat ederek bizzat
söylemeleri talebinde bulunacakt›."
Tekrar, topland›k. Hükûmeti, ya Fethi Bey veyahut Kara Bekir Paﬂa teﬂkil
edecektir. Neticei müzakeraltan bunu anl›yorum. Meselenin hallinde, Fevzi Paﬂa Hazretlerini hakem yapal›m; dedim. Kabul olundu. Müﬂür Paﬂa, Fethi Bey
ve Kara Bekir Paﬂay› ald›. Bahçeye ç›kt›lar, izah etti¤im gibi hareket olunmuﬂ.
Fethi Bey, ben, daha iyi yapar›m demiﬂ. Müﬂür Paﬂa da bu kanaatte bulunmuﬂ
ve Fethi Bey intihap edilmiﬂtir. Bu suretle Kara Bekir Paﬂan›n hükûmet teﬂkiline memur edilmesine delâlet f›rsat› zail olmuﬂ.
*
* *

letin ve gelecek kuﬂa¤›n dikkatini çekmek ve gözlerini açmalar›n› istemektir. Bu
düﬂüncelerimi bildirmeme yol açan Kâz›m Kara Bekir Paﬂan›n da bu noktada,
genellikle benimle ayn› düﬂünce ve ayn› görüﬂte bulundu¤una hiç kuﬂkum yoktur. Çünkü Kâz›m Kara Bekir Paﬂan›n amac›, elbette, yaln›z benim veya Temsilci Kurulda bulunan baz› arkadaﬂlar›n hükûmet yapmamas›n› veyahut hükûmete girmemesini hedeflemek de¤ildi. Kâz›m Kara Bekir Paﬂa, bu konuyla ilgili telgraf›nda, Rauf Beyin ve benim ismimi sayarken "bu de¤erde etkin yüksek
kiﬂiler" demiﬂ oldu¤una ve kendisini ayn› de¤erde gördü¤ü do¤al bulundu¤una
göre, kuﬂkusuz, kendisinin de ilkeleri d›ﬂ›nda kalmayaca¤› aç›kça anlaﬂ›lmaktayd›. Halbuki Kâz›m Kara Bekir Paﬂa, an›msamamda yan›lm›yorsam, meb'us
olarak, Mecliste çal›ﬂt›¤› s›rada, bir durumun gere¤i olarak, yeni bir kabine kurmak söz konusu oldu. Ben, bu konuda düﬂünce al›ﬂveriﬂinde bulunmak için,
Fethi Bey, Fevzi Paﬂa, Fuat Paﬂa, Kâz›m Paﬂa, Ali Bey, Celâl Bey, ‹hsan Bey ve
hükûmetteki arkadaﬂlar› ve baﬂka on, on beﬂ arkadaﬂ› ve bu arada Kâz›m Kara
Bekir Paﬂay› Çankayada yan›ma gelmeye ça¤›rm›ﬂt›m. Kâz›m Kara Bekir Paﬂa,
yan›ma gelmeden önce, o tarihte Parti Genel Sekreteri olan Recep Beyin, Mecliste yan›na giderek, kendisini ça¤›rtt›¤›m› ve büyük bir olas›l›kla hükûmet baﬂkanl›¤›n› önerece¤imi söyledikten sonra, ﬂimdiden, kendisinin durum hakk›nda
ayd›nlanmas›na yard›m edecek bilgiler varsa bildirmesini söylemiﬂtir.
Kâz›m Paﬂan›n, Çankayada, toplant› ve görüﬂmeler s›ras›ndaki tutumu da
haz›r bulunanlarca anlaml› görülmekten uzak kalmad›. Kâz›m Kara Bekir Paﬂa, görüﬂmeler s›ras›nda "Bu yoldan da millete hizmetten çekinmedi¤ini" pek
hakl› ve uygun olarak bildirmiﬂti. Görüﬂmelerin ak›ﬂ› bir noktaya sapland›: hükûmet baﬂkan› Fethi Bey mi, Kara Bekir Paﬂa m› olsun? Bu nokta üzerinde düﬂünce al›ﬂveriﬂinde bulunulurken, Kâz›m Kara Bekir Paﬂa, bana 8 Ekim 1919
tarihinde ö¤ütledi¤i gibi "kabinenin oluﬂ ﬂekli ve üyelerinin de¤er ve nitelikleri ne olursa olsun, herzaman Ulusal Meclis içinde, etkin ve denetici kalmay›
uyulmas› en gerekli bir karar sayd›¤›n›" söylemedi. Tersine durumu ve tutumu,
hükûmet kurmaya yetkili k›l›nmas›n› ister nitelikte görülüyordu. Oysa ki daha,
vatan ve milletin tam kurtuluﬂunun söz konusu oldu¤u dönemin korkunç ve
karanl›k bir baﬂka evresini yaﬂ›yorduk.
Görüﬂmeleri sonuçland›rmad›m, verdi¤im bir ara tatili s›ras›nda Fevzi Paﬂa Hazretlerini bahçeye götürdüm. Kendisinin, Fethi Bey ve Kâz›m Kara Bekir Paﬂalardan birini hükûmet baﬂkanl›¤›na seçmekte, hakem olmas›n› rica ettim. Fakat, ikisini ayn› zamanda ça¤›r›p "sorunun, kiﬂisel ve önemsiz bir iﬂ olmad›¤›n› ve sorumlulu¤un ülkeyi ilgilendirir nitelikte ve büyük oldu¤unu aç›klad›ktan sonra, aç›ktan aç›¤a, kendilerine hangisinin daha iyi yapabileceklerini
ellerini vicdanlar›na koyarak kendileri söylemelerini onlardan isteyecekti."
Yeniden topland›k. Hükûmeti, ya Fethi Bey ya da Kara Bekir Paﬂa kuracakt›r. Görüﬂmelerin sonucunda bunu anl›yorum. Sorunun çözümlenmesinde,
Fevzi Paﬂa Hazretlerini hakem yapal›m; dedim. Kabul olundu. Mareﬂal, Fethi
Bey ve Kara Bekir Paﬂay› ald›. Bahçeye ç›kt›lar. Anlatt›¤›m gibi davran›lm›ﬂ.
Fethi Bey, ben, daha iyi yapar›m demiﬂ. Mareﬂal Paﬂa da bu kan›da bulunmuﬂ
ve Fethi Bey seçilmiﬂtir. Böylece Kara Bekir Paﬂan›n hükûmet kurmakla görevlendirilmesine yard›m f›rsat› ortadan kalkm›ﬂ oldu.
*
* *
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Padiﬂah
bendeli¤ile
ihraz olunan iktidar
makam›, iktidars›zl›¤›n
nümunesidir

Efendiler, Ali R›za Paﬂa Kabinesile baﬂlad›¤›m›z temas noktas›na gelelim:
Arzetmiﬂtim ki, hükûmet, bize, beyannamesini neﬂrinden evvel vermedi¤i
için, biz de, millete olan beyannamemizi, hükûmetin mütaleas›n› almaya lüzum
görmeden neﬂretmiﬂtik.
Bunun üzerine, hükûmet, Cemal Paﬂa vas›tasile daha dört maddenin vesaiti muhtelife ile tamimini lüzumlu görmekte oldu¤unu, 9 Teﬂrinievvelde bildirdi. Bu maddeler, ﬂunlard›:
1) ‹ttihatç›l›kla münasebet bulunmad›¤›,
2) Devleti Osmanîyenin Harbi Umumîye kar›ﬂmas› do¤ru olmad›¤› ve müsebbipleri aleyhinde tayini esami suretile baz› neﬂriyat icras› ve haklar›nda takibat ve mücazat› kanunîyenin tertibi,
3) Harp esnas›nda yap›lan her nevi cinayat faillerinin cezay› kanunîden
kurtulm›yacaklar›,
4) ‹ntihabat›n serbest cereyan edece¤i.
Cemal Paﬂa, bu maddeleri sayd›ktan sonra, bunlar›n tavzih ve tamimi, dahilen ve haricen birtak›m suitelâkkiyat›n önüne geçece¤inden bahisle, memleketin menafii âliyesi icab› olarak sureti mahsusada hüsnü telâkkisini rica ediyordu (Ves. 141).
Efendiler, Ali R›za Paﬂa Kabinesinin, nekadar zay›f ve nahif düﬂündü¤ünü ve hakikati görmekteki kasr› basar›n› anlamak için, bu maddeler adeta bir
miyard›r. Devletin, içine düﬂtü¤ü girivei izmihlâlin umku dehﬂetini görmekten
âciz olan zavall›lar, bittabi ciddî ve hakikî çareyi görmemek için gözlerini yumarlar. Çünkü, o ciddî ve hakikî çare, kendilerini, daha çok tethiﬂ eder.
Ak›l ve ferasetlerindeki mahdudiyet, tab› ve ahlâklar›ndaki zâf ve tereddüt
icab› böyledir.
Çoktan, bende oldu¤una ﬂüphe kalmam›ﬂ olmas› lâz›m gelen, padiﬂah ve
halifenin, bendeli¤ile ihraz olunabilecek makam› iktidar›n, iktidars›zl›¤a nümune olmas› tabiî de¤il midi?
Ferit Paﬂay› istihlâf eden, Ali R›za Paﬂa ve evvelki kabineden müdevver ve
yeni rüfekay› mesaisi, Ferit Paﬂan›n b›rakt›¤› noktadan baﬂlayarak, onun intaca muvaffak olamad›¤› amali a¤yar› takip ve intaca çal›ﬂmaktan baﬂka, zaten
ne yap›labilecekti?
Bu, bizce, vaz›han malûm idi. Fakat, tahmin ve takdir buyurulacak birçok
esbap ve mülâhazata binaen, hâz›m ve sabûr davranmaktan baﬂka çarei muvaffak›yet yok idi.
Efendiler, itilâf eylemiﬂ görünmeyi muvaf›k mütalea etti¤imiz bu yeni kabine ile, bizim noktai nazarlar›m›zda mevcut ihtilâf›n inkiﬂaf eden mebadisini
görmek için, bu dört maddeye ait mütaleam›z› ihtiva eden cevab›m›z›, Büyük
Millet Meclisi zab›tnamelerinin ilk günlerine ait sahifelerinde lûtfen bir defa daha gözden geçirirsiniz (Ves. 142).
Efendiler, bugünlerde ‹stanbuldaki matbuat mensubini, bir cemiyet teﬂkil
etmiﬂler ve Tasviriefkâr, Vak›t, Akﬂam, Türk Dünyas› ve ‹stiklâl gazeteleri nam›na, 9 Teﬂrinievvelde, baz› sualler soruyorlar ve neﬂriyata esas olacak noktai
nazarlar, talep ediyorlard›. Bunlara, icap eden hususat ve malûmat bildirildi
(Ves. 143).

Efendiler, Ali R›za Paﬂa hükûmetile baﬂlad›¤›m›z görüﬂme noktas›na gelelim:
Bilginize sunmuﬂtum ki, hükûmet, bize, bildirisini, yay›mlanmadan önce
vermedi¤i için, biz de, ulusa yapt›¤›m›z bildirimimizi, hükûmetin düﬂüncesini
almaya gerek duymadan yay›mlam›ﬂt›k.
Bunun üzerine, hükûmet, Cemal Paﬂa arac›l›¤› ile daha dört maddenin
de¤iﬂik araçlarla yay›mlanmas›n› gerekli bulmakta oldu¤unu, 9 Ekimde bildirdi. Bu maddeler, ﬂunlard›:
1) ‹ttihatç›l›kla iliﬂki bulunmad›¤›,
2) Osmanl› Devletinin Genel Savaﬂa kar›ﬂmas› do¤ru olmad›¤› ve savaﬂa
sürükleyenlere karﬂ› adlar› belirtilerek birtak›m yay›mlar yap›lmas› ve haklar›nda kovuﬂturma yap›larak yasal cezalar uygulanmas›,
3) Savaﬂ içinde iﬂlenen her türden cinayetleri iﬂleyenlerin yasal cezadan
kurtulm›yacaklar›,
4) Seçimlerin serbest yap›laca¤›.
Cemal Paﬂa, bu maddeleri sayd›ktan sonra, bunlar›n belirtilmesinin ve
yay›lmas›n›n, içerde ve d›ﬂar›da birtak›m fena yorumlar›n önüne geçece¤inden söz ederek, memleketin yüksek ç›karlar› gere¤i olarak özellikle iyi karﬂ›lanmas›n› rica ediyordu (Belge 141).
Efendiler, Ali R›za Paﬂa hükûmetinin, nekadar güçsüz ve c›l›z düﬂündü¤ünü ve gerçe¤i görmekteki k›sa görüﬂlülü¤ünü anlamak için, bu maddeler sanki
bir ölçüdür. Devletin, içine düﬂtü¤ü da¤›lma uçurumunun korkunç derinli¤ini
göremeyen zavall›lar, elbette ciddî ve gerçek çareyi görmemek için gözlerini
yumarlar. Çünkü, o ciddî ve gerçek çare, kendilerini, daha çok korkutur.
Ak›l ve anlay›ﬂlar›ndaki s›n›rl›l›k, huy ve ahlâklar›ndaki düﬂüklük ve yozlaﬂma gere¤i böyledir.
Çoktan, kendisinin de köle oldu¤una kuﬂku kalmam›ﬂ olmas› gereken,
padiﬂah ve halifenin, köleli¤i ile elde edilebilecek iktidar›n, iktadars›zl›¤a örnek olmas› do¤al de¤il miydi?
Asl›nda Ferit Paﬂadan sonra gelen, Ali R›za Paﬂa ve önceki hükûmetten
kalan ve yeni kat›lan çal›ﬂma arkadaﬂlar›, Ferit Paﬂan›n b›rakt›¤› noktadan
baﬂlayarak, onun sonuçland›rmay› baﬂaramad›¤› yabanc› isteklerini izlemek
ve sonuçland›rmaya çal›ﬂmaktan baﬂka ne yapabilecekti?
Bunu, biz, aç›kça biliyorduk. Ama, kestirip kavrayabilece¤iniz birçok neden
ve düﬂüncelerle, haz›ml› ve sab›rl› davranmaktan baﬂka baﬂar› çaresi yok idi.
Efendiler, anlaﬂm›ﬂ gibi görünmeyi uygun düﬂündü¤ümüz bu yeni
hükûmetle, bizim görüﬂlerimiz aras›ndaki uyuﬂmazl›¤›n geliﬂen baﬂlang›c›n›
görmek için, bu dört maddeye iliﬂkin düﬂüncelerimizi içeren karﬂ›l›¤›m›z›, Büyük Millet Meclisi tutunaklar›n›n ilk günleriyle ilgili sahifelerinde lûtfen bir
defa daha gözden geçirirsiniz (Belge 142).
Efendiler, bugünlerde ‹stanbul bas›n›nda çal›ﬂanlar, bir dernek kurmuﬂlar ve Tasviriefkâr, Vak›t, Akﬂam, Türk Dünyas› ve ‹stiklâl gazeteleri ad›na,
9 Ekimde, birtak›m sorular yöneltiyorlar ve yapacaklar› neﬂriyata esas olacak
görüﬂler, istiyorlard›. Bunlara, gereken hususlar ve bilgiler bildirildi (Belge
143).
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Padiﬂah
köleli¤i ile
elde edilen
iktidar, iktidars›zl›k
örne¤idir

Damat ﬁerif Paﬂa
milleti zehirliyor

Bu matbuat heyetinin reisi olan Velit Beyin de kendi gazetesi nam›na ﬂayan› dikkat sualleri ihtiva eden bir telgraf› vard›. Ona da yaverim vas›tasile cevap verdirdim (Ves. 144). Bunlar› vesaik meyan›nda mütalea buyuracaks›n›z.
Efendiler, yeni Heyeti Vükelâya dahil ve Heyeti Temsilîyerniz murahhas›
s›fat›n› haiz bulunan Cemal Paﬂa ile vukubulan ve bulmakta olan muhaberat›m›z, heyeti aliyenize, Dahiliye Nezareti makam›n› iﬂgal etmiﬂ bulunan, Damat
Mehmet ﬁerif Paﬂadan bahsetmeyi geciktirdi.
Biz, yeni kabine ile itilâf zemini ararken, ﬁerif Paﬂa, çoktan milleti tesmime baﬂlam›ﬂ bulunuyordu.
Nezarete geçti¤ini ilk tebli¤ eden 2 Teﬂrinievvel tarihli tamimi muhteviyat›, tahattur buyurulursa, orada, ﬂu cümlelere tesadüf edilir:
"Efrad› milletin bir vifak ve ittihad› tam halinde olmas›, devletin menafii
hakikîyesi icabat›ndan bulundu¤u halde, bir müddettir, dahili memlekette, asar› nifak ve ﬂikak runüma olmas›, müﬂkülât›n bir kat daha tezayüdünü müstelzim olmak itibarile, pek ziyade ﬂayan› teessüftür."
"... Muvaffak›yet... hükûmetin telkinat›na mutavaatle, menafii memlekete
muz›r harekâttan mücanebet edilmekle hâs›l olaca¤›ndan hemen merkez ve
mülhakata bu dairede icray› vesaya ediniz" (Ves. 145).
Efendiler; Damat Ferit Paﬂadan, daha ak›ll› oldu¤u rivayet edilen Damat
ﬁerif Paﬂa, pek acemice iﬂe baﬂlam›ﬂ oluyor. O tarihlerde ‹stanbulda, bizi da¤î,
ba¤î "sempl solda - Simple soldat" telâkki eden baz› romanc›lar gibi, Damat
Paﬂa da bizi kendi akl› eblehfiribanesince gafil ve gayr›müdekkik farzediyordu
galiba...!
Halbuki, biz, derakap, Naz›r Paﬂan›n maksad› denaetini anlam›ﬂ ve daha
müteyakk›z bir vaziyet alm›ﬂ bulunuyorduk. ﬁerif Paﬂa, bizim ef'al ve harekât›m›z› ve Ferit Paﬂa Kabinesini ›skat z›mn›nda milletçe tatbik olunan icraat›,
memlekette asar› nifak ve ﬂikak olarak tavsif ve pek ziyade teessüf ediyor.
Hükûmetin telkinat›na mutavaat ve muz›r harekâttan mücanebet telkinini
hemen bütün memlekete neﬂir için istical ediyor.
Bir de, Efendiler, hükûmetin, Dahiliye Naz›r› Mehmet ﬁerif imzasile intiﬂar eden beyannamesinin birkaç noktas›na hep beraber göz gezdirelim (Ves.
146).
"Heyeti Vükelây› haz›ra mütecanistir." Çok do¤rudur. Bu cihet kemalile
tavazzuh edecektir.
"Hututu esasiyede müttehidülefkârd›r. Hiçbir f›rkaya mensup de¤ildir.
Muhtelif siyasî gruplar›n hiçbirine dahi temayül etmiyor. Hepsinden muaveneti maneviyeye intizarda bulunuyor."
Bu cümlelerden ç›kan mana sarihtir. Hükûmet, teﬂkilât› millîye ve onu idare eden Heyeti Temsilîye ile beraber de¤ildir. Hatta, temayülü dahi yoktur. ‹tilâf ve Hürriyet F›rkas›ndan, Muhipler Cemiyetinden, K›z›l Hançercilerden, Nigehbanc›lardan, ilâahiri mevcut olan cemiyetlerden nekadar muavenete intizar
ediyorsa bizden de ancak o kadar... Cemal Paﬂa vas›tasile bizi iﬂgal ve i¤fale
matuf telgraflar muhteviyat› hep yaland›r.
Sonra Efendiler, ﬂu cümleyi okuyal›m: "Mukadderat› memleketin, vükelây› millet vesatetile tayini ehass› amalimizdir.”

Bu bas›n kurulunun baﬂkan› olan Velit Beyin de kendi gazetesi ad›na dikkate de¤er sorular içeren bir telgraf› vard›. Ona da yaverim arac›l›¤›yla yan›t
verdirdim (Belge 144). Bunlar› belgeler aras›nda okuyacaks›n›z.
Efendiler, yeni hükûmete giren ve Temsilci Kurulumuz delegesi niteli¤inde olan Cemal Paﬂa ile yap›lan ve yap›lmakta olan haberleﬂmemiz, yüksek
toplulu¤unuza, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›na gelmiﬂ bulunan, Damat Mehmet ﬁerif Paﬂadan söz etmeyi geciktirdi.
Biz, yeni hükûmetle anlaﬂma yolu ararken, ﬁerif Paﬂa, çoktan milleti zehirlemeye baﬂlam›ﬂ bulunuyordu.
Bakan oldu¤unu ilk bildiren 2 Ekim tarihli genelgenin içeri¤ini, hat›rlarsan›z, orada, ﬂu cümlelere rastlan›r:
"Ulus bireylerinin uyuﬂma ve birlik içinde bulunmalar›, devletin gerçek
ç›karlar› gere¤inden bulundu¤u halde, bir süredir ülke içinde, uyuﬂmazl›k ve
bölünme belirtileri görülmesi güçlüklerin bir kat daha artmas›na neden olmak
dolay›s›yla, pek çok üzücüdür."
"...Baﬂar›...hükûmetin önerilerine uymakla, ülke ç›karlar›na zarar verecek davran›ﬂlardan kaç›nmakla sa¤lanabilece¤inden hemen merkezlere ve onlara ba¤l› yerlere bu yolda ö¤ütler veriniz" (Belge 145).
Efendiler; Damat Ferit Paﬂadan, daha ak›ll› oldu¤u söylenen Damat ﬁerif Paﬂa, pek acemice iﬂe baﬂlam›ﬂ oluyor. O tarihlerde ‹stanbulda, bizi azg›n
eﬂkiya, basit bir asker parças› sayan baz› romanc›lar gibi, Damat Paﬂa da bizi
kendi akl›nca, o ancak aptallar› kand›rabilecek akl›nca aymaz ve araﬂt›rmaz
say›yordu galiba...
Oysa ki, biz, hemen, Naz›r Paﬂan›n alçakça amac›n› anlam›ﬂ ve daha uyan›k, (tetikte) bir durum alm›ﬂ bulunuyorduk. ﬁerif Paﬂa, bizim yapt›klar›m›z›
ve davran›ﬂlar›m›z› ve Ferit Paﬂa Hükûmetini düﬂürmek için milletçe uygulanan eylemleri, ülkede uyuﬂmazl›k ve bölünme belirtileri say›yor ve pek çok
ac›n›yor.
Hükûmetin telkinlerine uyulmas› ve zararl› davran›ﬂlardan kaç›n›lma
ö¤ütlerini hemen bütün ülkeye yaymak için acele ediyor.
Bir de, Efendiler, hükûmetin, ‹çiﬂleri Bakan› Mehmet ﬁerif imzasile yay›mlanan bildirisinin birkaç noktas›na hep beraber göz gezdirelim (Belge 146).
"ﬁimdik hükûmet üyeleri ba¤daﬂ›kt›r (omojen)." Çok do¤rudur. Bu yön
bütünüyle ortaya ç›kacakt›r.
"Ana hatlar aç›s›ndan eﬂdüﬂüncededir. Hiçbir partiden de¤ildir. Çeﬂitli
siyasal gruplar›n hiçbirine de e¤ilimi yoktur. Hepsinden tinsel yard›m bekliyor."
Bu cümlelerden ç›kan anlam aç›kt›r. Hükûmet, ulusal örgütler ve onu yöneten Temsilci Kurulla birlik de¤ildir. Buna, e¤ilimi bile yoktur. ‹tilâf ve Hürriyet Partisinden, Muhipler Derne¤inden, K›z›l Hançercilerden, Nigehbanc›lardan, ve var olan öbür baﬂka derneklerden nekadar yard›m bekliyorsa bizden de ancak o kadar... Cemal Paﬂa arac›l›¤› ile bizi oyalama ve aldatmaya yönelik telgraflar›n içerikleri hep yaland›r.
Sonra Efendiler, ﬂu cümleyi okuyal›m: "Ülke kaderinin ulusun vekilleri
elile belirlenmesi umular›m›z›n baﬂta gelenidir."
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Damat ﬁerif Paﬂa
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Yegâne kabahatimiz

Bundan ç›kan mana da, ﬂudur: S›vasta birkaç kiﬂi toplanm›ﬂ, millet nam›na idarei kelâm ediyor, mukadderat› milletle alâkadar oluyor. Heyeti Temsilîye diye bir de unvan tak›narak millet ve memleketin -vazifeleri olmad›¤› haldeiﬂlerine kar›ﬂ›yorlar. Bunlar›n sözünü dinlemeyiniz. Çünkü bunlar vükelây›
millet de¤ildir!
Hükûmet, bu beyannamede, ﬂu suretle sulh hakk›ndaki noktai nazar›n› da
izah ediyor: Wilson prensiplerinden bihakk›n istifade olunarak, Devleti Osmaniyenin müttehit ve padiﬂah›n›n etraf›nda müçtemi bir devleti müstakile olarak
temini bekas› için hiçbir teﬂebbüsten geri durulmayacakt›r."
Yeni kabine, bu noktai nazarlar›nda, muvaffak olacaklar›na dair ﬂu kuvvei teyidiyeyi gösteriyor: "Zaten düveli muazzaman›n hissiyat› n›sfetkâraneleri
ve hakikaten gittikçe tavazzuh etmekte olan Avrupa ve Amerika efkâr› ammesinin itildalperverli¤i de bu bapta emniyetbahﬂ olmaktad›r."
Efendiler, bütün bu fikirler, Ferit Paﬂa Kabinesinin padiﬂah lisanile neﬂretti¤i beyanname muhteviyat›n›n harfi harfine ayn› de¤il midir?
Bu tarz beyannameler, neﬂrinden maksat, milleti i¤fal ve meskenete irca
de¤il midir?
Hangi n›sfetten bahsolunuyor? Hangi itidalperverlikten dem vuruluyor?
Bunlar›n as›llar› var m›yd›? Memleketin, merkezinden itibaren heryerdeki tezahürat› ecnebîye, hakikatte bunun aksini ispat edecek delâili filiye ve bâhire
de¤il midi?
Hakikatte Wilson; prensiplerile beraber, sahneden çekilmiﬂ ve aksam› memaliki Osmaniyenin Suriyede, Filistinde, Irakta, ‹zmirde, Adanada ve heryerde iﬂgalini seyirci bulunmuyor muydu?
Bu kadar, kat’î asar› izmihlal muvacehesinde, akl›, feraseti, vicdan› olan
adamlar›n, kendilerini aldatmalar›na ihtimal verilir mi? Bu gibi adamlar, filhakika, kendilerini aldatacak kadar ebleh olurlarsa onlar›n mukadderat› memleketi idare etmelerine, akl› eren, hakikati fecaati görenler tahammül edebilir mi?
E¤er bu adamlar, hakikati biliyorlar ve kendilerini aldatm›yorlarsa, milleti i¤fal ederek koyun sürüsü halinde düﬂman›n pençesine tevdi etmeye canla, baﬂla
çal›ﬂmalar›na ne mana verilebilir?
Bu cihetlerin mütaleasile verilecek hükmü efkâr› umumiyeye b›rak›r›m.
Efendiler, hükûmetin beyannamesinin, manas›zl›¤›na ve ihtiva etti¤i efkâr›n sakametine ra¤men, biz Heyeti Temsilîye nam›na ayn› tarihte, 7 Teﬂrinievvel günü, yeni kabineye muzaherete karar veriyoruz. Hükûmeti cedide ile amali millîye aras›nda itilâf› tam husul buldu¤unu millete tepﬂir ediyoruz ve her tarafta umuru hükûmete asla müdahale edilmemesini temin ve hükûmet kuvvet
ve icraat›n› tahkim edecek tedabir al›yoruz. Dahil ve hariçte, vahdeti tamme oldu¤unu filen ispat edecek vaziyet al›yoruz. Hulâsa; memleketin temini selâmetini saffet ve samimiyetle düﬂünenlerin, aklen ve vicdanen yapmaya mecbur olduklar› -varidi hat›r olan- her ﬂeyi yapmaya çal›ﬂ›yoruz. Bir an evvel meb'uslar›n intihab›n› temin için teﬂvikatta ve tavsiyelerde bulunuyoruz. Yaln›z bir ﬂey
yapm›yoruz. Teﬂkilât› millîyeyi lâ¤vetmiyoruz ve Heyeti Temsilîyeyi fesheylemiyoruz. Yegâne kabahatimiz budur.
Damat Ferit Paﬂadan sonra, di¤er bir damat paﬂan›n etraf›nda, sadrazam
diye, nâz›r diye toplanm›ﬂ birtak›m sebükma¤zan›, alçak bir padiﬂah›n denî fikirlerini sühuletle tatbikta serbest b›rakmayaca¤›m›z› ihsas ediyoruz.

Bundan ç›kan anlam da, ﬂudur: S›vasta birkaç kiﬂi toplanm›ﬂ, ulus ad›na
konuﬂuyor, ulusun kaderiyle ilgileniyor. Temsilci Kurul diye bir de ad tak›narak millet ve memleketin - görevleri olmad›¤› halde - iﬂlerine kar›ﬂ›yorlar.
Bunlar›n sözünü dinlemeyiniz. Çünkü bunlar ulusun vekilleri de¤ildir.
Hükûmet, bu bildiride, bar›ﬂ üzerindeki görüﬂünü de ﬂöylece aç›kl›yor:
"Wilson ilkelerinden hakk›yla yararlanarak, Osmanl› Devletinin birlik halinde ve padiﬂah›n›n etraf›nda toplanan ba¤›ms›z bir devlet olarak yaﬂat›lmas›n›
sa¤lanmak için hiçbir giriﬂimden geri durulmayacakt›r."
Yeni kabine, bu görüﬂlerinde, baﬂar›l› olacaklar› konusunda ﬂu kuvvetlendirici gücü gösteriyor: "Esasta büyük devletlerin haksever duygular› ve
gerçekten gittikçe belirmekte olan Avrupa ve Amerika kamu oyunun ›l›ml›l›k severli¤i de bu konuda güven vermektedir."
Efendiler, bütün bu düﬂünceler, Ferit Paﬂa hükmetinin padiﬂah diliyle yay›mland›¤› bildiri içeri¤inin harfi harfine eﬂi de¤il midir?
Bu biçim bildiriler yay›mlamadaki amaç, milleti aldatmak ve uyuﬂuklu¤a
sürüklemek de¤il midir?
Hangi hak duygusundan sözediliyor? Hangi ›l›ml›l›k severlikten dem vuruluyor? Bunlar›n asl› var m›yd›? Yurdun, merkezinden baﬂlayarak heryerdeki yabanc›lar›n davran›ﬂlar› gerçekte bunun tersini gösteren etkin ve aç›k seçik kan›tlar de¤il miydi?
Gerçekte Wilson, ilkelerile birlikte, ortadan çekilmiﬂ ve Osmanl› beldelerinin Suriyede, Filistinde, Irakta, ‹zmirde, Adanada ve heryerde iﬂgaline seyirci bulunmuyor muydu?
Bu kadar kesin da¤›lma belirtileri karﬂ›s›nda, akl›, anlay›ﬂ›, vicdan› olan
adamlar›n, kendilerini aldatmalar› düﬂünülebilir mi? Bu gibi adamlar, do¤rusu, kendilerini aldatacak kadar aptal olurlarsa onlar›n ülke kaderini yönetmelerine, akl› eren, ac›kl› durumun gerçe¤ini görenler dayanabilir mi? E¤er bu
adamlar, gerçe¤i biliyorlar ve kendilerini aldatm›yorlarsa, milleti aldatarak
koyun sürüsü halinde düﬂman›n pençesine b›rakmaya canla, baﬂla çal›ﬂmalar›na ne anlam verilebilir?
Bu yönlerin düﬂünülmesini ve var›lacak yarg›y› kamu oyuna b›rak›r›m.
Efendiler, hükûmetin bildirisinin, anlams›zl›¤›na ve içindeki düﬂüncelerin
yanl›ﬂl›¤›na bakmadan, biz Temsilci Kurul ad›na ayn› tarihte, 7 Ekim günü,
yeni hükûmete destek olmaya karar veriyoruz. Yeni hükûmet ile ulusal umular aras›nda tam anlaﬂma bulundu¤unu millete müjdeliyoruz ve her yerde hükûmet iﬂlerine hiç kar›ﬂ›lmamas›n› sa¤lamak ve hükûmetin güç ve yapt›klar›n› kuvvetlendirecek önlemler al›yoruz. ‹çte ve d›ﬂta, tam birlik oldu¤unu etkin olarak kan›tlayacak ﬂekilde davran›yoruz. K›sacas›; memleketin esenli¤e
kavuﬂmas›n› temiz yürek ve içtenlikle düﬂünenlerin, ak›lca ve vicdanca yapmak zorunda olduklar› - hat›ra gelen - her ﬂeyi yapmaya çal›ﬂ›yoruz. Bir an
önce mebuslar›n seçilmesini sa¤lamak için özendiri ve ö¤ütler yap›yoruz. Yaln›z bir ﬂey yapm›yoruz. Ulusal örgütleri kald›rm›yoruz ve Temsilci Kurulu da¤›tm›yoruz. Tek suçumuz budur.
Damat Ferit Paﬂadan sonra, baﬂka bir damat paﬂan›n çevresinde, baﬂbakan
diye, bakan diye toplanm›ﬂ birtak›m beyinsizleri alçak bir padiﬂah›n alçakça düﬂüncelerini kolayl›kla uygulamakta serbest b›rakmayaca¤›m›z› duyuruyoruz.
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Tek suçumuz

Ahmet ‹zzet Paﬂan›n
nasihatnâmesi

Murahhas›m›z Cemal Paﬂa, bizim, kabine hakk›nda, hüsnü zan ve itimad›m›z› tahsil için her çareye baﬂ vurmaktan geri durmuyor. Ahmet ‹zzet Paﬂaya da, kabineyi tezkiye ettirerek mevcudiyetimizin silinmesi lüzumuna dair nasayih verdiriyordu.
Filhakika, Ahmet ‹zzet Paﬂan›n ﬂifre dahilinde kalan imzasile, Harbiye
Naz›r› Cemal Paﬂadan 7/8 Teﬂrinievvel 1335 tarihli ﬂöyle bir telgraf alm›ﬂt›k:

Delegemiz Cemal Paﬂa, bizim, hükûmet hakk›nda, iyi san› ve güvenimizi
sa¤lamak için her çareye baﬂ vurmaktan geri durmuyor. Ahmet ‹zzet Paﬂaya
da, hükûmeti aklatt›rarak varl›¤›m›z›n silinmesi gerekti¤i yollu ö¤ütler verdiriyordu.
Gerçekten, Ahmet ‹zzet Paﬂan›n ﬂifre içinde kalan imzasile, Savaﬂiﬂleri
Bakan› Cemal Paﬂadan 7/8 Ekim 1919 tarihli ﬂöyle bir telgraf alm›ﬂt›k:

Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Harbiyeden, 7/8 Teﬂrinievel 1335
Yeni kabinede, ekseriyetle mevcut olan, kadîm ve samimî rüfekam› ziyaret ederek istizah› ahval ve teatii efkâr etmiﬂ idim. Muttali oldu¤um baz› ahval üzerine, menafii hayatiyei
millet ve memleket endiﬂesi ve beynimizde müesses olan revab›t› muhadenet ve uhuvveti askeriye ümniyesile, mütaleat› âtiyei serde müsaraat ediyorum:
Birkaç aydanberi, memleketin duçar oldu¤u tehlikei istilâ ve izmihlalin önüne geçilebilmek emrinde, ﬂimdiye kadar kuva ve harekât› millîyenin tesirat› nafias›, cümlece tasdik edilmektedir.
Yaln›z, bu hizmetin netayicini iktitaf etmek, bundan sonra hakimane ve kanunî bir idarenin tesisine vabeste oldu¤u da, erbab› nazarca müsellemdir. Art›k hükûmet ve millet, ikilikten ayr›larak bir vahdeti kâmile ﬂekli irae etmesine, fikri âcizanemce, ihtiyac› âcil ve mübrem
vard›r. Kabineyi teﬂkil eden zevat›n hulûsu niyet ve itidali fikrinden, cümlenin emin oldu¤una mutemidim. Hiçbir kabinenin devam› memuriyetine imkân b›rakmayacak bir vaz'› hali
dahilînin, siyaseti hariciye üzerine olabilecek tesirat› meﬂ'umesi, muhtac› izah de¤ildir. Bir an
evvel meb’usan›n intihab› ve Meclisin cem'i için, hükûmeti seniyece tedabiri seria ittihaz
olunmaktad›r. Muhafazai vatan emrindeki azim ve niyeti civanmerdanelerinin, erkân› hükûmetçe sureti telâkkisi, bugünkü beyannameden istimbat olunaca¤›ndan hulûsu niyetle ittihad› efkâr husul bulaca¤›na emniyetim berkemaldir.
Ancak, bu sabah nezdi âcizaneme gelen vâk›f› ahval ve ﬂayan› emniyet bir zat, Kütahya ve Bilecik cihetlerinde, mugayiri marzî baz› ahvalin zuhûrundan bahseylemiﬂtir. Bizi, fetret ve ihtilâfa sevketmek için hariç ve dahilden birçok teﬂvikat ve tahrikat vukubulaca¤› tahmin ve teslim edilece¤i tabiîdir. Di¤er taraftan, dün vükelâdan bir zat›n irae etti¤i Kastamonu vali vekilinden mevrut bir telgrafname ile de, baz› memurînin tayin ve tecziyesi gibi hususatta hükûmeti merkeziyeye adeta emredilmek isteniliyor idi. Bu misillû hâlât›n, devleti bu
derekeye getirmiﬂ olan ve nezdinizde dahi rütbei merdudiyeti beyanname ve tahlifnamelerde
maalmesar görülen, idarei sakimeyi aynen taklit demek olaca¤›ndan bu misillû adamlara vesilei hareket ve faaliyet verilmemesini, müsellem olan kiyaset ve fatanetinizden ümit ederim.
Hulâsa, art›k memlekette vahdetin teminini ve kavanini esasiye dairesinde hükûmetle rab›ta
tesisini kemali hulûs ile tavsiye ve ricaya müsaraat ederim (Ahmet ‹zzet).
Harbiye Naz›n Cemal

Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Harbiyeden, 7/8 Ekim 1919
Yeni hükûmette, ço¤unlu¤u oluﬂturan, pek eski ve yak›n arkadaﬂlar›m› görmeye giderek olup bitenleri soruﬂturmuﬂ ve düﬂünce al›ﬂveriﬂinde bulunmuﬂtum. Baz› durumlar› ö¤renince ulusun ve ülkenin varl›¤› yarar› kayg›s› ve aram›zda yerleﬂmiﬂ olan dostluk ba¤lar›na ve asker kardeﬂli¤ine güvenerek, aﬂa¤›daki düﬂüncelerimi bildirmiye giriﬂiyorum:
Birkaç aydanberi, memleketin u¤rad›¤› istilâ ve da¤›lman›n önüne geçilebilemesinde,
ulusal güçlerin ve millî harekât›n yararl› etkisi oldu¤u, herkesçe kabul edilmektedir.
Yaln›z, bu hizmetin sonuçlar›ndan yararlanmak, bundan sonra ak›ll›ca ve yasal bir yönetimin kurulmas›na ba¤l› oldu¤u da, gözü görenlerce bilinmektedir. Art›k hükûmet ve ulusun, ikilikten ayr›larak tam bir birlik göstermesine, de¤ersiz düﬂünceme göre, acele olarak
çok gereksinim vard›r. Hükûmette bulunanlar›n iyi niyetlerine ve ›l›ml› düﬂüncelerine, herkesin güvendi¤ine inan›yorum. Hiçbir hükûmetin çal›ﬂmas›n› sürdürmesine olanak b›rakmayacak bir iç tutumun, d›ﬂ politika üzerine yapabilece¤i u¤ursuz etkileri, aç›klamaya gerek yoktur. Bir an önce mebuslar›n seçilmesi ve Meclisin toplanmas› için, yüce hükûmet taraf›ndan ivedi önlemler al›nmaktad›r. Yurdun korunmas› yolundaki yi¤it istek ve direniﬂlerinizin, hükûmet üyelerince nas›l karﬂ›land›¤›, bugünkü bildiriden anlaﬂ›laca¤›ndan iyi niyetle düﬂünce birli¤inin gerçekleﬂmesine güvenim tamd›r.
Ancak, bu sabah yan›ma gelen durumu bilir ve güvenilir bir kiﬂi, Kütahya ve Bilecik
dolaylar›nda, hoﬂa gitmeyen baz› olaylar oldu¤undan söz etmiﬂtir. Bizi, uyuﬂuklu¤a ve uyuﬂmazl›¤a sürükleyici d›ﬂar›dan ve içeriden birçok özendirim ve k›ﬂk›rtmalar olaca¤› elbette
kestirilir ve kabul edilir. Öte yandan dün bakanlardan birinin gösterdi¤i Kastamonu vali vekilinden gelme bir telgraf ile de, baz› görevlilerin atanma ve cezaland›r›lmalar› gibi konularda ‹stanbul hükûmetine sanki emir verilmek isteniliyor idi. Bu gibi durumlar›n, devleti
bu kerteye getirmiﬂ olan ve sizce de ne denli kötülendi¤i bildirilerde ve and içme belgelerinde sevinçle görülen, bozuk yönetimi oldu¤u gibi taklit etmek demek olaca¤›ndan bu gibi adamlar›n çal›ﬂmalar›na ve davranmalar›na f›rsat verilmemesini, gerçekli¤i herkesçe kabul edilen uyan›k zekân›zdan umar›m. K›sacas›, art›k memlekette birlik sa¤lanmas›n› ve temel yasalar çerçevesinde hükûmetle ba¤lant› kurulmas›n› temiz yürekle ö¤ütlemek ve rica
etmek isterim. (Ahmet ‹zzet)
Savaﬂiﬂleri Bakan› Cemal

Bu telgrafa, mümkün oldu¤u kadar hiçbir fikir ve hissi mahsus izhar etmemeye çal›ﬂarak mülayim ve hatta itminanbahﬂ bir cevap vermek, muvaf›k
mütalea edildi. Cevap budur:

Bu telgrafa, olabildi¤ince hiçbir özel düﬂünce ve duygu belirtmemeye çal›ﬂarak yumuﬂak ve hatta güven verici bir karﬂ›l›k vermek, uygun olur düﬂünüldü. Yan›t ﬂudur:

ﬁifre

S›vas, 7/8 Teﬂrinievel 1335
Harbiye Naz›r› Cemal Paﬂa Hazretlerine

ﬁifre

S›vas, 7/8 Ekim 1919
Savaﬂiﬂleri Bakan› Cemal Paﬂa Hazretlerine

C. - 7/8, 10, 1335
"Ahmet ‹zzet Paﬂa Hazretlerine"
Mütaleai samileri, lây›k oldu¤u ehemmiyetle nazar› dikkate al›nd›. Harekât› millîyenin
tesirat› hakk›ndaki hüsnü telâkkiye teﬂekkür olunur. Bugüne kadar oldu¤u gibi, bundan sonra dahi, hidemat› vak›ai millîyenin hakimane bir tarzda idame edilece¤ine ve kanunî bir idarenin tamamii teessüsüne bütün mevcudiyetimizle çal›ﬂ›laca¤›na itimat buyurulmas›n› rica ve
çünkü gayei mesaimizin bir devrei kanunîye küﬂad›na matuf bulundu¤unu arzederim. Elhamdülillah hükûmet ile millet, noktai nazarlar›nda itilâf› tam hâs›l eylemiﬂ olduklar›ndan fimabat devam edece¤inden emin bulundu¤umuz, samimiyeti mütekabile ve vahdeti kâmile
ﬂeklini menafii millet ve memleketi kâfil olacak surette irae edecektir.

K: - 7/8, 10, 1919
"Ahmet ‹zzet Paﬂa Hazretlerine"
Yüksek düﬂünceleriniz, de¤erlerine yaraﬂ›r önemle gözönüne al›nd›. Millî Harekât›n
etkilerine iyi gözle bakman›za teﬂekkür olunur. Bugüne kadar oldu¤u gibi, bundan sonra
da, yap›lan ulusal hizmetlerin bilgece sürdürülece¤ine ve yasal bir yönetimin bütünüyle kurulmas›na bütün varl›¤›m›zla çal›ﬂ›laca¤›na güvenmenizi rica ederim, ﬂu nedenle ki çal›ﬂmalar›m›z›n amac› bir kanun dönemi aç›lmas›na yöneliktir. Hamd olsun hükûmet ile millet, görüﬂlerinde tam anlaﬂma sa¤lam›ﬂ olduklar›ndan bundan böyle sürece¤ine inand›¤›m›z, karﬂ›l›kl› içtenlik ve tam birlik durumunu ulus ve ülke ç›karlar›n› garantileyecek ﬂekilde gösterecektir.
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Ahmet ‹zzet Paﬂan›n
ö¤üt yaz›s›

Harekât ve siyaseti sakimesi cümlenin malûmu olan Ferit Paﬂa Kabinesine, milletin mutavaat ve amalü ef'aline müﬂareket etmemesi, siyaseti hariciyemiz üzerinde hiçbir tesiri meﬂ'um b›rakmay›p bilâkis Ferit Paﬂa Kabinesinin sebebiyet verdi¤i bilcümle tesirat› menhuseyi bertaraf
etmiﬂ ve ﬂayan› ﬂükrü mahmedet olan bugünkü müsait vaziyeti siyasîyemizi temin eylemiﬂtir.
Milletin itimad›na mazhar bugünkü kabine ile müttehit bulunmak, vaziyeti dahilîyemizi, siyaseti haricîye üzerinde en nâfi ve müessir bir âmil k›laca¤ana ﬂüphe yoktur. Hadisat› fevkalâdede baz› yerlerde arzu hilâf›nda baz› vakayiin zuhûru gayrikabili içtinap ahvali zarurîye ve tabiîyedendir. Bilhassa Kütahya ve Bilecek ve Eskiﬂehir gibi mevakiin ve bu mevakideki masum ve ma¤dur halk›n taht›nda bulundu¤u tazyik ve tahkir, lûtfen ve nazar› insaf ile bir
an düﬂünülürse baisi ﬂikâyet görülen ahvalin ne derece muhik oldu¤u edna mülâhaza ile sabit
olur. Buralardaki vaziyeti elime ve müessifenin de bâis ve müsebbibi sab›k hükûmetin tavr›
miskinanesi oldu¤u düﬂünülünce hedefi tariz ve taht›enin harekât› millîyeye tevcihi haks›zl›k
olur itikad›nday›m. Kastamonu vali vekilinin manzum devletleri buyurulan telgrafnamesinden vekili mumaileyhi de mazur görmenizi rica edece¤im. Çünkü bu tarz› müracaat yaln›z
Kastamonudan de¤il, daha baz› yerlerden de vaki olmuﬂ ve yeni kabinenin mütereddit gibi görünen tavr› iptidâisi bir iki gün daha devam etseydi, bu nevi müracaatler memleketin her köﬂesinden ya¤acakt›. Fimabat, bu gibi halâta kat'iyyen meydan verilmemesi için icab eden her
türlü tedabir al›nacak ve tesirat icra edilecektir ve tavsiyei fahimaneleri veçhile, vahdeti (ammenin temini ve kavanini esasiye dairesinde hükûmetle rab›tai samimîyenin tesisi için kemali
hulûs ile sarf› mesai edilecektir. Hürmet ve tazim ile ellerinizden öperim Efendim.
Mustafa Kemal
Ali R›za
Paﬂa cumhuriyet yap›laca¤›n›
keﬂfediyor

Salih Paﬂa
Heyeti
Temsilîye
ile temas
için geliyor

Kötü davran›ﬂ ve politikas› herkesce bilinen Ferit Paﬂa hükûmetine, ulusun boyun e¤memesi ve amaçlar›yla yapt›klar›na kat›lmamas›, d›ﬂ siyasetimiz üzerinde hiçbir kötü etki yapmay›p tersine Ferit Paﬂa hükûmetinin neden oldu¤u bütün u¤ursuz etkileri ortadan kald›rm›ﬂ
ve teﬂekkür edilmeye ve övülmeye de¤er olan bugünkü uygun politik durumu sa¤lam›ﬂt›r.
Milletin güvenini elde etmiﬂ bulunan bugünkü hükûmet ile birlik olman›n, iç durumumuzu, d›ﬂ politika üzerinde en yararl› ve etkin bir neden durumuna getirece¤ine kuﬂku yoktur. Ola¤anüstü hallerde baz› yerlerde istenmeyen baz› olaylar›n ortaya ç›kmas› kaç›n›lmaz
zorunlu ve do¤al durumlardand›r. Özellikle Kütahya ve Bilecik ve Eskiﬂehir gibi yerlerin ve
bu yerlerdeki suçsuz ve gadre u¤ram›ﬂ halk›n üstünde bulunan bask› ve aﬂa¤›lanma, lûtfedilir de insaf gözü ile bir an düﬂünülürse yak›nma nedeni görülen durumlar›n ne kadar hakl› oldu¤u en ufak bir düﬂünce ile kan›tlan›r. Buralardaki ac›kl› ve esefedilecek durumun da,
yaratan› ve nedeni eski hükûmetin miskince davran›ﬂ› oldu¤u düﬂünülürse Millî Harekât›
sorumlu tutup taﬂlamak haks›zl›k olur inanc›nday›m. Kastamonu vali vekilinin gördü¤ünüz
telgraf› konusunda da bu vali vekilini hakl› bulman›z› rica edece¤im. Çünkü bu yollu baﬂvuru yaln›z Kastamonudan de¤il, daha baﬂka baz› yerlerden de yap›lm›ﬂ olup yeni hükûmetin karars›z gibi görünen ilk davran›ﬂ› bir iki gün daha sürseydi, bu türden baﬂvurular memleketin her köﬂesinden de ya¤acakt›. Bundan böyle, bu gibi durumlara kesinlikle meydan
verilmemesi için gereken her türden önlemler al›nacak ve etkiler yap›lacakt›r ve anlay›ﬂl›
ö¤ütlerinize uyarak, tam bütünlü¤ün sa¤lanmas› ve ana kanunlar çerçevesinde hükûmetle
içten ba¤lar›n oluﬂturulmas› için tam bir temiz yüreklilikle çal›ﬂ›lacakt›r. Hürmet ve sayg›yla ellerinizden öperim Efendim.
Mustafa Kemal

Efendiler, Ahmet ‹zzet Paﬂan›n yazd›¤› nasihatname ve verdi¤imiz cevab›n mütaleas› bir hat›ram› ihya etti. Nazar› millette ve tarihte mazbut kalmas›
için onu da söylemiﬂ olay›m:
Ali R›za Paﬂa, bir gün, Ahmet ‹zzet Paﬂay› ziyaret eder; esnay› sohbetle
aleyhimde birtak›m tefevvühatta bulunur ve bu tefevvühata mühim bir keﬂfini
de ilâve eder: "Cumhuriyet yapacaklar, cumhuriyet!" diye ba¤›r›r. Do¤rusunu
isterseniz Efendiler, Makedonyada Osmanl› ‹mparatorlu¤unun Garp Ordular› Baﬂkumandan› Ali R›za Paﬂan›n aslanlardan mürekkep, koskoca Türk ordular›n› mahvü periﬂan ettirdikten ve k›ymetli Makedonya topraklar›n›, düﬂmanlara terk ve teberru ettikten sonra; devletin en müﬂkül an›nda, Vahdettinin
hadimi amali olmak için, icap eden evsaf› iktisap eylemiﬂ oldu¤una ve bu meﬂhur ordular baﬂkumandan›n›n, bu defa kendine en mahir muavin olarak, eski
erkân›harbiye reisini, Harbiye Nezaretine getirmeyi düﬂünece¤ine, tabiî nazarile bak›labilirdi. Fakat teﬂebbüsat› millîyenin, cumhuriyeti istihdaf etti¤ini, bu
kadar sürat ve sühuletle ihtisas ve idrak eyliyece¤ine takdirhan olmamak mümkün de¤ildir.
Efendiler, bana bu malûmat› veren, hikâyeyi bizzat ‹zzet Paﬂan›n a¤z›ndan iﬂiten, çok muhterem ve içimizde haz›r bir arkadaﬂd›r.
Efendiler, Cemal Paﬂa 9 Teﬂrinievvel 1335 tarihli bir ﬂifre ile, Heyeti Temsilîye ile yak›ndan temas etmek üzere, Bahriye Naz›r› Salih Paﬂan›n hareketinin tensip edilmekte oldu¤unu bildirdi. Fakat, Salih Paﬂa biraz rahats›z oldu¤u için mahalli mülâkat›n mümkün mertebe yak›n olmas› ve ‹slanbuldan bahren hareketinin münasip teemmül edildi¤i tasrih edildikten sonra Heyeti Temsilîyeden kimlerle ve nerede mülâkatlar› tasavvur olundu¤unu sordu.
10 Teﬂrinievvelde verdi¤imiz cevapta, mahalli mülâkat olarak Amasyay›
tespit ettik. Görüﬂmek üzere, Heyeti Temsilîyeden benimle beraber Rauf ve Bekir Sami Beyler gidecekti. Buna da bildirdik. Salih Paﬂan›n ‹stanbuldan hangi

Efendiler, Ahmet ‹zzet Paﬂan›n kaleme ald›¤› ö¤üt yaz›s› ve verdi¤imiz
karﬂ›l›¤›n okunmas› bir an›m› canland›rd›. Milletin belle¤ine ve tarihe geçmesi cin onu da söylemiﬂ olay›m:
Ali R›za Paﬂa, bir gün, Ahmet ‹zzet Paﬂay› görmeye gider; sohbet ederken beni kötüleyen birtak›m yersiz sözler söyler ve bunlara önemli bir buluﬂunu da ekler: "Cumhuriyet yapacaklar, cumhuriyet." diye ba¤›r›r. Do¤rusunu isterseniz Efendiler, Makedonyada Osmanl› ‹mparatorlu¤unun Bat› Ordular› Baﬂkomutan› Ali R›za Paﬂan›n aslanlardan oluﬂan, koskoca Türk ordular›n›, bozguna u¤rat›p yok ettirdikten ve de¤erli Makedonya topraklar›n›, düﬂmanlara b›rak›p ba¤›ﬂlad›ktan sonra; devletin en s›k›ﬂ›k zaman›nda, Vahdettinin emellerine hizmet etmek için, gereken nitelikler elde etmiﬂ oldu¤una ve
bu ünlü ordular baﬂkomutan›n›n, bu kez kendine en becerikli yard›mc› olarak,
eski kurmay baﬂkan›n›, Savaﬂiﬂleri Bakan› yapmay› düﬂünece¤i, do¤al say›labilirdi. Ama ulusal giriﬂimlerin, cumhuriyeti hedef ald›¤›n›, bu kadar çabuk ve
kolay duyup anlayabilece¤i, büyük beyeni ile karﬂ›lanmamak olanak d›ﬂ›d›r.
Efendiler, bana bu bilgileri veren, öyküyü ‹zzet Paﬂan›n kendi a¤›z›ndan
iﬂiten, çok sayg›n ve içimizde bulunan, bir arkadaﬂt›r.
Efendiler, Cemal Paﬂa 9 Ekim 1919 tarihli bir ﬂifre ile, Temsilci Kurul ile
yak›ndan iliﬂki kurmak üzere, Deniziﬂleri Bakan› Salih Paﬂan›n, yola ç›kmas›n›n uygun bulunmakta oldu¤unu bildirdi ama Salih Paﬂa biraz rahats›z oldu¤u için buluﬂma yerinin olabildi¤i kadar yak›n olmas› ve ‹stanbuldan deniz yoluyla gitmesinin uygun olur düﬂünüldü¤ü belirtildikten sonra Temsilci Kuruldan kimlerle ve nerede bir araya gelmeleri düﬂünüldü¤ünü sordu.
10 Ekimde verdi¤imiz karﬂ›l›kla, buluﬂma yeri olarak Amasyay› belirledik.
Görüﬂmek üzere, Temsilci Kuruldan benimle birlikte Rauf ve Bekir Sami Beyler gidecekti. Bunu da bildirdik. Salih Paﬂan›n ‹stanbuldan hangi gün yola ç›ka-
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Askerî
Nigehban
Cemiyeti

gün hareket edece¤inin ve Amasyaya hangi gün vâs›l olabilece¤inin vaktü zamanile iﬂ'ar›n› rica ettik.
Efendiler, memleketin her taraf›nda, teﬂkilât› millîyenin tevsi ve tarsini faaliyetine devam ediyorduk. Ayn› zamanda meb'usan intihab›n› temin ve tesria
çal›ﬂ›yor ve bu husustaki noktai nazarlar›m›z› da icap edenlere iblâ¤ ediyor ve
baz› zevat› tavsiye dahi ediyorduk. Ancak Cemiyet nam›na, namzet vazetmemeyi prensip kabul etmekle beraber, meb'us olmak teﬂebbüsünde bulunanlar›n, Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti esaslar›n› ve mukarrerat›n›
hüsnü kabul etmiﬂ zevattan olmas›n›, pek ziyade arzu ediyor ve bu gibi zevat›n, kendiliklerinden Cemiyet nam›na namzetliklerini vazetmeleri lüzumunu da
ilân ediyorduk.
11 Teﬂrinievvel 1335 tarihinde, bu arzetti¤im hususata dair yeniden baz›
emirler verdik (Ves. 147, 148, 149).
Amali millîyeye hadim memurlar, birer suretle, nakil ve tahvil olunmak,
amali millîyeye muhalefetlerinden dolay›, millet taraf›ndan kovulan memurlar›n s›fat› memuriyetlerini muhafazada devam olunmak yüzünden baz› yerlerden, yeni kabine ile manay› itilâf›m›z anlaﬂ›lamad›¤› tarz›nda tarizler gelmeye
baﬂlad›. Bu hususu, 11 Teﬂrinievvelde, Cemal Paﬂaya yazarak, kabinenin nazar› dikkatini celbetmek istedik.
Bir de, Efendiler, malûmunuzdur ki ‹stanbulda Askerî Nigehban Cemiyeti diye bir heyeti fesadiye türemiﬂti. Bu heyetin o zamanki malûmata nazaran
resikâr›nda bulunanlar, Kiraz Hamdi Paﬂa, h›rs›zl›ktan dolay› matrut, Erkân›harp Miralay› Refik Bey, Sab›k Halâskâr Gurubundan Binbaﬂ› Kemal Bey,
Band›rma sab›k Sevkiyat Reisi Topçu Binbaﬂ›lardan Hakk› Efendi ve henüz
bu cemiyetle kat'› rab›ta edip etmedi¤i malûm olmayan matrut Erkân›harp
Binbaﬂ›lar›ndan Nevres Bey gibi seyyiatlar› yüzünden ordudan tardolunmuﬂ
veya tekaüde sevkedilmiﬂ kesan ile, ahlâks›zl›klarile tan›nm›ﬂ mahdudülm›ktar
eﬂhastan ibaret bulunmakta idi.
‹ﬂte, bu cemiyet, ‹kdam gazetesinin 23 Eylûl 1335 tarih ve 8123 numaral›
nüshas›nda bir muht›ra neﬂretmiﬂti. Bu cemiyet, bu muht›rasile, kendilerine vatan ve milletin nigehbân› süsünü vermek istiyordu. Cevat Paﬂan›n Harbiye Nezareti zaman›nda, bu cemiyet hakk›nda, takibata baﬂlan›lm›ﬂt›. Tebeddülâttan
dolay› arkas› kesildi.
Bu cemiyetin mevcudiyeti ve faaliyeti ordu mensuplar›n›n asabiyetini tahrik ediyordu. Heyeti Temsilîyeye müracaatlar baﬂlam›ﬂt›.
12 Teﬂrinievvel 1335 tarihinde, Harbiye Naz›r› Cemal Paﬂadan, kendi muvaffak›yeti noktai nazar›ndan, bu memba› fesad›n kökünden sökülüp at›lmas›n› ve mensuplar›n›n ﬂediden tecziyelerini ve icraat›n orduya tamimini rica ettim
(Ves. 150).
Cemal Paﬂadan, 14 Teﬂrinievvelde ald›¤›m "bu, kat’î, mukarrerdir" (Ves.
151) k›sa ve kat'i telgraf›n› 15 Tevﬂrinievvelde bütün orduya sureti hususîyede
iblâ¤ ettim (Ves. 152).
Fakat, Cemal Paﬂan›n bu kat'i karar›n›n hiçbir vak›t tatbik olundu¤unu
hat›rlayam›yorum.

ca¤›n›n ve Amasyaya hangi gün varabilece¤inin zaman›nda bildirilmesini rica
ettik.
Efendiler, memleketin her taraf›nda, ulusal örgütlerin geniﬂletilip güçlendirilmesi çal›ﬂmalar›n› sürdürüyorduk. Bir yandan da meb’uslar seçimini sa¤lamaya ve çabuklaﬂt›rmaya çal›ﬂ›yor ve bu noktada görüﬂlerimizi de gerekenlere iletiyor ve baz› kimselere de sal›k veriyorduk. Ancak Dernek ad›na, aday
göstermemeyi ilke benimsemekle birlikte, meb’us olmak giriﬂiminde bulunanlar›n, Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i ilkelerini ve kararlar›n›
iyi karﬂ›lam›ﬂ kimselerden olmas›n›, pek çok istiyor ve bu gibilerin, kendiliklerinden Dernek ad›na adayl›klar›n› koymalar› gerekti¤ini de duyuruyorduk.
11 Ekim 1919 tarihinde, bu bildirdi¤im konuda yeniden baz› emirler verdik (Belge 147, 148, 149).
Ulusun emellerine hizmet eden memurlar›n birer yoldan, baﬂka yerlere
atanmalar›n›n ve de¤iﬂtirilmelerinin ve ulusun istemlerine karﬂ› ç›kanlar›n ise
yerlerini korumalar›n›n sürmesi yüzünden baz› yerlerden, yeni hükûmet ile
anlaﬂmam›z›n anlam› kavranamad›¤› yollu taﬂlamalar gelmeye baﬂlad›. Bu durumu, 11 Ekimde, Cemal Paﬂaya yazarak, hükûmetin dikkatini çekmek istedik.
Bir de, Efendiler, bilirsiniz ki ‹stanbulda Askerî Nigehban Derne¤i diye
bir bozguncu topluluk türemiﬂti. Bu toplulu¤un o zamanki bilgilere göre baﬂ›nda bulunanlar, Kiraz Hamdi Paﬂa, h›rs›zl›ktan dolay› askerlikten kovulmuﬂ
olan, Kurmay Albay Refik Bey, Eski Halâskâr Grubundan Binbaﬂ› Kemal
Bey, Band›rma Eski Sevkiyat Baﬂkan› Topçu Binbaﬂ›lar›ndan Hakk› Efendi
ve henüz bu dernekle iliﬂkisini kesip kesmedi¤i bilinmeyen askerlikten kovulmuﬂ Kurmay Binbaﬂ›lar›ndan Nevres Bey gibi kötü iﬂleri yüzünden ordudan
kovulmuﬂ ya da emekliye ayr›lm›ﬂ kimselerle, ahlâks›zl›klar› ile tan›nm›ﬂ s›n›rl› say›da kiﬂilerden oluﬂmaktayd›.
‹ﬂte, bu dernek ‹kdam gazetesinin 23 Eylûl 1919 tarih ve 8123 numaral›
say›s›nda bir rapor yay›mlam›ﬂt›. Bu dernek, bu raporuyla, kendilerine vatan
ve milletin bekçisi süsünü vermek istiyordu. Cevat Paﬂan›n Savaﬂiﬂleri Bakanl›¤› zaman›ndan, bu dernek hakk›nda, kovuﬂturmaya baﬂlan›lm›ﬂt›. De¤iﬂiklikler dolay›s›yla arkas› kesildi.
Bu derne¤in varl›¤› ve yapt›klar› ordudakileri sinirlendiriyordu. Temsilci
Kurula baﬂvurular baﬂlam›ﬂt›.
12 Ekim 1919 tarihinde, Savaﬂiﬂleri Bakan› Cemal Paﬂadan, kendi baﬂar›s› aç›s›ndan, bu bozguncu oda¤›n kökünden sökülüp at›lmas›n› ve üyelerinin
ﬂiddetle cezaland›r›lmalar›n› ve yap›lanlar›n orduya genelgeyle bildirilmesini
rica ettim (Belge 150).
Cemal Paﬂadan 14 Ekimde ald›¤›m "Bu, kesinlikle, kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r"
(Belge 151) diyen k›sa ve kesin telgraf› 15 Ekimde bütün orduya özel olarak
ulaﬂt›rd›m (Belge 152).
Ama, Cemal Paﬂan›n bu kesin karar›n›n uyguland›¤›n› an›msayam›yorum.
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Süngülerini
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Efendiler, tahattur buyurursunuz, ‹ngilizler, Merzifon ve müteak›ben
Samsunu, tahliye eylemiﬂlerdi. Bu münasebetle ve Ferit Paﬂa Kabinesinin sukutu üzerine, S›vas ahalisi fener alay› yapt›, tezahüratta bulundu. Birtak›m nutuklar verildi. Bu s›rada halk ta "kahrolsun iﬂgal" diye ba¤›rd›lar. S›vasta münteﬂir ‹radei Millîye gazetesi, bu hadiseyi oldu¤u gibi yazd›. Dahilîye Naz›r› Damat ﬁerif Paﬂa, bu gazetenin istihbarat›na atfen, S›vas vilâyetine yapt›¤› bir tebli¤de "kahrolsun iﬂgal" tarz›ndaki yaz›lar, hükûmetin hali haz›r siyasetine gayr›muvaf›kt›r; diyordu.
Bu ne demektir, Efendiler? Hükûmet, iﬂgali, ﬂayan› takbih bulmayan bir
siyaset mi takip ediyordu? Yoksa, kahrolsun iﬂgal dedikçe, memleketi daha ziyade iﬂgale mi sebebiyet verilecekti? ‹ﬂgal ve tecavüz karﬂ›s›nda, milletin muhafazai sükût ve sükûnet etmesi, iﬂgalden mütehassis olmuﬂ görünmemesi mi muvaf›k› ak›l ve siyaset idi?
Böyle sakim ve hayvanca bir düﬂünce, izmihlâl ve ink›raz uçurumuna kadar tekmelenmiﬂ bir devleti kurtarabilecek siyasete esas olabilir midi?
‹ﬂte, bu münasebetle, 13 Teﬂrinievvel 1335 de, Harbiye Naz›r› Cemal Paﬂaya, yazd›¤›m bir telgrafta; "vatan›n k›smen tahliyesini idrak eyliyen milletin,
bu tarzda, hatta daha bariz bir surette, izhar› hissiyat etmesini pek muvaf›k ve
makul gördü¤ümüzü" ve "milletin hissiyat› hakikîyesine müsteniden hükûmetin bu haks›z iﬂgalleri, lisan› resmii siyasî ile ret ve mütareke ahkâm›na mugayir, bugüne kadar vukubulmuﬂ müdahalât›, protesto ve tamirlerini talep eyliyece¤ine intizar eylemekteyiz" dedikten sonra, "bu vesile ile hükûmetin takip etti¤i siyasette, Heyeti Temsilîyece, henüz malûm olmam›ﬂ cihetler varsa tenvirini" rica ettim (Ves. 153).
Murahhas›m›z ve Harbiye Naz›r› Cemal Paﬂan›n cevab›, çok enteresand›r
(Ves. 154). 18 Teﬂrinievvel 1335 tarihli olan bu cevapta; ﬂu cümlelerin ihtiva eyledikleri maani, ﬂayan› dikkattir. "Amali millîye dairesinde tedviri umur
mes'uliyetini tahammül eden hükûmeti merkeziye, harekât ve icraat›nda icabat› siyasîyeyi kollamak, ecanibe karﬂ› daha mihmannüvazane ve mülâyimane
hareket eylemek ›zt›rar›nda" d›r.
Efendiler, R›za Paﬂa Kabinesi ve o kabinede, Harbiye Naz›r› olan zat;
aziz vatan›m›z› iﬂgal eden, süngülerini milletin kalpgâh›na saplayan ecanibi,
misafir kabul ediyor ve onlara mihmannüvazane ve mülâyimane harekette ›zt›rar görüyor! Bu ne mütalead›r, bu ne kafad›r? Amali millîye bu mu idi?
Harbiye Naz›r›, "hususîle teﬂebbüsat› millîye suitefsirat›na -dair-faaliyetlerin henüz kuvvetten düﬂmedi¤i ﬂu zamanlarda iﬂaret eyledi¤im ihtiyatkârl›klar›n nabemahal olmad›¤› tasdik buyurulur" itikad›nda oldu¤unu söyliyerek, teﬂebbüsat› millîyenin iras› zarar eylemiﬂ oldu¤unu ima ediyor ve bu yüzden hâs›l olan fenal›¤› tamir için tedbirlerinin nabemahal olmad›¤›n› bize de tasdik ettirmek meharetini göstermeye çal›ﬂ›yor.
Harbiye Naz›r›, telgrafnamesini ﬂu cümle ile ikmal ediyor: "‹stab›t-› asar›
rüﬂt eylemiﬂ olan milleti necibenin haizi itimad› bulunan hükûmeti haz›ra, icraat› vak›as›ndan azâdeser kald›kça, harice karﬂ› daha fazla isma› kelâm eyliyebilece¤i bedihîyat›na karﬂ› Heyeti Muhteremei Temsilîyeden, icraat› hükûmeti
daha ziyade mürevviçkâr bulunmalar›n› rica ederim."

Efendiler, an›msars›n›z, ‹ngilizler, Merzifon ve sonra da Samsunu, boﬂaltm›ﬂlard›. Bunun için ve Ferit Paﬂa hükûmetinin de¤iﬂmesi üzerine, S›vas halk› fener alay› yapt›, gösteriler düzenledi. Birtak›m nutuklar verildi. Bu s›rada
halk da "kahrolsun iﬂgal" diye ba¤›rd›. S›vasta yay›mlanan ‹radei Millîye gazetesi, bu olay› oldu¤u gibi yazd›. ‹çiﬂleri Bakan› Damat ﬁerif Paﬂa, bu gazetenin haberini sözkonusu ederek S›vas valili¤ine yapt›¤› bir bildiride "kahrolsun iﬂgal" gibi yaz›lar, hükûmetin ﬂimdiki siyasetine uygun de¤ildir; diyordu.
Bu ne demektir, Efendiler? Hükûmet, iﬂgali, be¤enilmez saymayan bir
siyaset mi izliyordu? Yoksa, kahrolsun iﬂgal dedikçe, memleket daha çok
düﬂman eline mi geçecekti? ‹ﬂgal ve sald›r› karﬂ›s›nda, milletin suskun ve dingin kalmas›, iﬂgalden üzülmüﬂ görünmemesi mi akla ve siyasete uygun düﬂerdi?
Böyle bozuk ve hayvanca bir düﬂünce, bat›ﬂ ve da¤›l›ﬂ uçurumuna kadar
tekmelenmiﬂ bir devleti kurtarabilecek siyasete temel olabilir miydi?
‹ﬂte, bunun üzerine, 13 Ekim 1919 da, Savaﬂiﬂleri Bakan› Cemal Paﬂaya,
yazd›¤›m bir telgrafta; "vatan›n kimi bölümlerinin boﬂalt›ld›¤› güne kavuﬂan
milletin, bu yoldan, hatta daha belirli bir ﬂekilde, hislerini duyurmas›n› pek
uygun ve akla yak›n gördü¤ümüzü" ve "miletin gerçek duygular›na dayanarak hükûmetin bu haks›z iﬂgalleri, tan›mad›¤›n› resmî politika dili ile ve ateﬂkes hükümlerine ayk›r› olarak, bugüne kadar yap›lm›ﬂ olan kar›ﬂmalar›, protesto etmesini ve onar›lmas›n› istemesini beklemekteyiz" dedikten sonra, "bu
durumdan yararlanarak hükûmetin izledi¤i siyasette, Temsilci Kurulca, daha
bilinmeyen yönler varsa bu konuda Kurulun ayd›nlat›lmas›n›" rica ettim (Belge 153).
Delegemiz ve Savaﬂiﬂleri Bakan› Cemal Paﬂan›n yan›t›, çok enteresand›r
(Belge 154). 18 Ekim 1919 tarihli olan bu yan›tta; ﬂu cümlelerin içerdi¤i anlamlar, dikkate de¤erdir. "Ulusun umular› çerçevesinde iﬂleri yürütme sorumlulu¤unu yüklenen ‹stanbul hükûmeti, davran›ﬂlar›nda ve yapt›klar›nda politika gereklerini kollamak, yabanc›lara karﬂ› daha konukseverlikle ve yumuﬂak davranmak zorunda" d›r.
Efendiler, R›za Paﬂa hükûmeti ve o hükûmette, Savaﬂiﬂleri Bakan› olan
kiﬂi; aziz vatan›m›z› iﬂgal eden, süngülerini milletin kalbine saplayan yabanc›lar›, konuk say›yor ve onlara konukseverce ve yumuﬂak davranmakta zorunluluk görüyor. Bu ne düﬂüncedir, bu ne kafad›r? Ulus bunu mu umuyordu?
Savaﬂiﬂleri Bakan›, "özellikle ulusal giriﬂimlerin yanl›ﬂ yorumlanmas› ve
bunlara iliﬂkin çal›ﬂmalar›n daha güçten düﬂmedi¤i ﬂu zamanlarda bildirmiﬂ
oldu¤um sak›ncal›klar›n yersiz olmad›¤›n› siz de kabul edersiniz" inanc›nda
oldu¤unu söyliyerek, ulusal görüﬂmelere zarar vermiﬂ oldu¤unu kapal› olarak
söyleyen ve bu yüzden do¤an fenal›¤›n giderilmesi için ald›klar› önlemlerin
yersiz olmad›¤›n› bize de kabul ettirmek becerisini göstermeye çal›ﬂ›yor.
Savaﬂiﬂleri Bakan›, telgraf›n› ﬂu cümle ile tamaml›yor: "Ergenli¤ini kan›tlam›ﬂ olan soylu ulusun güvenini kazanm›ﬂ bulunan ﬂimdiki hükûmetin, yapt›klar›nda serbest kald›kça, d›ﬂar›ya sözünü daha çok duyurabilece¤i aç›k bir
gerçek olmakla say›n Temsilci Kuruldan, hükûmetin yapt›klar›n› daha çok
destekler bulunmalar›n› rica ederim."
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Millî teﬂkilât geniﬂliyor ve kuvvetleniyor

Efendiler, Cemal Paﬂa, hakikaten mühim noktalara temas ediyor: Evvelâ,
milletin ispat› rüﬂt etti¤ini söyliyerek, bizim, millet nam›na delâlet ve irﬂad›m›za
ihtiyaç olmad›¤›n› ima ediyor ve bununla, bizi millet indinde fuzulî birtak›m müdahaleciler telâkki ediyor. Saniyen; bizim, hükûmeti azâdeser b›rakmad›¤›m›z›
ve bu yüzden harice karﬂ› isma› kelâma, mâni teﬂkil eyledi¤imizi ifade ediyor.
Efendiler, milleti necibemizin, rüﬂtünü ispat eden asar; Erzurum, S›vas
Kongreleri ve bu Kongrelerde ittihaz eyledi¤i mukarrerat ve bu mukarrerat›n tatbik›na çal›ﬂmak sayesinde vahdet ve tesanüt kespetme¤e baﬂlamas› ve S›vas
Kongresini yapanlar› imhaya kalk›ﬂan Ferit Paﬂa Kabinesini ›skat gibi efalü harekât ve teyakkuzdu.
Bu kadarla iktifa etmek, bütün bu harekât ve faaliyette oldu¤u gibi bundan
sonra da, millete rehberlikte bulunmak vazifei vicdaniyesinden sarf›nazar ederek, hükûmeti azâdeser b›rakabilmek, ancak bir ﬂartla mümkün olabilirdi. O da,
azâdeser olmaya liyakati tahakkuk edecek, Millet Meclisine müstenit, millî bir
kabinenin, mukadderat› memleket ve milleti bihakk›n tekeffül etti¤ine kanaat idi.
Milletin, "kahrolsun iﬂgal" avazei ﬂikâyetini bo¤maya çal›ﬂan, bihissü idrak insanlardan mürekkep, hayvan ve terkibinde hain bulunan bir heyetin, eblehane ve
eçhelâne ve miskinane hareketlerinin seyircisi kalmak, erbab› aklü iz'an ve hamiyetten talep olunabilir midi?!
Bir de Efendiler, Cemal Paﬂa: "Milletin haizi itimad› bulunan hükûmeti haz›ra" sözile pek büyük ve alenî bir yalan irtikâp ediyordu. Milletin hükûmete itimad› henüz tahakkuk etmemiﬂti. Bu söz, ancak ve hiç olmazsa, Millet Meclisi
huzurunda kabine itimat reyi ald›ktan sonra telâffuz olunabilirdi. Halbuki henüz
Millet Meclisinin azalar› bile intihap olunmuﬂ de¤ildi.
Harbiye Naz›r›, bu sözü telâffuz etti¤i dakikada, yaln›z bir zât›n haizi itimad› bulunuyorlard›. O zat ta, devlet riyasetini telvis etmekte bulunan hain Vahdettin idi.
Heyeti Temsilîyenin, kendilerile, itilâfa lüzum görmüﬂ olmas›n›, millet nam›na ihraz› itimat gibi telâkki etmek istiyor ve maksutlar› bu idise, milletin kendilerine vas›tai itimad› olan bu heyeti aradan ç›karmaya çal›ﬂmaya ihtiyaç nedendi?
*
* *
Efendiler, Ferit Paﬂa hükûmetinin sukutu, memlekette baz› mütereddit görünen mahallerin de hissiyat ve maneviyat› üzerinde hüsnü tesir yapt›. Her tarafta, rüesay› memurîni mülkiye ve askeriye baﬂta olmak üzere, teﬂkilâta germi verildi.
Ali Fuat Paﬂa, garp vilâyetlerinin hemen kâffesile alâkadar oldu. Bizzat, Eskiﬂehir, Bilecik ve bilâhare Bursa havalisinde dolaﬂmak ve icap edenlerle muhabere eylemek suretile çal›ﬂ›yordu.
Bal›kesirde bulunan Miralay Kâz›m Bey, (Meclis Reisi Kâz›m Paﬂa) o havalide millî teﬂkilât ve askerî tertibat ile alâkadar ve meﬂgul idi.
Bursada Miralay Bekir Sami Bey, 8 Teﬂrinievvelde, Ferit Paﬂan›n adam›
olan valiyi ‹stanbula göndererek, Kongre mukarrerat›n› tatbika baﬂlatm›ﬂ ve bir
heyeti merkezîye teﬂkil ettirmiﬂti.
Teﬂkilât› millîye ile u¤raﬂ›ld›¤› kadar, intihab› meb'usan ile de büyük bir alâka ile u¤raﬂ›l›yordu.

Efendiler, Cemal Paﬂa, gerçekten önemli noktalara de¤iniyor: Önce, milletin ergenli¤ini kan›tlad›¤›n› söyliyerek bizim, millet ad›na arac›l›k etmemize ve
do¤ru yolu göstermemize gereksinme olmad›¤›n› dolayl› olarak söylüyor ve
böylece, bizi millet önünde gereksiz birtak›m kar›ﬂ›c›lar say›yor. ‹kinci olarak;
bizim, hükûmeti serbest b›rakmad›¤›m›z› ve bu yüzden d›ﬂar›ya karﬂ› sözlerini
duyurmaya, engel oluﬂturdu¤umuzu söylüyor.
Efendiler, soylu ulusumuzun, ergenli¤ini kan›tlayan eserler; Erzurum, S›vas Kongreleri ve bu kongrelerde ald›¤› kararlar ve bu kararlar›n uygulanmas›na çal›ﬂmak yoluyla birlik ve dayan›ﬂma kazanmaya baﬂlamas› ve S›vas Kongresini yapanlar› yok etmeye kalk›ﬂan Ferit Paﬂa hükûmetini düﬂürmek gibi davran›ﬂ ve uyan›kl›klard›.
Bu kadarla yetinmek, bütün bu davran›ﬂ ve etkinliklerde oldu¤u gibi bundan sonra da, millete rehberlik etmek yollu vicdan görevinden vazgeçerek, hükûmeti serbest (baﬂ›boﬂ) b›rakabilmek, ancak bir koﬂulla mümkün olabilirdi. O
da, serbest olmaya lây›k oldu¤u kan›tlanacak, Millet Meclisine dayal›, millî bir
hükûmetin, ülke ve milletin kaderini hakkile kavray›p üstlenmiﬂ oldu¤una inanmak idi. Milletin, "kahrolsun iﬂgal" yak›nma ba¤›r›ﬂ›n› bo¤maya çal›ﬂan, duygusuz ve anlay›ﬂs›z insanlardan oluﬂan, içinde hayvan ve hainler bulunan bir hükûmetin, aptalca ve cahilce ve miskince davran›ﬂlar›n›n seyircisi kalmas›, ak›ll› anlay›ﬂl› yurtseverlerden istenebilir miydi?
Bir de Efendiler, Cemal Paﬂa: "Milletin güvenine sahip bulunan ﬂimdiki
hükûmet" sözüyle pek büyük ve aç›k bir yalan söylemiﬂ oluyordu. Milletin hükûmete güveni daha gerçekleﬂmemiﬂti. Bu söz, ancak ve hiç olmazsa, Millet
Meclisi önünde hükûmet güven oyu ald›ktan sonra söylenebilirdi. Oysaki daha
Millet Meclisinin üyeleri bile seçilmiﬂ de¤ildi.
Savaﬂiﬂleri Bakan›, bu sözü söyledi¤i dakikada, yaln›z bir kiﬂinin güvenine
sahip bulunuyorlard›. O kiﬂi de, devlet baﬂkanl›¤›n› kirletmekte bulunan hain
Vahdettin idi.
Temsilci Kurulun, kendilerile, anlaﬂmaya gereksinim duymas›n›, millet ad›na
güven kazanm›ﬂ gibi saymas›n› istiyor ve amaçlar› bu idiyse, milletin kendilerine
güven gösterme arac› olan bu kurulu aradan ç›karmaya gereksinme nedendi?
*
* *
Efendiler, Ferit Paﬂa hükûmetinin düﬂmesi, memlekette baz› karars›z görünen yerlerin de duygular›nda ve moralleri üzerinde iyi etki yapt›. Her tarafta,
üst düzey sivil ve asker görevliler baﬂta olmak üzere, örgütlenmeye h›z verildi.
Ali Fuat Paﬂa bat› illerinin hemen hepsiyle ilgilendi. Eskiﬂehir, Bilecik ve
sonra da Bursa yörelerinde kendi dolaﬂarak ve gerekenlerle de haberleﬂerek çal›ﬂ›yordu.
Bal›kesirde bulunan Albay Kâz›m Bey, (Meclis Baﬂkan› Kâz›m Paﬂa) o yörelerde ulusal örgüt kurmak ve askerî önlemlerle ilgileniyor ve u¤raﬂ›yordu.
Bursada Albay Bekir Sami Bey, 8 Ekimde, Ferit Paﬂan›n adam› olan valiyi ‹stanbula göndererek, Kongre kararlar›n› uygulamaya baﬂlam›ﬂ ve bir merkez kurulu oluﬂturmuﬂtu.
Ulusal örgütler ile u¤raﬂ›ld›¤› kadar, mebuslar›n seçimi ile de büyük bir ilgi ile u¤raﬂ›l›yordu.
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Memlekette, bilcümle teﬂkilât› millîyenin, ayn› unvan alt›nda, Heyeti Temsilîyeye merbutiyeti esas› takip olunuyordu. Eskiﬂehir, Kütahya, Afyon Karahisar› havalisinde teﬂkilât›n tarsini ve Ayd›n, Konya, Bursa, Karesi m›ntakalar›n›n sühuleti irtibat› noktai nazar›ndan tedbirler al›n›yordu. Garp cepheleri hakk›nda Harbiye Nezaretini, tenvire ve hükûmetçe ne gibi icraat ve tertibat düﬂünüldü¤ü de sorularak, hükûmetin alâkas›n› isticlâba, çal›ﬂ›l›yordu.
Efeler taraf›ndan idare olunan Ayd›n cephesi aksam›na bir kumandan
göndermek hususu düﬂünülmeye baﬂland›. 14 Teﬂrinievvelde iﬂgal alt›ndaki
mahallerde; hafî teﬂkilât› millîye yap›lmas› için Fuat Paﬂaya ve Afyon Karahisar›nda Yirmi Üçüncü F›rka Kumandan› Ömer Lûtfi Beye yaz›ld›. Maahaza,
bu tarihlerde, henüz baz› yerlerde, maksad›n tamamen anlaﬂ›lamad›¤› görülüyordu. Meselâ, Reddi ‹lhak Heyetlerinin, kendi namlar›na, tebligatta bulunmakta oldu¤u ve 10 Teﬂrinievvel 1335 tarihinde, Reddi ‹lhak Cemiyeti reisi imzasile, Teﬂrinievvelin yirmisinde, bir büyük kongre içtima edece¤i ve bu kongreye iki murahhas izam› vilâyetlerden talep ediliyor ve birtak›m tedbirler icras›
bildiriliyordu.
Bir taraftan, Karakol Cemiyetinin de, ‹stanbuldan maada, Bursa havalisinde de faaliyette bulundu¤u anlaﬂ›ld›.
Bu teﬂettütün önüne geçmek için icab eden tedbirler al›nd›. Bilhassa, Ali
Fuat Paﬂaya, Bal›kesirde Kâz›m Paﬂaya, Bursada Bekir Sami Beye, Bursa Heyeti Merkezîyesine icab› gibi yaz›ld› (Ves. 155).
‹tilâf ve Hürriyet Cemiyeti de, düﬂmanlarla beraber Anadoluda mukabil
teﬂkilât yapmak üzere yetmiﬂ beﬂ kiﬂi kadar göndermiﬂ, bu haber al›nd›. Kolordular›n nazar› dikkati celbolundu.
‹stanbulda, hafî çal›ﬂmaya karar verildi. Trakyaya teﬂkilât›n tevsii için Cafer Tayyar Bey vas›tasile talimat verildi.
Efendiler, meb'uslar›n intihab›na çal›ﬂ›rken, bir taraftan da Meclisi
Meb'usan›n, nerede toplanabilece¤i fikri dima¤›m›z› iﬂgal ediyordu. Hat›rlayacaks›n›z ki, Erzurumdan, Refet Paﬂan›n bu meseleye müteallik bir telgraf›na
cevap verirken "Meclis toplanmal›, fakat, ‹stanbulda de¤il, Anadoluda" demiﬂtim. Filhakika, ben, Meclisin ‹stanbulda toplanmas› kadar, mant›ks›z ve maksats›z bir hareket tasavvur edemiyordum. Ancak, bu hususta salâhiyettar olanlar› ve efkâr› umumîyeyi, bu hakikate imale etmedikçe, fikrimizin hayyizi file
gelmesi mümkün de¤ildi. ‹stanbulda içtima›n, mehazirini, tabiî bir surette, tebellür ettirmek icap ediyordu. Bu maksatla, makas›d› millîyeyi Rum ve ecnebîlere karﬂ› h›ristiyanlar aleyhinde göstermek hususunda, Ali Kemal ve Mehmet
Ali Beylerin faaliyeti, Ermeni Patrikhanesinde aktolunan içtimalar ve Hürriyet
ve ‹tilâf F›rkas›n›n teﬂebbüsat› üzerine Harbiye Naz›r› vas›tasile, hükûmeti
merkezîyenin nazar› dikkatini celbettik.
13 Teﬂrinievvel 1335 tarihinde, Meclisi Meb'usan›n küﬂad›ndan sonra, Müdafaai Hukuk Cemiyetinin nas›l bir vaziyeti siyasîye almas› fikrinde bulundu¤unu, Cemal Paﬂa vas›tasile hükûmetten istimzaç ederken, Meclisi Meb'usan›n
Dersaadette içtima›nda ne gibi teminat› siyasîye istihsalinin düﬂünüldü¤ünü de
sorduk. Ayn› tarihte, Meclisi Meb'usan›n Dersaadette temini selâmeti için, ne gibi tertibat› inzibatiye ve tedafüiyeye tevessül edilmek mutasavver oldu¤unun ve
ne yap›lmak lâz›mgeldi¤inin, ‹stanbulda, teﬂkilât›m›z›n heyeti merkezîyesinde

Memlekette, bütün ulusal örgütlerin, tek ad alt›nda, Temsilci Kurula ba¤lanmas› ilkesi izlenmiﬂti. Eskiﬂehir, Kütahya, Afyon yörelerinde örgütlerin
güçlendirilmesi ve Ayd›n, Konya, Bursa, Bal›kesir bölgeleriyle kolayl›kla ba¤lant› kurulmas› için önlemler al›n›yordu. Bat› cepheleri üzerinde Savaﬂiﬂleri
Bakanl›¤›n› ayd›nlatmaya ve hükûmetçe ne gibi önlem ve düzenlemeler düﬂünüldü¤ü de sorularak, hükûmetin ilgisinin çekilmesine, çal›ﬂ›l›yordu.
Efeler taraf›ndan yönetilen Ayd›n cephesi kesimlerine bir komutan
göndermek konusu düﬂünülmeye baﬂland›. 14 Ekimde düﬂman elinde bulunan yerlerde; gizli ulusal örgüt kurulmas› için Fuat Paﬂaya ve Afyonda Yirmi Üçüncü Tümen Komutan› Ömer Lûtfi Beye yaz›ld›. Bununla birlikte, bu
tarihlerde, baz› yerlerde, amac›n daha tamamile anlaﬂ›lamad›¤› görülüyordu. Örne¤in, Reddi ‹lhak Kurullar›n›n, kendi adlar›na, bildirimler yapmakta oldu¤u ve 10 Ekim 1919 tarihinde, Reddi ‹lhak Derne¤i baﬂkan› imzasile, Ekimin yirmisinde, bir büyük kongre toplanaca¤› ve bu kongreye iki delege gönderilmesi illerden isteniyor ve birtak›m önlemler al›nmas› bildiriliyordu.
Bir taraftan, Karakol Derne¤inin de, ‹stanbuldan baﬂka, Bursa yörelerinde de çal›ﬂmakta oldu¤u anlaﬂ›ld›.
Bu kar›ﬂ›kl›¤›n önüne geçmek için gereken önlemler al›nd›. Özellikle, Ali
Fuat Paﬂaya, Bal›kesirde Kâz›m Paﬂaya, Bursada Bekir Sami Beye, Bursa
Merkez Kuruluna gere¤i gibi yaz›ld› (Belge 155).
‹tilâf ve Hürriyet Derne¤i de, düﬂmanlarla birlikte Anadoluda karﬂ› örgüt kurmak için yetmiﬂ beﬂ kiﬂi kadar göndermiﬂ, bu haber al›nd›. Kolordular›n dikkati çekildi.
‹stanbulda, gizli çal›ﬂmaya karar verildi. Trakyaya örgütün geniﬂletilmesi
için Cafer Tayyar Bey arac›l›¤›yla direktif verildi.
Efendiler, meb’uslar›n seçimine çal›ﬂ›rken, bir yandan da Meb'uslar Meclisinin, nerede toplanabilece¤i düﬂüncesi kafam›z› kurcal›yordu. An›ms›yacaks›n›z ki, Erzurumdan, Refet Paﬂan›n bu konuya iliﬂkin bir telgraf›na karﬂ›l›k verirken "Meclis toplanmal›, ama ‹stanbulda de¤il, Anadoluda" demiﬂtim.
Gerçekten, ben, Meclisin ‹stanbulda toplanmas› kadar, mant›ks›z ve amaçs›z
bir davran›ﬂ düﬂünemiyordum. Ancak bu konuda yetkili olanlar› ve kamu
oyunu, bu gerçe¤e inand›rmad›kça, düﬂüncemizin gerçekleﬂtirilmesi mümkün
de¤ildi. ‹stanbulda toplanman›n, sak›ncalar›n›, do¤al bir ﬂekilde, belirtmek
gerekiyordu. Bu amaçla, ulusal amac› Rum ve yabanc›lara yani H›ristiyanlara
karﬂ› göstermek için, Ali Kemal ve Mehmet Ali Beylerin yapt›klar› çal›ﬂmalar, Ermeni Patrikhanesinde yap›lan toplant›lar ve Hürriyet ve ‹tilâf Partisinin giriﬂimleri üzerine Savaﬂiﬂleri Bakan› arac›l›¤›yla, ‹stanbul hükûmetinin
dikkatini çektik.
13 Ekim 1919 tarihinde, Meb'uslar Meclisinin aç›lmas›ndan sonra, Haklar›
Savunma Derne¤inin nas›l bir politik durum almas› düﬂünüldü¤ünü, Cemal Paﬂa arac›l›¤› ile hükûmetten sorarken, Meb'uslar Meclisinin ‹stanbulda toplanmas›nda ne gibi politik güven elde edilmek düﬂünüldü¤ünü de sorduk. Yine o tarihte, Meb'uslar Meclisine ‹stanbulda güven sa¤lamak için, ne gibi güvenlik ve
savunma önlemleri almak düﬂünüldü¤ünü ve ne yap›lmak gerekti¤ini, ‹stanbulda,
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bulunan ve Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan› olan Miralay ﬁevket
Beyden sorduk.
*
* *
Efendiler, hat›r›n›zdad›r ki, Bahriye Naz›r› Salih Paﬂa ile, Amasyada, bir
mülâkat takarrür etmiﬂti. Naz›r Paﬂa ile, hükûmetin siyasetî haricîyesi ve idarei
dahilîyesi ile ordunun istikbaline ait esasat üzerinde görüﬂülmek ihtimali vard›.
Bu sebeple daha evvel kolordu kumandanlar›n›n fikir ve mütalealar›n› bilmek,
bence pek faydal› idi.
14 Teﬂrinievvel 1335 tarihli ﬂifremde, kolordu kumandanlar›n›n bu üç noktaya ait mütalealar›n› rica ettim. Kumandanlar›n raporlar›n› vesaik meyan›nda
mütalea buyurursunuz (Ves. 156).
Salih Paﬂa, 15 Teﬂrinievvelde, ‹stanbuldan hareket etti. Biz de, 16 Teﬂrinievvelde S›vastan hareket ettik. 18 Teﬂrinievvelde Amasyada bulunduk.
Salih Paﬂaya, u¤rayaca¤› iskelelerde, teﬂkilât› millîye taraf›ndan mutantan
istikballer yap›lmas› ve taraf›m›zdan beyan› hoﬂamedî edilmesi hakk›nda talimat verilmiﬂti (Ves. 157).
Biz de, Amasyada, bizzat pek büyük tezahüratla kendisini, istikbal ettik.
Salih Paﬂa ile, Amasyada, 20 Teﬂrinievvelde baﬂlayan müzakerat›m›z, 22
Teﬂrinievvelde hitam buldu. Üç gün devam eden müzakerat neticesinde, ikiﬂer
nüsha olmak üzere beﬂ k›t'a protokol tanzim edildi. Bu beﬂ k›t'a protokoldan üçü
-Salih paﬂa nezdinde kalanlar bizim taraf›m›zdan ve bizde kalanlar Salih Paﬂa
taraf›ndan- imza edildi. ‹ki k›t'a protokol mahrem addedilerek imza edilmedi.
Amasya mülâkat› neticesi olan mukarrerat, kolordulara da bildirildi (Ves.
158).
Efendiler, bu münasebetle, bir noktay› tebarüz ettirmek isterim. Bizce, teﬂkilât› millîyenin ve Heyeti Temsilîyenin, hükûmeti merkezîye taraf›ndan resmen
tan›nm›ﬂ bir mevcudiyeti siyasîye oldu¤unu ve müzakerat›m›z resmî ve netayicinin lâz›mürriaye olarak tarafeynce resmen taahhüt edilmiﬂ bulundu¤unu teyit
ettirmek esast›.
Binaenaleyh, müzakerat netayici mazbutat›n›n protokol oldu¤unu kabul
ettirmek ve hükûmeti merkezîyenin murahhas› olan Bahriye Naz›r›na imza ettirmek mühimdi.
21 Teﬂrinievvel 1335 tarihli protokol muhteviyat›, denilebilir ki, hemen kâmilen Salih Paﬂan›n tekâlifi olup kabulünde beis görülmiyen birtak›m mevattan
ibarettir (Ves. 159).
22 Teﬂrinievvel 1335 tarihli ikinci protokol, uzun süren bir müzakere ve
münakaﬂan›n hulâsai zapt›d›r.
Bu müzakerede, tarafeynin, hilâfet ve saltanat hakk›nda teminat› mütekabilesine ait tafsilât›na dair bir mukaddemeden sonra, S›vas Kongresinin 11 Eylûl 1335 tarihli beyanname mevadd›n›n tezekkürüne baﬂland›:
1- Beyannamenin birinci maddesinde, tasavvur ve kabul olunan hududun
en asgarî bir talep olmak üzere temini istihsali lüzumu müﬂtereken kabul edildi.
Kürtlerin istiklâli maksad› zahirîsi alt›nda yap›lmakta olan tezvirat›n önüne seçmek hususu tensip edildi. Halen ecnebî taht› iﬂgalinde bulunan manat›ktan, Kilikyay› Arabistan ile Türkiye aras›nda bir “eta tampon” vücuda getirmek

örgütümüzün merkez kurulunda bulunan ve Çanakkale Müstahkem Mevki
Komutan› olan Albay ﬁevket Beyden sorduk.
*
* *
Efendiler, an›msars›n›z ki, Deniziﬂleri Bakan› Salih Paﬂa ile, Amasyada,
bir buluﬂma kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›. Bakan Paﬂa ile belki hükûmetin d›ﬂ politikas› ve
iç yönetimi ile ordunun gelece¤ine iliﬂkin esaslar üzerinde görüﬂülecekti. Bu
nedenle önceden kolordu komutanlar›n›n düﬂünce ve görüﬂlerini bilmek, bence pek yararl› idi.
14 Ekim 1919 tarihli ﬂifremde, kolordu komutanlar›n›n bu üç noktaya
iliﬂkin düﬂüncelerini rica ettim. Komutanlar›n raporlar›n› belgeler aras›nda
okursunuz (Belge 156).
Salih Paﬂa, 15 Ekimde, ‹stanbuldan yola ç›kt›. Biz de, 16 Ekimde S›vastan yola ç›kt›k. 18 Ekimde Amasyada bulunduk.
Salih Paﬂaya, u¤rayaca¤› iskelelerde, ulusal örgütler taraf›ndan parlak
karﬂ›lama törenleri yap›lmas› ve taraf›m›zdan hoﬂ geldiniz denilmesi hakk›nda direktif verilmiﬂti (Belge 157).
Kendimiz de, Amasyada, pek büyük gösterilerle kendisini, karﬂ›lad›k.
Salih Paﬂa ile, Amasyada, 20 Ekimde baﬂlayan görüﬂmelerimiz, 22 Ekimde bitti. Üç gün süren görüﬂmeler sonunda, ikiﬂer nüsha olmak üzere beﬂ tane protokol düzenlendi. Bu beﬂ protokoldan üçü - Salih Paﬂada kalanlar bizim
taraf›m›zdan ve bizde kalanlar Salih Paﬂa taraf›ndan - imza edildi. ‹ki tane
protokol gizli say›larak imza edilmedi.
Amasya görüﬂmeleri sonucu olan kararlar, kolordulara da bildirildi (Belge 158).
Efendiler, s›ras› gelmiﬂken, bir noktay› belirtmek isterim. Ulusal Örgütlerin ve Temsilci Kurulun, ‹stanbul hükûmeti taraf›ndan resmî surette tan›nm›ﬂ ve siyasal bir varl›k oldu¤unu ve görüﬂmelerimizin resmî ve bunlar›n sonuçlar›n›n uygulanmas›n›n zorunlu olaca¤›n›n iki tarafça resmen üstlenilmiﬂ
oldu¤unu vurgulatmak bizce esast›.
Bunun için, görüﬂmenin tutanaklar›n›n protokol oldu¤unu kabul ettirmek ve ‹stanbul hükûmetinin delegesi olan Deniziﬂleri Bakan›na imza ettirmek önemli idi.
21 Ekim 1919 tarihli protokolda bulunanlar›n, denilebilir ki, hemen hepsi Salih Paﬂan›n önerileri olup kabulünde sak›nca görülmeyen birtak›m maddelerden ibarettir (Belge 159).
22 Ekim 1919 tarihli ikinci protokol, uzun süren bir görüﬂme ve tart›ﬂman›n özet halinde tutana¤›d›r.
Bu görüﬂmelerde, iki taraf›n, hilâfet ve saltanat hakk›nda karﬂ›l›kl› güvenceleriyle ilgili ayr›nt›lara iliﬂkin baﬂlang›çlardan sonra, S›vas Kongresinin
11 Eylûl 1919 tarihli bildirisinin maddelerinin görüﬂülmesine baﬂland›:
1- Bildirinin birinci maddesinde, tasarlan›p kabul edilen s›n›rlar›n minimum bir istek olmak üzere sa¤lanmas› gere¤i birlikte kabul edildi.
Kürtlerin ba¤›ms›zl›¤›n› gerçekleﬂtirme amac› görünüﬂü alt›nda yap›lmakta
olan kar›ﬂt›r›c›l›¤›n önüne geçilmesi uygun görüldü. ﬁimdi yabanc›lar›n elinde
bulunan bölgelerden, Kilikyay› Arabistan ile Türkiye aras›nda bir “tampon dev-
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Amasya
görüﬂmeleri

maksadile ana vatandan ay›rmak arzusunda bulunuldu¤u mevzuubahs edildi.
Anadolunun, en koyu Türk muhiti ve en mahsuldar ve zengin bir m›ntakas›
olan bu k›t'an›n hiçbir suretle ayr›lmas›na muvafakat edilmiyece¤i; Ayd›n vilâyetinin de, ayn› kat'iyetle (ve evveliyetle) eczay› vatandan gayr›kabili infikâk
oldu¤u esas› umumîyetle kabul edildi.
Trakya meselesine gelince: Burada da, zahiren bir hükûmeti müstakille ve
hakikatte bir müstamere tesisi ve bu halde ﬁarkî Trakyadan dahi Midye-‹noz
hatt›na kadar olan m›ntakay› bizden ay›rmak arzusunda bulunulmak ihtimali
derpiﬂ edildi. Fakat Edirnenin ve Meriç hududunun bir hükûmeti müstakillei
islâmiyeye ilhak edilmek için dahi olsa, hiçbir suretle terkine r›za gösterilmemesi esas› müﬂtereken tasvip edildi. Maahaza bütün bu madde muhteviyat› hakk›nda heyeti teﬂriîyenin verece¤i en son karar bittabi mutad›r, dendi.
2- Beyannamenin dördüncü maddesinde anas›r› gayr›müslimeye hakimiyeti siyasîye ve muvazeneti içtimaîyemizi ihlâl edecek mahiyette imtiyazat itas›n›n kabul edilmiyece¤ine dair olan f›kra, ehemmiyetli bir surette tezekkür olundu. Bu kayd›n, istiklâlimizi filen temin için, istihsali mübrem bir talep mahiyetinde telâkki edilmesi ve bundan yap›lacak en ufak bir fedekârl›¤›n istiklâlimizi esasl› bir surette rahnedar eyliyece¤i dermeyan edildi. Mezkûr dördüncü
maddede mevzuubahs olan ve anas›r› h›ristiyanîyeye fazla imtiyazat verilmemesine matuf olan gaye, lâzimülistihsal bir hedef olarak kabul edilmiﬂtir. Maahaza gerek bu bapta ve gerek hakk› hayat›m›z›n müdafaas› emrindeki metalibi sairemize ait hususatta -birinci maddenin nihayetinde oldu¤u gibi burada
da- Meclisi Millînin reyü karar›n›n muta olaca¤› kayd› konuldu.
3- Beyannamenin yedinci maddesine nazaran istiklâlimiz, tamamen mahfuz kalmak ﬂartile fennî, s›naî ve iktisadî ihtiyacat›m›z›n sureti tesviyesi hususu
münakaﬂa edildi. Memleketimize pek çok sermaye dökecek olan bir devlet
olursa, bunun umuru maliyemiz üzerinde talep edebilece¤i bir hakk› murakebenin derecei ﬂümulü kestirilemiyece¤inden, bu hususun istiklâlimizi ve menafü hakik›yei millîyemizi zarardide etmiyecek veçhile, mütehass›slarca esasl› bir
surette düﬂünülerek tahdit ve tesbitinden sonra Meclisi Millîce tensip edilecek
suretin kabulü tezekkür olundu.
4- 11 Eylûl 1335 tarihli S›vas Kongresi mukarrerat›n›n mevadd› sairesi de Meclisi Meb’usan›n kabulüne iktiran eylemek ﬂartile esas itibarile muvaf›k görüldü.
5- Bundan sonra, S›vas Kongresinin 4 Eylûl 1335 tarihli mukarrerat›n›n
teﬂkilât k›sm›na ait 11 inci maddesi muhteviyat› olan Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetinin vaziyeti ve bundan sonraki ﬂekil ve sahai faaliyeti
hususu mevzuubahs olundu.
Bu maddede, iradei millîyeyi hâkim k›lacak olan Meclisi Millînin, hukuku
teﬂriîye ve murakabesine emniyet ve serbesti ile sahip olduktan ve bu emniyet
meclisi millîce teyit edildikten sonra, Cemiyetin ﬂekli kongre kararile tayin edilece¤i musarraht›r. Burada mevzuubahs olan kongrenin, ﬂimdiye kadar vukubulan Erzurum ve S›vas Kongreleri gibi hariçte ayr› bir kongre halinde olmas›
meﬂrut de¤ildir, dendi.
Cemiyetin program›n› kabul eden Meb’usan, Cemiyetin nizamnamesinde
musarrah olan murahhaslar ad ve telâkki edilerek aktedecekleri içtima› mahsus,
kongre makam›na kaim olabilir. Bundan sonra, meclisi millînin ‹stanbulda, ta-

let" oluﬂturmak amac›yla ana vatandan ay›rmak iste¤inde bulunuldu¤u söz
konusu edildi. Anadolunun, en koyu Türk çevresi ve en verimli ve zengin bir
bölgesi olan bu topraklar›n hiçbir suretle ayr›lmas›n›n kabul edilmiyece¤i; Ayd›n ilinin de, ayn› kesinlikle (ve öncelikle) yurdun ayr›lmaz parçalar›ndan oldu¤u ilkesi herkes taraf›ndan oy birli¤iyle kabul edildi.
Trakya konusuna gelince: Burada da, sözde bir ba¤›ms›z hükûmet ve gerçekte bir sömürge kurmak ve böylelikle Do¤u Trakyadan da Midye - Enez
çizgisine kadar olan bölgeyi bizden ay›rmak istenece¤i olas›l›¤› düﬂünüldü. Fakat Edirnenin ve Meriç s›n›r›m›z›n ba¤›ms›z bir ‹slâm hükûmetine katt›rmak
için olsa bile, hiçbir ﬂekilde b›rak›lmas›na raz› olmamak ilkesi ortaklaﬂa uygun
görüldü. Bununla birlikte bütün bu maddede bulunan ﬂeyler hakk›nda yasama meclisinin alaca¤› en son karara elbette uyulacakt›r, dendi.
2 - Beyannamenin dördüncü maddesinde Müslüman olmayan unsurlara
siyasal egemenli¤imizi ve toplumsal dengemizi bozacak nitelikte ayr›cal›klar
verilmesinin kabul edilmiyece¤i hakk›ndaki bölüm, önemle görüﬂüldü. Bu ilkenin, ba¤›ms›zl›¤›m›z› gerçekten sa¤lamak için, elde edilmesi çok zorunlu bir
istem niteli¤inde say›lmas› ve bundan verilecek en ufak bir ödünün ba¤›ms›zl›¤›m›z› kökten sarsaca¤› ileri sürüldü. Bu dördüncü maddede sözkonusu olan
ve H›ristiyan unsurlara fazla ayr›cal›klar tan›nmamas›na yönelik olan amaç,
elde edilmesi gerekli bir amaç olarak kabul edilmiﬂtir. Bununla birlikte gerek
bu konuda gerek yaﬂama hakk›m›z›n savunulmas› yolundaki baﬂka isteklerimize iliﬂkin konularda - birinci maddenin sonunda oldu¤u gibi burada da Ulusal Meclisin görüﬂ ve karar›na uyulaca¤› koﬂulu konuldu.
3 - Bildirinin yedinci maddesine göre ba¤›ms›zl›¤›m›z, tam olarak korunmak koﬂuluyla teknik, endüstriyel ve ekonomik gereksinimlerimizin nas›l sa¤lanaca¤› tart›ﬂ›ld›. Memleketimize pek çok sermaye dökecek olan bir devlet
olursa bunun malî iﬂlerimiz üzerinde isteyebilece¤i bir denetleme hakk›n›n
kapsam› kestirilemiyece¤inden, bu konunun ba¤›ms›zl›¤›m›z› ve gerçek ulusal
ç›karlar›m›z› zarara sokmayacak yolda, uzmanlarca inceden inceye düﬂünülerek s›n›rlan›p saptanmas›ndan sonra Ulusal Meclisce uygun görülecek yolun
kabulü görüﬂüldü.
4 - 11 Eylûl 1919 tarihli S›vas Kongresi kararlar›n›n öbür maddeleri de
Mebuslar Meclisince kabul edilmek koﬂuluyla esasta uygun bulundu.
5 - Bundan sonra, S›vas Kongresinin 4 Eylûl 1919 tarihli kararlar›n›n örgütler bölümüyle ilgili 11 inci maddesinin içeri¤i olan Anadolu ve Rumeli
Haklar› Savunma Derne¤inin durumu ve bundan sonraki çal›ﬂma biçim ve
alan› sözkonusu edildi.
Bu maddede, ulusal iradeyi egemen k›lacak olan Ulusal Meclisin, yasama
ve denetleme hakk›na güvenle ve serbestçe sahip olduktan ve bu güven Ulusal Meclisce kesinlikle belirtildikten sonra, Derne¤in, ne olaca¤›n›n kongre
kararile belirlenece¤i aç›kland›. Burada sözkonusu olan kongrenin, ﬂimdiye
kadar yap›lm›ﬂ olan Erzurum ve S›vas Kongreleri gibi d›ﬂarda (taﬂrada) ayr›
bir kongre biçiminde olmas› gerekli k›l›nmam›ﬂt›r, dendi.
Derne¤in program›n› kabul eden mebuslar, Derne¤in tüzü¤ünde aç›kça
belirtilmiﬂ olan delegeler gibi say›larak yapacaklar› özel toplant›, kongre yerine
geçebilir. Bundan sonra Ulusal Meclisin ‹stanbulda, tam güvenlilik içinde hür
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mamen hali emniyette, serbest olarak icray› vazife edebilmesi ﬂartt›r, dendi. Bunun, ﬂeraiti haz›raya göre ne dereceye kadar temin edilebilece¤i teemmül edildi. ‹stanbulun ecnebî taht› iﬂgalinde bulunmas› hasebile meb'usan›n vazife teﬂriyelerini hakk›yla ifaya pek müsait olam›yaca¤› fikri tezahür etti. Yetmiﬂ seferinde Frans›zlar›n Bordeaux ve ahiren Almanlar›n Weimarda da yapt›klar›
veçhile, sulhün aktine kadar, muvakkaten, meclisi millînin Anadoluda, hükûmeti seniyenin tensip edece¤i emin baﬂka bir mahalde içtima› muvaf›k görüldü.
Meclisi millînin içtima›ndan sonra, derecei emniyet ve mahfuziyeti taayyün edece¤inden emniyeti tamme görüldü¤ü takdirde, Cemiyet Heyeti Temsilîyesinin ilgasile teﬂkilât› haz›ras›n›n hedefi mesaisinin tayini, zikretti¤im veçhile
kongre makam›na kaim olacak olan içtima› mahsusta kararlaﬂt›r›laca¤› ifade
olundu.
Meb'usan›n intihab›nda serbestîi tam bulunmas› lüzumu hükûmetçe emredilmiﬂ olmas› hasebile intihabat›n icras›nda, Cemiyet Heyeti Temsilîyesince,
müdahale vaki olmamakla oldu¤u beyan edildi.
Meb'usan meyan›nda, ‹ttihat ve Terakkiye mensup ve orduda seyyiatl› eﬂhas bulundu¤u takdirde, bunlar›n meb'us intihap edilmesine meydan verilmemek için Heyeti Temsilîyece irﬂat suretinde, sureti münasebede baz› telkinat yap›lmas› muvaf›k olaca¤› da mülâhaza olundu. Heyeti Temsilîyenin bu bapta
sureti tavassutu da, ayr›ca bir formül halinde üçüncü protokol olarak tesbit
edildi (Ves. 160).
Mahrem, telâkki edilip imza alt›na al›nmayan dördüncü protokol ﬂu idi:
1- Baz› kumandanlar›n tard›na ve bir k›s›m zabitan›n divan› harbe tevdilerine dair sad›r olan iradat› seniye ve evamiri sairenin tashih olunmas›.
2- Maltaya nefyedilmiﬂ olanlar hakk›nda kendi mehakimi aidemizde takibat› kanuniye yap›lmak üzere Dersaadete celpleri esbab›na tevessül.
3- Ermeni zalimlerinin de mahkemeye verilmesi (Meclisi Meb'usana terkolunacakt›r).
4- ‹zmirin tahliyesi için hükûmeti merkezîye taraf›ndan yeniden protesto
yap›lmas› ve icab ederse hafî talimat ile ahaliye mitingler aktettirilmesi.
5- Umum Jandarma Kumandan›, Merkez Kumandan›, Polis Müdürü ve
Dahiliye Müsteﬂar›n›n tebdilleri (Harbiye ve Dahiliye Nezaretlerince).
6- ‹ngiliz Muhipler Cemiyetinin (kap›, kap› dolaﬂ›p) ahaliye kâ¤›t mühürlettirmelerine mâni olmak.
7- Ecnebî parasile sat›nal›nm›ﬂ cemiyetlerin faaliyetlerine ve bu gibi gazetelerin muz›r neﬂriyat›na nihayet verilmesi (bilhassa zabitan ve memurînin bu
gibi cemiyetlere intisap eylemelerinin kat'iyyen men'i).
8- Ayd›n Kuvayi Millîyesinin takviyesi ve iaﬂelerinin teshil ve temini (bu
husus Harbiye Nezaretince tanzim olunur. Donanma Cemiyetinin 400,000 liras›ndan lüzumu kadar› hükûmet taraf›ndan bu maksada tahsis k›l›nabilir).
9- Harekât› millîyeye iﬂtirak etmiﬂ memurlar›n umumca sükûnet ve emniyeti tamme husulüne kadar yerlerinden kald›r›lmamalar› ve amali millîyeye
muhalif hareket etmelerinden naﬂi millet taraf›ndan iﬂten el çektirilmiﬂ memurînin yeni memuriyetlere tayinlerinden evvel sureti hususîyede müdavelei efkâr
edilmesi.

olarak görev yapabilmesi ﬂartt›r, dendi. Bunun, bugünkü koﬂullara göre ne ölçüde sa¤lanabilece¤i düﬂünüldü. ‹stanbulun yabanc›lar›n iﬂgali alt›nda bulunmas› dolay›sile meb'uslar›n yasama görevlerini gere¤ince yapmaya pek uygun
olam›yaca¤› düﬂüncesi belirdi. Yetmiﬂ (1870) seferinde Frans›zlar›n Bordeaux'da ve sonra da Almanlar›n Weimar'da yapt›klar› gibi, bar›ﬂ yap›lana kadar, geçici olarak, Ulusal Meclisin Anadoluda, ‹stanbul hükûmetinin uygun
görece¤i güvenli baﬂka bir yerde toplanmas› uygun görüldü.
Ulusal Meclisin toplanmas›ndan sonra, güvenirlik ve dokunulmazl›k derecesi belli olaca¤›ndan tam güven oldu¤u anlaﬂ›l›rsa, Derne¤in Temsilci Kurulunun da¤›t›lmas› ve bugünkü örgütlerin ne amaca yönelik çal›ﬂaca¤›n›n belirtilmesinin, söyledi¤im gibi kongre yerine geçecek olan özel toplant›da kararlaﬂt›r›laca¤› belirtildi.
Meb'uslar›n seçiminde tam serbestlik bulunmas› gereklili¤i hükûmetçe
emredilmiﬂ oldu¤undan seçimlerin yap›lmas›nda, Dernek Temsilci Kurulunun, kar›ﬂmamakta oldu¤u bildirildi.
Meb’uslar (adaylar›) aras›nda, ‹ttihat ve Terakki üyesi ve orduda kötülü¤ü görülmüﬂ kiﬂiler bulunursa, bunlar›n meb’us seçilmesine meydan verilmemek için Temsilci Kurulca do¤ru yolu gösterme ﬂeklinde, uygun biçimde baz›
ö¤ütlemelerde bulunulmas›n›n uygun olaca¤› da düﬂünüldü. Temsilci Kurulunun bu konuda nas›l arac›l›k edece¤i de, ayr›ca bir formül halinde üçüncü protokol olarak saptand› (Belge 160).
Gizli say›l›p imzalanmayan dördüncü protokol ﬂu idi:
1 - Baz› komutanlar›n, askerlikten kovulmas›na ve bir k›s›m subaylar›n
harp divan›na verilmelerine iliﬂkin olarak ç›kan padiﬂah buyruklar› ve öteki
emirlerin düzeltilmesi.
2 - Maltaya sürülmüﬂ olanlar hakk›nda kendi yetkili mahkememizde yasal kovuﬂturma yap›lmak için ‹stanbula getirtilmeleri yoluna gidilmesi.
3 - Zulüm yapm›ﬂ Ermenilerin de mahkemeye verilmesi (Meb’uslar Meclisine b›rak›lacakt›r).
4 - ‹zmirin boﬂalt›lmas› için ‹stanbul Hükûmeti taraf›ndan yeniden protesto yap›lmas› ve gerekirse gizli direktiflerle halka mitingler yapt›r›lmas›.
5 - Genel Jandarma Komutan›, Merkez Komutan›, Polis Müdürü ve ‹çiﬂleri Müsteﬂar›n›n de¤iﬂtirilmeleri (Savaﬂiﬂleri ve ‹çiﬂleri Bakanl›klar›nca).
6 - ‹ngiliz Muhipler Derne¤inin (kap›, kap› dolaﬂ›p) ahaliye kâ¤›t mühürlettirmesinin önlenmesi.
7 - Yabanc› parasile sat›nal›nm›ﬂ derneklerin çal›ﬂmalar›na ve bu gibi gazetecilerin zararl› yay›mlar›na son verilmesi (özellikle subaylarla devlet memurlaran›n bu gibi derneklere girmelerinin kesinlikle yasaklanmas›).
8 - Ayd›n Ulusal Gücünün kuvvetlendirilmesi ve beslenmelerinin kolaylaﬂt›r›l›p sa¤lanmas› (bu konu Savaﬂiﬂleri Bakanl›¤›nca düzenlenir. Donanma Derne¤inin 400,000 liras›ndan gere¤i kadar› hükûmet taraf›ndan bu amaca ayr›labilir).
9 - Millî Harekâta kat›lm›ﬂ olan devlet memurlar›n›n heryerde tam dinginlik
ve tam güvenlik sa¤lanana dek yerlerinden kald›r›lmamalar› ve ulusal emellere
ayk›r› davran›ﬂlar›ndan dolay› millet taraf›ndan iﬂten el çektirilmiﬂ devlet memurlar›n›n yeni görevlere atanmalar›ndan önce özel olarak karﬂ›l›kl› görüﬂülmesi.

244

245

10- Garbi Trakya muhacirlerinin sevk ve naklinin temini.
11- Acemi Sadun Paﬂa ve maiyetinin sureti münasibede ikdar›.
‹mzas›z beﬂinci protokol da, sulh konferans›na gidebilecek zevat›n esamisini ihtiva ediyordu. Maahaza bu hususta hükûmet, esasa riayet etmek ﬂartile,
serbest bulunacakt›.
Murahhaslar:
Tevfik Paﬂa Hazretleri
Ahmet ‹zzet Paﬂa Hazretleri
Hariciye Naz›r›
Reﬂat Hikmet Bey

Reis
Askerî murahhas
Siyasî murahhas
Siyasî murahhas

Heyeti mütehass›sa:
Hâmit Bey
Miralay ‹smet Bey
Reﬂit Bey
Mühendis Muhtar Bey
Miralay Ali R›za Bey
Refet Bey
Emirî Efendi
Münir Bey
Mütehass›s bir zat
Mütehass›s bir zat

Delegeler:
Tevfik Paﬂa Hazretleri
Ahmet ‹zzet Paﬂa Hazretleri
D›ﬂiﬂleri Bakan›
Reﬂat Hikmet Bey

Baﬂkan
Askerî delege
Siyasî delege
Siyasî delege

Maliye
Askerî
Umuru siyasîye
Umuru naf›a
Bahriye miralay›
‹statistik
Tarih
Hukuk müﬂaviri
Umuru ticarîye
Mezahibi muhtelife imtiyazat›na vâk›f

Uzmanlar kurulu:
Hâmit Bey
Albay ‹smet Bey
Reﬂit Bey
Mühendis Muhtar Bey
Albay Ali R›za Bey
Refet Bey
Emirî Efendi
Münir Bey
Uzman birisi
Uzman birisi

Maliye
Askerî
Siyasî iﬂler
Bay›nd›rl›k iﬂleri
Deniz Albay›
‹statistik
Tarih
Hukuk dan›ﬂman›
Ticaret iﬂleri
Çeﬂitli mezhepler ayr›cal›klar›n› bilen

Maliye Kalemi Mahsus Müdiri Esbak›

Yaz› kurulu:
Reﬂit Saffet Bey
ﬁevki Bey
Salih Bey
Orhan Bey
Hüseyin Bey

Heyeti tahririye:
Reﬂit Saffet Bey
ﬁevki Bey
Salih Bey
Orhan Bey
Hüseyin Bey

S›vasta
aleyhime
yap›lan bir
teﬂebbüs:
ﬁeyh Recep
vak’as›

10 - Bat› Trakya göçmenlerinin taﬂ›nmalar›n›n sa¤lanmas›.
11 - Acemi Sadun Paﬂa ve emrindekilerin geçimlerinin uygun ﬂekilde sa¤lanmas›.
‹mzas›z beﬂinci protokolda da, bar›ﬂ konferans›na gidebilecek kiﬂilerin
adlar› bulunuyordu. Böyle olmakla birlikte bu konuda hükûmet, ana ilkeye
uyulmak koﬂuluyla, serbest bulunacakt›.

Robert Kolej Türkçe Muallimi

Eski Maliye Özel Kalem Müdürlerinden

Robert Kolej Türkçe Ö¤retmeni

Efendiler, bu müzakerat›m›z mazbutat› meyan›nda, en mühim noktan›n,
meclisi millînin mahalli içtima›na ait oldu¤u nazar› dikkati âlilerinizi celbetmiﬂ
olaca¤›n› tahmin ederim.
Meclisin, ‹stanbulda in'ikad› caiz olmad›¤› hakk›ndaki kadîm fikir ve kanaatimizi, Salih Paﬂaya kabul ve tasdik ettirdik. Ancak Paﬂa, ﬂahsan bu kanaate iﬂtirak etmekle beraber, bu iﬂtirakin ﬂahs›na ait olup, ﬂimdiden, bütün kabine nam›na söz veremiyece¤i kayd› ihtirazisini de dermeyan etmiﬂti. Kendisi, kabine erkân›n› ikna ve bu fikre iﬂtirak ettirmek için elinden geleni yapaca¤›n› vait ve muvaffak olamad›¤› takdirde kabineden çekilmekten baﬂka yapacak bir
ﬂeyi olmad›¤›n› beyan eylemiﬂ idi.
Salih Paﬂa, bu hususta muvaffak olamam›ﬂt›r.
Meclisi Meb'usan›n mahalli içtima› meselesine tekrar avdet eylemek üzere
Amasya mülâkat›na ait maruzat›ma hitam veriyorum.
Yaln›z, Efendiler; biz, Amasyaya gelmek üzere S›vastan ayr›l›r, ayr›lmaz,
S›vasta pek te hoﬂa gitmiyen bir hâdise cereyan etmiﬂtir. Bu hâdise hakk›nda k›saca arz› malûmat edeyim:
Amasyaya muvasalat›m›zda, ‹tilâf ve Hürriyetçilerin, ecaniple müﬂtereken

Efendiler, bu görüﬂmelerimizin tutanaklar› aras›nda, en önemli noktan›n,
Ulusal Meclisin toplanma yerine iliﬂkin sorunun oluﬂturaca¤›na dikkatinizi
çekmiﬂtik san›r›m.
Meclisin, ‹stanbulda toplanmas› uygun olmad›¤› hakk›ndaki eski düﬂünce ve
kan›m›z›, Salih Paﬂaya kabul ettirip onaylatt›k. Ancak Paﬂa, kendisi bu konuya kat›lmakla birlikte, bu kat›l›ﬂ›n kendisine ait olup, ﬂimdiden, bütün hükûmet ad›na
söz veremiyece¤i ön koﬂulunu da ileri sürmüﬂtü. Kendisi, hükûmet üyelerini ikna
etmek ve bu düﬂünüﬂe katmak için elinden geleni yapaca¤›na söz vermiﬂ ve baﬂaramazsa hükûmetten çekilmekten baﬂka yapacak bir ﬂeyi olmad›¤›n› bildirmiﬂti.
Salih Paﬂa, bu konuda baﬂar›l› olamam›ﬂt›r.
Meb'uslar Meclisinin toplant› yeri konusuna yeniden dönmek üzere
Amasya buluﬂmas›yla ilgili sunular›ma son veriyorum.
Yaln›z, Efendiler; biz, Amasyaya gelmek üzere S›vastan ayr›l›r, ayr›lmaz,
S›vasta pek de hoﬂa gitmeyen bir olay olmuﬂtur. Bu olay üzerinde k›saca bilgi
sunay›m:
Amasyaya var›ﬂ›m›zda, ‹tilâf ve Hürriyetçilerin, yabanc›larla ortaklaﬂa birta-
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S›vasta bana karﬂ›
yap›lan bir
giriﬂim:
ﬁeyh Recep
olay›

birtak›m harekât› h›yanetkâraneye teﬂebbüs ettiklerine dair malûmat alm›ﬂt›k.
Bunu derhal tamimen tebli¤ etmiﬂtim. S›vasta da, aleyhimde, padiﬂaha telgraf
çekilmek gibi bir teﬂebbüs oldu¤unu istihbar ettim, fakat inanmad›m. Elbette
Heyeti Temsilîye arkadaﬂlar›m›z›n ve karargâh›m›za mensup zevat›n, valinin
ve sairenin dikkati buna mânidir dedim.
Halbuki, ﬁeyh Recep ve rüfekas›ndan Ahmet Kemal ve Celâl nam›nda üç
ﬂah›s bir gece telgrafhanede, kendilerine mensup bir telgrafç› vas›tasile, arzu ettikleri telgraflar› çekmiﬂler...
Filhakika, Amasya telgrafhanesinden Salih Paﬂaya ait ﬂu telgraf› getirdiler:
16613 K. 82 Bahriye Naz›r› Devletlû Salih Paﬂa Hazretlerine S›vas, 18 Teﬂrinievvel 1335
Yaveri Hazreti ﬁehriyarî Saadetlû Naci Beyefendi Hazretlerine
Aylardanberi memleketimizde cereyan eden hali anlamak ve mahiyeti meseleye vukuf
peyda etmek üzere merkezi vilâyete kadar ihtiyar› zahmet buyurman›z› menafii mülkü millet nam›na cümleten istida ve mülkü millet nam›na makina baﬂ›na teﬂriflerini kemali ubudiyetle istirham eyleriz.
An Evlâd› ﬁemsiddini Sivasî
Ulema, eﬂraf, tüccar ve esnaftan
Recep Kâmil,
mürekkep yüz altm›ﬂ mühürü havidir
Zarelizade Celâl
‹lyaszade Ahmet Kemal

Bana da 19 Teﬂrinievvel 1335 tarihli ﬂu telgraf geldi:
Amasyada Mustafa Kemal Paﬂaya
Ahalimiz, padiﬂah ve hükûmet efkâr›n› bizzat Salih Paﬂadan veyahut emin bir lisandan
iﬂitmedikçe, aradaki ihtilâfa hallolunmuﬂ nazarile bakam›yacakt›r. Binaenaleyh iki ﬂ›ktan birini ihtiyara mecburiyetinizi arzederiz.
‹lyaszade
Zarelizade
An Evlâd› ﬁemsiddini Sivasî
Ahmet Kemal
Celâl
Recep Kâmil

Efendiler, biz, bütün memleketi irﬂad ve tenvir ile u¤raﬂ›yoruz. Fakat, düﬂmanlar›m›z da, bize mukabil, heryerde ve hatta bizzat bulundu¤umuz ve her
suretle hâkim oldu¤umuz S›vas ﬂehrinde bile, habasetlerini icra ettirebilecek denî vas›talar bulmakta, muvaffak olabiliyorlar.
Bütün ikazlar›m›za, ihtarlar›m›za ra¤men, ﬂahsan gaybubet eder etmez,
S›vastaki zevat›n görülen dalg›nl›¤› heryerde, nekadar kay›ts›zl›klar ve müsamahalar vukubulmuﬂ oldu¤una çok güzel bir misal teﬂkil eder.
19 Teﬂrinievvel günü S›vastaki arkadaﬂlar, Heyeti Temsilîye imzasile ﬂu
telgraf› veriyorlard›:
Amasyada Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
ﬁeyh Recep ve rüfekas›n›n Zat› Devletlerine çekilmek üzere telgrafhaneye ﬂimdi verdikleri telgraf sureti aynen berveçhizir arzolunur:

Bu bapta Topçu Binbaﬂ›s› Kemal Bey ayr›ca tahkikat icra etmektedir.
Bu telgrafa, ald›¤›m› arzetti¤im telgraf›n suretini ilâve ediyorlar.
S›vas Telgraf Baﬂmüdürü de ayn› günde ﬂu malûmat› veriyor:

kim haince davran›ﬂlara kalkt›klar›na iliﬂkin bilgi alm›ﬂt›k. Bunu hemen genelgeyle bildirmiﬂtim. S›vasta da, bana karﬂ›, padiﬂaha telgraf çekilmek gibi
bir giriﬂim oldu¤unu haber ald›m, ama inanmad›m. Elbette Temsilci Kurul arkadaﬂlar›m›z›n ve karargâh›m›za ba¤l› kiﬂilerin, valinin ve ötekilerin dikkati
buna engeldir dedim.
Oysa, ﬁeyh Recep ve arkadaﬂlar›ndan Ahmet Kemal ve Celâl ad›nda üç
kiﬂi bir gece telgrafhanede, kendilerine ba¤l› bir telgrafç› eliyle, istedikleri
telgraflar› çekmiﬂler...
Gerçekten, Amasya telgrafhanesinden Salih Paﬂaya ait ﬂu telgraf› getirdiler:
16613 K.82

Deniziﬂleri Bakan› Salih Paﬂa Hazretlerine
S›vas, 18 Ekim 1919
Padiﬂah Yaveri Naci Beyefendi Hazretlerine
Aylardanberi memleketimizde sürüp giden olaylar› anlamak ve iﬂin niteli¤ini kavramak için il merkezine kadar gelmenizi ülke ve ulus ç›karlar› ad›na hepbirlikte diler, ülke ve
ulus ad›na makina baﬂ›na gelmenizi tam ba¤l›l›kla rica ederiz.
ﬁemsiddini Sivasî O¤ullar›ndan
Din Bilginleri, halkdan ileri gelenlerden
Recep Kâmil,
oluﬂan yüz altm›ﬂ kiﬂinin mühürü vard›r.
Zarelizade Celâl
‹lyaszade Ahmet Kemal

Bana da 19 Ekim 1919 tarihli olan ﬂu telgraf geldi:
Amasyada Mustafa Kemal Paﬂaya
Halk›m›z, padiﬂah ve hükûmetin düﬂüncelerini Salih Paﬂan›n kendinden ya da güvenilir bir a¤›zdan iﬂitmedikçe, aradaki anlaﬂmazl›¤a çözülmüﬂ gözüyle bakam›yacakt›r. Bundan
dolay› iki yoldan birini seçmeye zorunlu bulundu¤unuzu bildiririz.
‹lyaszade
Zarelizade
ﬁemsiddini Sivasî O¤ullar›ndan
Ahmet Kemal
Celâl
Recep Kâmil

Efendiler, biz, bütün memlekete do¤ru yolu göstermeye u¤raﬂ›yoruz.
Ama, düﬂmanlar›m›z da, bize karﬂ›, heryerde ve üstelik kendi bulundu¤umuz
ve her aç›dan egemen oldu¤umuz S›vas ﬂehrinde bile, kötülüklerini yapt›rabilecek alçak eller bulmakta, baﬂar›l› olabiliyorlar.
Bütün uyar›lar›m›za, hat›rlatmalar›m›za karﬂ›n, biz uzaklaﬂ›r uzaklaﬂmaz,
S›vastaki kiﬂilerin görülen dalg›nl›¤›, heryerde, nekadar kay›ts›zl›klar ve yersiz hoﬂgörüler meydana gelmiﬂ oldu¤una çok güzel bir örnek oluﬂturur.
19 Ekim günü S›vastaki arkadaﬂlar, Temsilci Kurul imzasile ﬂu telgraf›
veriyorlard›:
Amasyada Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
ﬁeyh Recep ve arkadaﬂlar›n›n size çekilmek üzere telgrafhaneye ﬂimdi verdikleri telgraf›n örne¤i oldu¤u gibi aﬂa¤›da bilginize sunulur:

Bu yolda Topçu Binbaﬂ›s› Kemal Bey ayr›ca soruﬂturma yapmaktad›r.
Bu telgrafa, ald›¤›m› söyledi¤im telgraf›n örne¤ini ekliyorlar.
S›vas Telgraf Baﬂmüdürü de ayn› günde ﬂu bilgiyi veriyor:

Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
An Evlâd› ﬁemsiddini Sivasî Recep, ‹lyaszade Ahmet Kemal ve Zarelizade Celâl imzalar› ile yaz›lan telgrafnameleri takdim ederim. Bu telgrafnameler gece getirilmiﬂ ve memurlar›m›z ihafe edilerek yazd›r›lm›ﬂt›r. Her ferdin ﬂeraiti mahsusa dairesinde telgraf yazmaya
hakk› derkârd›r. Ancak makina odas›na rastgelenin girmesi memnu bulunmak ﬂöyle dursun,
memurlar›n tehdit ve ihafesi gibi haysiyet ve vekar› hükûmeti rencide edecek harekâta içtisar
etmek do¤rusu kanuna isyan mahiyetindedir. Keyfiyeti vilâyeti celîliye arzettim ve memlekette tesisi intizam için çal›ﬂmakta olan Zât› Devletlerine de arz› hal ederim. ‹htiramat ve tazimat› mahsusam›n kabul buyurulmas› müsterhamd›r.
19 Teﬂrinievvel 1335
Baﬂmüdür Lûtfi

Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
ﬁemsiddini Sivasî O¤ullar›ndan Recep, ‹lyaszade Ahmet Kemal ve Zarelizade Celâl
imzalar› ile yaz›lan telgraflar› veriyorum. Bu telgraflar gece getirilmiﬂ ve görevlilerimiz korkutularak yazd›r›lm›ﬂt›r. Her bireyin özel koﬂullar çerçevesinde telgraf yazma hakk› kabul
edilir. Ancak makina odas›na rasgelenin girmesi yasak bulunmak ﬂöyle dursun görevlilerin
tehdit edilmesi ve korkutulmas› hükûmet onurunu ve haysiyetini incitecek davran›ﬂlara kalk›ﬂmak do¤rusu kanuna baﬂkald›r› niteli¤indedir. Olanlar› yüksek valili¤in bilgisine sundum
ve memlekette düzen kurulmas› için çal›ﬂmakta olan size de durumu bildiriyorum. Sonsuz
ve özel sayg›lar›m› kabul etmenizi dilerim.
19 Ekim 1919
Baﬂmüdür Lûtfi
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