Dersaadet merkez ﬂefi Beye:
Lisan› umumîden arzolunan ve selâmeti mülkü millet nam›na takdimi, istirham olunan
telgraflar›m›z› tevkif eden haini din ve devlettir. Nihayet kan dökülmesine sebep olacakt›r.
Sem'i ﬂahaneye isal için azmimiz kat'îdir. Cevap bekliyoruz.
Mabeyni Humayun Baﬂkitabeti Celilesine:
Delâleti aliyelerile takdim k›l›nan arizai çakeranemizin cevab›n› selâmeti mülkü millet
nam›na makina baﬂ›nda intizar ediyoruz.
Mabeyni Humayun Baﬂkitabeti delâletile Süddei Merahimzübdei Cenab› Hilâfetpenahiye:
Memleketimiz bulunan S›vasta, Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti namile
teﬂekkül eden Kongre Heyeti Reisi Mustafa Kemal Paﬂa, itimatnamei humayunlar›n› hâmil
bulundu¤unu iﬂaa ile memleketimizde setri seyyiat etmek istiyen bir hizbi kalilin iﬂtirakile,
iradei millîyeyi temsil suretinde gösteriyorlar. Halbuki halifei ziﬂan›m›z ve sevgili padiﬂah›m›za her suretle mûti ve merbutiyeti tammemiz muktazay› din oldu¤undan Bahriye Naz›r›
Salih Paﬂa ile Seryaveri Hazreti ﬁehriyarî Naci Beyefendinin Amasyaya izamlar›n› istihbar
ettik. Ahali aras›nda husule gelen heyecan› teskin için ulema, eﬂraf ve tüccardan iki yüzü mütecaviz imzay› havi davetiye telgraf›m›za cevap alamad›k. Efkâr› umumiyenin ne merkezde
oldu¤unu bizzat müﬂahede buyurulmak üzere S›vasa kadar gönderilmesini rumali ubudiyet
ve kemali tehalükle tazarru ve niyaz ederiz. Olbapta ve kat›bei ahvalde emrü ferman padiﬂah›m›z efendimiz hazretlerinindir.

Efendiler, düﬂmanlar, ﬁeyh Recebe, hakikaten, mühim bir rol ifa ettirmiﬂ
bulunuyorlard›. S›ras› gelince arzedece¤im vesaikten, Sait Mollan›n Rahip
Frew'a olan 24 Teﬂrinievvel tarihli bir mektubunda Molla, Papaza "S›vas
vak'as›n› nas›l buldunuz? Biraz düzensiz ama yavaﬂ yavaﬂ düzelecek" diyordu.
Bütün milletin vahdet ve tesanüdünden ve teﬂkilât› millîyenin memleketin
her köﬂesine teﬂmil edildi¤inden bahseden, milletin müﬂterek arzusuna tebaan
ve teﬂkilât› millîye ve askeriyeye müsteniden kabine ›skat eden, yeni kabine ile
karﬂ› karﬂ›ya geçen, bir heyetin reisi aleyhinde -tam yeni kabine murahhasile
müzakereye giriﬂece¤i bir s›rada ve bu maksatla S›vastan ç›kt›¤›n›n ferdas› bütün S›vas ahalisi nam›na k›yam› gösterir bir telgraf›n, telgrafhane tehdit edilerek çektirilebilmesi elbette manidar idi.
Böyle bir heyetin, bizzat bulundu¤u S›vas ahalisi, aleyhinde bulununca,
bütün milletin, ayn› his ve fikirde olmayaca¤›n› ispat etmek cidden müﬂküldür.
O halde, mahiyeti temsilîyesi böyle olan bir heyetin ve reisinin istinat etti¤i kuvvetin dahi çürük olaca¤›na hükmetmek neden caiz olmas›n!
S›vastan yükseltilen bu sadan›n düﬂmanlar için ne kadar kuvvetli ve mühim oldu¤u takdir buyurulur.
Efendiler, Salih Paﬂaya ait telgraf›, Amasyaya muvasalat›nda kendisine
verdirdim. Fakat, ﬁeyh Recep ve rüfekas›n›n hükûmetçe tecziyesini talep ettim.
S›vastaki Heyeti Temsilîye azas›na da telgraf baﬂ›nda 9 Teﬂrinievvelde ﬂunlar›
sordum:

‹stanbul merkez ﬂefi Beye:
Halk›n a¤z›ndan sunulan ve yurdun ve ulusun esenli¤i ad›na (Padiﬂaha) sunulmas›
dilenen telgraflar›m›z› önleyen din ve devlet hainidir. Sonunda kan dökülmesine yol açacakt›r. Padiﬂah›n kula¤›na vard›rmak için karar›m›z kesindir. Cevap bekliyoruz.
Padiﬂah›n Özelkalemi Baﬂkâtipli¤ine:
Yüksek arac›l›¤›n›zla verilen dilek bildirimimizin karﬂ›l›¤›n› ülke ve ulusun esenli¤i
ad›na makina baﬂ›nda bekliyoruz.
Padiﬂah›n Özelkalemi Baﬂkâtipli¤i eliyle Halife Hazretlerine:
Memleketimiz olan S›vasta, Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i ad›yla
kurulan Kongre Kurulu Baﬂkan› Mustafa Kemal Paﬂa, elinde sizin güven mektubunuz
bulundu¤unu yayarak memleketimizde kötülükleri örtmek istiyen birçok küçük toplulu¤un kat›lmas›yla ulusal iradeyi temsil ediyormuﬂ gibi davran›yorlar. Oysa ﬂanl› halifemiz
ve sevgili padiﬂah›m›za her bak›mdan sayg›l› ve tam ba¤l› olmam›z din gere¤i bulundu¤undan Deniziﬂleri Bakan› Salih Paﬂa ile Padiﬂah›n Baﬂyaveri Naci Beyefendinin Amasyaya gönderildi¤ini haber ald›k. Halkta oluﬂan coﬂkuyu yans›tmak için din bilginleri halk›n ileri gelenleri ve iki yüzü aﬂk›n imza ile çekti¤imiz ça¤r›ya karﬂ›l›k alamad›k. Kamu
oyunun ne durumda oldu¤unun kendileri taraf›ndan anlaﬂ›lmas› için S›vasa kadar gönderilmesini ba¤l›l›kla yüz sürerek ve birbirimizle yar›ﬂ edercesine yalvar›r ve yakar›r›z.
Bu yolda ve bütün durumlarda emir ve ferman padiﬂah›m›z efedimiz hazretlerinindir.

Efendiler, düﬂmanlar, ﬁeyh Recebe, gerçekten önemli bir rol yapt›rm›ﬂ
bulunuyorlard›. S›ras› gelince bilginize sunaca¤›m belgelerden, Sait Molla,
Papaz Frew'ya "S›vas olay›n› nas›l buldunuz? Biraz düzensiz ama yavaﬂ yavaﬂ düzelecek" diyordu.
Bütün ulusun birlik ve dayan›ﬂmas›ndan ve ulusal örgütlerin memleketin her köﬂesine yay›ld›¤›ndan söz eden, milletin ortak iste¤ine uyarak ve
ulusal ve askerî örgütlere dayanarak hükûmet düﬂüren, yeni hükûmetle
karﬂ› karﬂ›ya geçen, bir kurulun baﬂkan›na karﬂ› - tam yeni hükûmet delegeleriyle görüﬂmelere giriﬂece¤i bir s›rada ve bu amaçla S›vastan ç›kt›¤›n›n
ertesi günü - bütün S›vas halk› ad›na ayaklan›ld›¤›n› gösterir bir telgraf›n,
telgrafhane tehdit edilerek çektirilebilmesi elbette anlaml› idi.
Böyle bir kurulu, kendi bulundu¤u yerin yani S›vas halk›, kötüleyince,
bütün milletin, ayn› duygu ve düﬂüncede olmayaca¤›n› kan›tlamak gerçekten güçtür. Öyleyse, temsilcilik niteli¤i böyle olan bir kurulun ve onun baﬂkan›n›n dayand›¤› gücün de çürük olaca¤›na inanmak neden do¤ru olmas›n!
S›vastan yükseltilen bu sesin düﬂmanlar için nekadar kuvvetli ve önemli oldu¤unu kavrars›n›z.
Efendiler, Salih Paﬂaya ait telgraf›, Amasyaya vard›¤›nda kendisine
verdirdim. Fakat, ﬁeyh Recep ve arkadaﬂlar›n›n hükûmetçe cezaland›r›lmas›n› istedim. S›vastaki Temsilci Kurul üyelerinden de telgraf baﬂ›nda 9
Ekimde ﬂunlar› sordum:

1- ﬁeyh Recep, Ahmet Kemal ve Celâl imzasile mabeyni humayuna çekilen telgrafnameyi gördünüz mu?
2- Telgrafhane nöbetçi zabiti yok mu?
3- Cümlenizin mevcudiyetine ra¤men böyle bir küstahl›k nas›l vukubulabilir. Bahusus
bu mecaninin teﬂebbüsleri cümlenizce malûm bulunuyor. Salih Paﬂaya ve Naci Beye hitaben
üç imza ile telgraf haz›rlad›klar›n› biz buradan iﬂitmiﬂtik. Sizin bundan haberiniz yok mu idi?
4- Ecaniple beraber ‹tilâf ve Hürriyetçilerin birtak›m harekât› h›yanetkâraneye teﬂebbüs
ettiklerine dair dün tamimen vukubulan tebligat al›nmad› m›?

1 - ﬁeyh Recep, Ahmet Kemal ve Celâl imzasile padiﬂah özel kalemine çekilen telgraf› gördünüz mü?
2 - Telgrafhane nöbetçi subay› yok mu?
3 - Hepiniz orada bulunurken böyle bir küstahl›k nas›l yap›labilir? Hem de bu delilerin giriﬂimlerini hepiniz biliyorsunuz. Salih Paﬂaya ve Naci Beye çekilmek üzere üç
imza ile telgraf haz›rlad›klar›n› biz buradan iﬂitmiﬂtik. Sizin bundan haberiniz yok muydu?
4 - Yabanc›larla birlikte ‹tilâf ve Hürriyetçilerin birtak›m haince davran›ﬂlara kalk›ﬂt›klar› hakk›nda dün genelgeyle yap›lan bildiri al›nmad› m›?
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5- Tazyik ve ihafe edilen telgraf memurlar›n›n hemen icap edenleri, vali paﬂay› ve di¤er alâkadaran› haberdar etmemelerinin ve nöbetçi zabitinin bunda gaflet göstermesinin sebebi nedir?
6- Baﬂmüdür Beyin itay› malûmat eylemesi üzerine ittihaz edilmiﬂ olan tedabir nedir?
Mustafa Kemal

Vilâyetin, meseleyi ciheti askerîyeye havale etti¤i anlaﬂ›lmas› üzerine Kolordu Erkân›harbiye Reisi Zeki beye de, ﬂunu yazd›m:
Mevzuubahs olan meselede zimethal olanlar›n tevkif ve tecziyesi için vilâyetçe mevcut
olan vesait kullan›lm›ﬂ da veyahut gayr›kâfi görülmüﬂ de mi Kolorduya iﬂ at›l›yor. Yoksa bu
küstahane harekâta karﬂ› dahi vilâyetçe ittihaz› tedabirde tereddüt mü ediliyor? Bu cihet anlaﬂ›ld›ktan sonra halli mesele daha sehil ve esasl› olur.
Mustafa Kemal

Bâdehu S›vasta bulunanlara ﬂu emri verdim:
1- Telgrafhane tamamen kontrol alt›na al›nacakt›r. Bir zabit kumandas›nda bir manga
asker ikame edilecektir. Vaki oldu¤u gibi telgrafhaneyi iﬂgal ve memurîni tazyik ederek vahdeti meﬂruai millîye aleyhinde tahdiﬂi ezhan› mucip ve asayiﬂi muhil teﬂebbüsatta bulunacak
hainler kat 'iyyen menedilecektir. Bu gibi harekât› asayiﬂ ﬂikenanede haddi kanunîyi tecavüz
ve askere taarruz edenlere karﬂ› bilâtereddüt, hernerede olursa olsun istimali silâh edilecektir.
2- Küstahane harekâta mütecasir olanlar hakk›nda temini inzibat noktai nazar›ndan erkân›harbiye reisinin dermeyan eyledi¤i esbaba binaen firarlar›na mahal verilmeksizin derhal
icab› hal yap›lacak ve neticesi bir iki saate kadar bildirilecektir. Ancak bu hususta karar vermek için orada mevcut zevattan hiçbirinin teﬂebbüs almay›p istizana kalk›ﬂ›lmas› cidden mucibi teessüf görülmüﬂtür. Bu karar, bir taburu S›vasta bulunan Beﬂinci F›rka Kumandan› Cemil Cahit Bey taraf›ndan tabur kumandan›na emredilmiﬂtir. Oraca bu karar›n sürati tatbik›na hiç olmazsa delâlet buyurulmas› niyaz olunur.
3- S›vasta temini inzibat için uyan›k olarak bütün alâkadaranca tedabiri kat'iye ve ﬂedide al›nmas› lüzumunu arzederim.
Mustafa Kemal

Hususî olarak Osman Tufan ve Recep Zühtü Beylere, ﬂu talimat› verdim:
Harekât› millîye aleyhinde küstahl›k edenler hakk›nda yap›lacak muamele icab edenlere bildirilmiﬂtir. Vaziyeti bittakip harfiyen tatbik olunup olunmad›¤›n› ve müsamaha görüldü¤ü takdirde bizzat müdahale ederek eﬂhas› malûmenin tevkifi ve hempalar›n›n iskât› matluptur. Bu bapta lüzum hâs›l olursa, herkime karﬂ› olursa olsun icab›n› ifada tereddüde mahal yoktur.
Mustafa Kemal
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5 - Bask› yap›lan ve korkutulan görevlilerden gerekenlerin, vali paﬂaya ve öbür ilgililere hemen haber vermemelerinin ve nöbetçi subay›n›n bunda aymazl›k göstermesinin sebebi nedir?
6 - Baﬂmüdür Beyin bilgi vermesi üzerine al›nm›ﬂ olan önlemler nedir?
Mustafa Kemal

Valili¤in, iﬂi askerlere aktard›¤› anlaﬂ›lmas› üzerine Kolordu Kurmay
Baﬂkan› Zeki Beye de, ﬂunu yazd›m:
Söz konusu olan iﬂe kar›ﬂm›ﬂ olanlar›n tutuklanmalar› ve cezaland›r›lmalar› valilikçe
elindeki araçlar kullan›lm›ﬂ ya da yetmez görülmüﬂ de mi iﬂ Kolorduya at›l›yor. Yoksa bu
küstahça davran›ﬂlara karﬂ› bile valilik önlem al›nmas›nda karars›z m› kal›yor? Bu cihet anlaﬂ›ld›ktan sonra sorunun çözümlenmesi kolay ve kökten olur.
Mustafa Kemal

Arkadan S›vasta bulunanlara ﬂu emri verdim:
1 - Telgrafhane tam kontrol alt›na al›nacakt›r. Bir subay komutas›nda bir manga asker yerleﬂtirilecektir. Bu kez oldu¤u gibi, telgrafhaneye girerek ve görevlilere bask› yaparak meﬂru ulusal birli¤e karﬂ› kafalar› kar›ﬂt›r›c› ve iç güvenli¤i bozucu giriﬂimlerde bulunacak hainler kesinlikle önlenecektir. Bu gibi iç güvenli¤i bozar davran›ﬂlarla yasal s›n›rlar› aﬂan ve askere sald›ranlara karﬂ› duraksamadan, hernerede olursa olsun silâh kullan›lacakt›r.
2 - Küstahça davran›ﬂlara kalk›ﬂanlar hakk›nda düzeni sa¤lamak aç›s›ndan kurmay
baﬂkan›n›n ileri sürdü¤ü nedenlerden dolay› kaçmalar›na meydan verilmeksizin hemen durumun gere¤i yap›lacak ve sonucu bir iki saate de¤in bildirilecektir. Ancak bu hususta karar vermek için orada bulunanlardan hiç kimsenin insiyatif almay›p (bize) sormaya kalk›ﬂmas› gerçekten üzüntü ile karﬂ›lanm›ﬂt›r. Bu karar, bir taburu S›vasta bulunan Beﬂinci Tümen komutan› Cemal Cahit Bey taraf›ndan tabur komutan›na emredilmiﬂtir. Orada bu karar›n ivedilikle uygulanmas›na hiç olmazsa yard›mc› olunmas› rica olunur.
3 - S›vasta düzeni sa¤lamak için uyan›k olarak bütün ilgililerce kesin ve ﬂiddetli önlemler al›nmas› gere¤ini bilgilerinize sunar›m.
Mustafa Kemal

Özel olarak Osman Tufan ve Recep Zühtü Beylere, ﬂu direktifi verdim:
Millî Harekât karﬂ›s›nda küstahl›k edenler hakk›nda yap›lacak iﬂlem gerekenlere bildirilmiﬂtir. Durum izlenip harfi harfine uygulan›p uygulanmad›¤›n› ve göz yummalar görülürse siz kendiniz iﬂe kar›ﬂarak bilinen kiﬂileri tutuklaman›z› ve yardakç›lar›n› susturman›z›
isterim. Bu yolda gerekirse, her kime karﬂ› olursa olsun gere¤ini yapmakta duraksamaya
yer yoktur.
Mustafa Kemal

20 Teﬂrinievvelde Vali Reﬂit Paﬂa, uzun uzad›ya vak'ay› hikâye ettikten
sonra, "vak'an›n tevessü eylemesi ihtimali varitken önüne geçilmiﬂ ve gösterilen
icraat› seria ve ﬂedideden dolay› buna mümasil ahvalin badema ademi zuhûru
derkâr bulunmuﬂ" oldu¤unu yaz›yordu (Ves. 161).
Efendiler, hükûmeti merkezîyenin ﬁeyh Recebi ve rüfekas›n› tecziye etmiﬂ
oldu¤unu, bittabi, farzetmediniz. "An evlâd› ﬁemsiddini Sivasî" diye imza atan
bu miskin ve adî ﬂeyhin, bundan sonra da düﬂman aleti olarak irtikâp eyliyece¤i habasetlere tesadüf edece¤iz.
Efendiler, henüz Amasyada iken, karﬂ›laﬂt›¤›m›z vaziyet, yaln›z, ﬁeyh Recep vak'asile kalmad›. Adapazar› havalisinde de buna mümasil bir hâdise vukua geldi. Müsaade ederseniz, onu da k›saca arzedeyim:
Adapazar› kazas›n›n Akyaz› cihetlerinde türeyen, Talostan Bey ve ‹stanbuldan para ve talimatla gelerek, süvari olacaklara 30 ve piyade yaz›lacaklara
15 lira vadeden Bekir Bey ve Sapancan›n Avçar karyesinden Beslân nam›nda
bir tahsildar birleﬂiyorlar. Bu adamlar baﬂlar›na toplad›klar› atl›, yaya birtak›m
eﬂhas ile Adapazar› kasabas›n› basmaya karar veriyorlar. Tahir Bey isminde

20 Ekimde Vali Reﬂit Paﬂa, uzun uzad›ya olay› anlatt›ktan sonra, "olay›n
yay›lmas› olas› iken önüne geçilmiﬂ ve yap›lan h›zl› ve sert iﬂlemlerle buna
benzer durumlar›n bundan böyle meydana gelmeyece¤i anlaﬂ›lm›ﬂ" oldu¤unu
yaz›yordu (Belge 161).
Efendiler, ‹stanbul hükûmetinin ﬁeyh Recebi ve arkadaﬂlar›n› cezaland›rm›ﬂ oldu¤unu, elbette, düﬂünmediniz, "ﬁemsiddini Sivasî O¤ullar›ndan" diye imza atan bu miskin ve baya¤› ﬂeyhin, bundan sonra da düﬂman maﬂas› olarak iﬂleyece¤i kötülüklere rastlayaca¤›z.
Efendiler, daha Amasyada iken, karﬂ›laﬂt›¤›m›z durum, yaln›z, ﬁeyh Recep olay›yla kalmad›. Adapazar› yöresinde de buna benzer bir olay oldu. ‹zin
verirseniz, onu da k›saca bilginize sunay›m:
Adapazar› ilçesinin Akyaz› yönlerinde türeyen, Talostan Bey ve ‹stanbuldan para ve direktifle gelerek, atl› asker olacaklara 30 ve piyade yaz›lacaklara 15
lira ayl›k sözü veren Bekir Bey ve Sapancan›n Avçar köyünden Beslân ad›nda
bir tahsildar birleﬂiyorlar. Bu adamlar baﬂlar›na toplad›klar› atl›, yaya birtak›m
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olan Adapazar› kaymakam›, bunu haber al›yor. Tahir Bey, ‹zmitten gönderilen bir binbaﬂ› ile ve tedarik etti¤i yirmi beﬂ kadar atl›y› alarak, kasabay› basmaya gelenlere karﬂ› hareket eder. Lûtfiye denilen bir köyde karﬂ›laﬂ›rlar. Bu
güruha maksad› hareketleri sorulmuﬂ.. verdikleri cevap ﬂu imiﬂ: "Zat› padiﬂahinin hayatta ve makam› muallây› hilâfetlerinde olup olmad›¤›n› ö¤renmek için
Adapazar›na makina baﬂ›na gelmek istiyoruz. Mustafa Kemal Paﬂay›, padiﬂah
makam›na kabul edemeyiz..."
Tahir Beyin makina baﬂ›nda, ‹zmit mutasarr›f›na verdi¤i malûmatta;
"merkumlar›n ‹stanbulda mühimce zevatla temaslar› oldu¤unu ve hatta padiﬂah›n da bu hareketlerinden haberdar bulundu¤unu beyan eyledikleri" dercediliyordu. Resmen verilen malûmatta: "Bekirin, toplanan eﬂhasa, bu iﬂ için, ‹stanbulca, bir hafta müddet tayin ettiler, beﬂ gün geçti. ‹ki günümüz kald›. ‹ﬂi tacil edelim diye" beyanatta bulundu¤u da bildiriliyordu (Ves. 162).
‹zmitteki F›rka Kumandan›, Adapazar› üzerine bir müfreze gönderecekti.
Ali Fuat Paﬂa da, Düzce üzerine bir m›ktar kuvvet sevkedecekti.
23 Teﬂrinievvel tarihinde, ‹zmitte F›rka Kumandan›na, Bekirin ‹tilâf ve
Hürriyetçilerle ecnebî düﬂmanlar taraf›ndan gönderildi¤i ve harekât› mefsedetkâranelerinin men'i lüzumu bildirildi.
Adapazar› Kaymakam› Tahir Beye de, 23 Teﬂrinievvelde do¤rudan do¤ruya "Bekir ve rüfekas› hakk›nda tedabiri ﬂedide ve serian›n tatbik›nda kat'iyyen tereddüt gösterilmiyerek izalei mazarratlarile neticenin iﬂ'ar›n›" emrettim
(Ves. 163).
Efendiler, 23 Teﬂrinievvel tarihli bir ﬂifre ile, merkum Bekir ve hempalar›n›n hareketleri ve hüviyetleri hakk›nda destres oldu¤umuz malûmat›, Harbiye
Naz›r› Cemal Paﬂaya bildirdik ve "hükûmeti seniyece bu gibi ef'al ve harekât›
mefsedetkâraneye karﬂ› vaktü zaman›nda tedabiri müessire al›nmay›p, mesele,
teﬂkilât› millîyeye temas eyledi¤i takdirde en ﬂedit tedabire tevessülde kendimizi mazur görece¤imizi arzederiz" dedik (Ves. 164).
‹zmitten, giden ve mahallinde takviye olunan millî ve askerî bir müfreze,
"mühim m›ktarda toplanm›ﬂ ve toplanmakta olan eﬂhas› ﬂerireyi da¤›tm›ﬂ, tahsildar Beslân ve biraderi Hasan Çavuﬂu derdest etmiﬂ, as›l talimat ve para ile bir
hafta evvel ‹stanbuldan gelmiﬂ olan Bekir, firar eylemiﬂ." Bu Bekir, zabitlikten
matrut ve Manyasl›d›r (Ves. 165, 166).
Bundan sonra, verme¤e mecbur oldu¤umuz emirlerle, ‹zmitte muharrik
ve mürettip olanlardan, ‹ngiliz ‹brahim denmekle maruf biri ve sair birtak›mlar› hakk›nda takibat baﬂlad› (Ves. 167, 168).
"Bekirin, mahallince ittihaz olunan tedabir neticesinde teﬂebbüsünün akim
kald›¤›n› ve firar eyledi¤ini ve tekrar ‹stanbula avdet ederek yeniden teﬂebbüsat› mel'unanede bulunmas› a¤lebi ihtimal oldu¤unu, hakk›nda takibat› mahsusada bulunulmas›n›" Amasyadan 26 Teﬂrinievvel 1335 tarihinde Harbiye Naz›r› Cemal Paﬂaya yazd›m (Ves. 169).
27 Teﬂrinievvel 1335 tarihinde Bolu Mutasarr›f› Haydar Beyden gelen telgrafta: "Bekirin maiyetinde iki zabit, k›rk müsellâh adam oldu¤u halde Abaza
köylerinde halk›, hükûmeti hâz›ra nam›na hareketi millîye aleyhine teﬂvik ve
birçok para sarfetti¤i ve nezarete vukubulan iﬂ'arat›n›n cayi kabul bulamamakta oldu¤u" bildiriliyordu (Ves. 170).

kiﬂilerle Adapazar› ilçesini basmaya karar veriyorlar. Tahir Bey isminde olan
Adapazar› kaymakam›, bunu haber al›yor. Tahir Bey, ‹zmitten gönderilen bir
binbaﬂ› ile buldu¤u yirmi beﬂ kadar atl›y› alarak, ilçeyi basmaya gelenlere karﬂ› yola ç›kar. Lûtfiye denilen bir köyde karﬂ›laﬂ›rlar. Bu derme çatma kalabal›¤a davran›ﬂlar›n›n amac› sorulmuﬂ.. verdikleri karﬂ›l›k ﬂu imiﬂ: "Padiﬂah hazretlerinin hayatta ve yüksek halifelik makam›nda olup olmad›¤›n› ö¤renmek
için Adapazar›na telgraf baﬂ›na gelmek istiyoruz. Mustafa Kemal Paﬂay›, padiﬂah olarak kabul etmeyiz..."
Tahir beyin telgraf baﬂ›nda, ‹zmit mutasarr›f›na verdi¤i bilgilerde; "Bu
adamlar›n ‹stanbulda önemlice kiﬂilerle iliﬂkileri oldu¤unu ve hatta padiﬂah›n
da bu davran›ﬂlar› bildi¤ini söyledikleri" belirtiliyordu. Resmî olarak verilen
bilgilerde: "Bekirin; toplanan kiﬂilere, bu iﬂ için, ‹stanbulca, bir hafta süre belirlendi, beﬂ gün geçti. ‹ki günümüz kald›. ‹ﬂi çabuklaﬂt›ral›m" dedi¤i de bildiriliyordu (Belge 162).
‹zmitteki Tümen Komutan›, Adapazar› üzerine bir askerî birlik gönderecekti. Ali Fuat Paﬂa da, Düzce üzerine bir m›ktar kuvvet yollayacakt›.
23 Ekim tarihinde, ‹zmitte Tümen Komutan›na, Bekirin ‹tilâf ve Hürriyetçilerle yabanc› düﬂmanlar taraf›ndan gönderildi¤i ve kar›ﬂt›r›c› davran›ﬂlar›n önlenmesi gerekti¤i bildirildi.
Adapazar› Kaymakam› Tahir Beye de, 23 Ekimde do¤rudan do¤ruya
"Bekir ve arkadaﬂlar› hakk›nda sert ve ivedi önlemler uygulanmas›nda kesinlikle karars›zl›k gösterilmiyerek yapt›klar› zararl› iﬂlere son verilerek sonucun
bildirilmesini" emrettim (Belge 163).
Efendiler, 23 Ekim tarihli bir ﬂifre ile, sözü edilen Bekir ve yandaﬂlar›n›n
yapt›klar› ve kimlikleri hakk›nda elde etti¤im bilgileri, Savaﬂiﬂleri Bakan› Cemal Paﬂaya bildirdik ve "‹stanbul hükûmetince bu gibi kar›ﬂt›r›c› iﬂlere ve
davran›ﬂlara karﬂ› zaman›nda etkin önlemler al›nmazsa, iﬂin ucu, ulusal örgütlere dokunursa en sert önlemlere baﬂvurmakta kendimizi hakl› görece¤imizi
bilginize sunar›z" dedik (Belge 164).
‹zmitten, giden ve orada kuvveti ço¤alt›lan ulusal ve askerî bir birlik,
"önemli say›da toplanm›ﬂ ve toplanmakta olan kötü kiﬂileri da¤›tm›ﬂ, tahsildar
Beslân ve erkek kardeﬂi Hasan Çavuﬂu yakalam›ﬂ, as›l direktif ve para ile bir
hafta önce ‹stanbuldan gelmiﬂ olan Bekir, kaçm›ﬂt›r." Bu Bekir, subayl›ktan
kovulmuﬂtur ve Manyasl›d›r (Belge 165, 166). Bundan sonra, vermek zorunda oldu¤umuz emirlerle, ‹zmitte k›ﬂk›rt›c› ve düzenleyicilerden ‹ngiliz ‹brahim diye bilinen biri ve baﬂka birtak›mlar› hakk›nda kovuﬂturma baﬂlad› (Belge 167, 168).
"Bekirin, yerinde al›nan önlemler sonucu giriﬂimi etkisiz kald›¤›n› ve kaçt›¤›n› ve yeniden, ‹stanbula dönerek haince giriﬂimlerde bulunmas› çok olas›
oldu¤unu, kendisinin özel bir izlemeye al›nmas›"n› Amasyadan 26 Ekim 1919
tarihide Savaﬂiﬂleri Bakan› Cemal Paﬂaya yazd›m (Belge 169).
27 Ekim 1919 tarihinde Bolu Mutasarr›f› Haydar Beyden gelen telgrafta:
"Bekirin emrindeki iki subay, k›rk silâhl› adam ile birlikte Abaza köylerinde
halk›, ﬂimdiki hükûmet ad›na Milli Harekâta karﬂ› k›ﬂk›rtt›¤› ve birçok para
harcad›¤› ve bakanl›¤a yap›lan, bildirimlerin beimsenmedi¤i" bildiriliyordu
(Belge 170).
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Efendiler, bu gibi mesailde, hükûmeti ikaz ve vazifesinin ifas›na davetten
ibaret olan müracaatlerimiz, elbette, hükûmetin iﬂine müdahale gibi telâkki
edilmez itikad›nday›m.
‹stanbulda hükûmetin gözü önünde, tertip olunan ve dahilî, haricî düﬂmanlar›n, padiﬂah›n malûmat ve muvafakatile oldu¤una ﬂüphe etmedi¤imiz teﬂebbüslerinin, filen muvaffak olacaklar› dakikaya kadar, beklemek ve elbette hükûmet tedbir al›r, mâni olur, tevekkülü safdilânesine kap›lmak caiz olamazd›.
Efendiler, Amasyada müzakereye baﬂlad›¤›m›z 20 Teﬂrinievvel gününde,
vürud eden malûmat hulâsas› ﬂu idi: ‹stanbulda, Hürriyet ve ‹tilâf F›rkas›, Askerî Nigehban Cemiyeti ve Muhipler Cemiyeti bir blok teﬂkil eltiler. Bu blok ve
Ali Kemal ve Sait Molla gibi eﬂhas, anas›r› gayr›müslimeyi, mütemadiyen Kuvayi Millîye aleyhine tahrike baﬂlad›lar. Rum ve Ermeni patrikleri, Kuvayi Millîye aleyhinde Düveli ‹tilâfiye mümessillerine müracaat ettiler. Ermeni Patri¤i
Zaven Efendi, Neogolos gazetesinde neﬂretti¤i bir mektupla harekât› millîyei
ahireden dolay› Ermenilerin muhaceret etmekte olduklar›n› ilân etti.
Maslup Kâz›m›n kardeﬂi Hikmet nam›nda biri, ‹stanbuldan ald›¤› talimat
ile Adapazar› civar›nda, baﬂ›na birtak›m müsellâh adamlar toplamaya baﬂlad›.
Bu Hikmet ismine, mühim bir vesikada da tesadüf edece¤iz. Adapazar› civar›nda, De¤irmenderede de, para ile adam toplanmaya baﬂland›. Çete halinde
toplananlar›n, Geyve hükûmetini basmaya karar verdikleri istihbar k›l›nd›. Karacabeyde de buna mümasil ufaktefek harekât görüldü. Bursada, Gümülcüneli ‹smailin tertip etti¤i çetelerin Kuvayi Millîye aleyhine harekât› hissolunmaya
baﬂland›. Nigehbanc›lar›n mevkuf bulunanlar› bir günde kâffesi hapisten ç›kar›ld›.
Düﬂmanlar taraf›ndan, Kuvayi Millîye aleyhinde tertip olunan çetelerin faaliyete baﬂlamas›, muhalif blokun alenî hareketi, ‹stanbul Polis Müdürünün
aleyhte faaliyeti, Ali R›za Paﬂa Kabinesine aleyhtar naz›rlar›n mevcudiyeti, baz› teﬂkilât merkezlerimizi, bilhassa ‹stanbul merkezimizi naümidiye sevketmeye baﬂlad› (Ves. 171, 172).
Hükûmetin, umumiyetle hiçbir maksat ve karar sahibi oldu¤unu gösterecek, harekette bulunamamas› ve yaln›z Dahilîye Naz›r› ﬁerif Paﬂan›n menfî ve
serî faaliyetini tasvipkâr davranmas›, hakikaten ﬂayan› teemmül ve endiﬂe bir
manzara arzediyordu.
Bu hususta, ilk, hassasiyet ve inisyatif gösteren Ankara oldu. Ankara Vali
Vekili Yahya Galip Beyin S›vasa keﬂide etti¤i 15 Teﬂrinievvel 1335 tarihli bir
ﬂifresini; merhum Hayatî Beyin imzasile di¤er bir ﬂifre içinde 22 Teﬂrinievvelde
Amasyada ald›m. O ﬂifre aynen ﬂudur:

Efendiler, bu gibi iﬂlerde, hükûmeti uyarmak ve görevini yapmaya ça¤›rmaktan baﬂka birﬂey olmayan baﬂvurular›m›z, elbette, hükûmetin iﬂine kar›ﬂmak say›lmaz inanc›nday›m.
‹stanbulda hükûmetin gözü önünde, iç, d›ﬂ düﬂmanlar›n yapt›¤› ve padiﬂah›n bilgisi ve uygun bulmas›yle yap›ld›¤›ndan ﬂüphe etmedi¤imiz giriﬂimler,
etkili olarak baﬂar›ya ulaﬂacaklar› dakikaya kadar, beklemek ve elbette hükûmet önlem al›r, engeller diye bönce boyun e¤mek do¤ru olamazd›.
Efendiler, Amasyada görüﬂmelere baﬂlad›¤›m›z 20 Ekim gününde, gelen
bilgilerin özeti ﬂu idi: ‹stanbulda, Hürriyet ve ‹tilâf Partisi, Askerî Nigehban
Derne¤i ve Muhipler Derne¤i bir blok oluﬂturdular. Bu blok ve Ali Kemal ve
Sait Molla gibi kiﬂiler, durmadan müslüman olmayan unsurlar›, Ulusal Güçlere karﬂ› k›ﬂk›rtmaya baﬂlad›lar. Rum ve Ermeni patrikleri, Ulusal Güçlere
karﬂ› ‹tilâf Devletleri temsilcilerine baﬂvurdular. Ermeni Patri¤i Zaven Efendi, Neologos gazetesinde yay›mlad›¤› bir mektupla bu defaki Milli Harekât
yüzünden Ermenilerin göç etmekte olduklar›n› duyurdu.
As›lan Kâz›m›n kardeﬂi Hikmet ad›nda biri, ‹stanbuldan ald›¤› direktifle
Adapazar› dolaylar›nda, baﬂ›na birtak›m silâhl› adamlar toplamaya baﬂlad›.
Bu Hikmet ismine, önemli bir belgede daha rastlayaca¤›z. Adapazar› dolaylar›nda, De¤irmenderede de, para ile adam toplanmaya baﬂland›. Çete halinde
toplananlar›n, Geyve hükûmet kona¤›n› basmaya karar verdikleri haber al›nd›. Karacabeyde de buna benzer ufak tefek davran›ﬂlar görüldü. Bursada, Gümülcüneli ‹smailin düzenledi¤i çetelerin Ulusal Güçlere karﬂ› k›p›rdand›klar›
sezilmeye baﬂland›. Nigehbanc›lardan tutuklu bulunanlar›n hepsi bir günde
hapisten ç›kar›ld›.
Düﬂmanlar taraf›ndan, Ulusal Güçlere karﬂ› düzenlenen çetelerin harekete geçmesi, karﬂ› blokun aç›k hareketi, ‹stanbul Polis Müdürünün karﬂ› davran›ﬂlar›, Ali R›za Paﬂa hükûmetine karﬂ› ç›kan bakanlar›n varl›¤›, birtak›m
örgüt merkezlerimizi, özellikle ‹stanbul merkezimizi ümitsizli¤e sürüklemeye
baﬂlad› (Belge 171, 172).
Hükûmetin, genellikle amaç ve karar sahibi oldu¤unu gösterecek, hiçbir
davran›ﬂta bulunamamas› ve yaln›z ‹çiﬂleri Bakan› ﬁerif Paﬂan›n olumsuz ve
h›zl› çal›ﬂmalar›n› onaylar davranmas›, gerçekten düﬂündürücü ve kayg› verici bir görünüm oluﬂturuyordu.
Bu konuda, ilk, tepki gösteren ve insiyatif alan Ankara oldu. Ankara Vali Vekili Yahya Galip Beyin S›vasa çekti¤i 15 Ekim 1919 tarihli bir ﬂifresini;
merhum Hayati Beyin imzasile di¤er bir ﬂifre içinde 22 Ekimde Amasyada ald›m. O ﬂifre aynen ﬂudur:

Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Paﬂa Hazretleri; biz mukadderat›m›z›, ne böyle, milletin mukadderat›n› bilmiyen
hükûmete ve ne de sümmettedarik gönderilecek valilere terkedemeyiz. Defeatla Zât›
Alilerine arzetti¤imiz düﬂünceler nazar› itibara al›nmad›¤›ndan dolay› hükûmeti merkeziye, mahut Ferit Paﬂa Kabinesinin tayin edip de gönderemedi¤i Bitlis Valii Sab›k›
Ziya Paﬂay› buraya ve hayat› memuriyetinde hiçbir mevcudiyet gösterememiﬂ olan
Suphi Beyi de, Konyaya vali tayin etmek suretile ilk ad›m›n› atmaya baﬂlad›. ‹ﬂte bu gibi mülâhazata binaen Meclis Meb'usan teﬂekkül etmeden evvel, hiçbir memuriyete hariçten kimsenin getirilmemesini geçende arzetmiﬂ idik. Mademki hükûmeti haz›ra, buraya
yeniden vali göndermeye k›yam etmiﬂtir, ﬂu halde, buradaki harekât› millîyenin söndürül-

Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Paﬂa Hazretleri; biz kaderimizi, ne böyle, milletin kaderini bilmiyen hükûmete
ve ne de geliﬂigüzel gönderilecek valilere b›rakamay›z. Birçok kez bilginize sundu¤umuz düﬂüncelere önem verilmedi¤inden ‹stanbul hükûmeti, ne idi¤ü bilinen Ferit Paﬂa hükûmetinin atay›p da gönderemedi¤i Eski Bitlis Valisi Ziya Paﬂay› buraya ve çal›ﬂma hayat›nda hiçbir varl›k gösterememiﬂ olan Suphi Beyi de, Konyaya vali atamak
yoluyla ilk ad›m›n› atmaya baﬂlad›. ‹ﬂte bu gibi düﬂüncelere dayanarak Meb'uslar
Meclisi kurulmadan hiçbir göreve d›ﬂardan kimsenin getirilmemesini geçende rica etmiﬂ idik. Mademki bugünkü hükûmet haz›r, buraya yeniden vali göndermeye kalk›ﬂm›ﬂt›r, o halde, buradaki Millî Harekât›n söndürülmesi isteniyor demektir. Nas›l ki
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mesi iltizam ediliyor demektir. Nas›l ki Zât› Alileri askerlikten istifa ederek bir ferdi millet gibi çal›ﬂmaya karar verdiniz, bendeniz de buradan çekilerek ayn› suretle milletimin vazifesini
ifaya karar verdim. Vali gelinciye kadar vekâleti kime tevdi edece¤imi lûtfen bildiriniz Efendim.
15 Teﬂrinievvel 1335
Ankara Vali Vekili Yahya Galip

Birgün sonra da, 23 Teﬂrinievvelde Cemal Paﬂan›n, 21 Teﬂrinievvel 1335
tarihli ﬂu telgraf›n› ald›m:
Adet 419 Amasyada Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine Kad›köy, 21/10/1335
Ankaradan Belediye Reisi ve Müfti Efendi hariçten gelecek valiyi kabul etmiyeceklerini, Ankaraya, Ankaradan vali tayin olunmas› lüzumunu kendi salâhiyetlerine binaen iddia
ediyorlar. Böylece her taraftan ayr› ayr› metalip dermeyan› hükûmeti müﬂkül vaziyete sokmaktad›r. Bedhahan ve anâs›r› saire, bu gibi ahvali türlü türlü tefsir ediyor. (...) hükûmete
muzaheret vadi üzerine bu gibi hususlar›n men'i lüzumunu rica ederim ve nasbi, iradei seniyeye iktiran eden valinin hareketi icap edece¤i tabiî takdir buyurulur.
Harbiye Naz›r› Cemal

Filhakika, baﬂta Müfti Efendi oldu¤u halde, (elyevm Diyanet ‹ﬂleri Reisi
bulunan muhterem R›fat Efendi Hazretleri idi) Ankaral›lar, protesto mahiyetinde, ‹stanbula müracaat etmiﬂlerdi.
Ankaray› teskin ederek, nüfuzu hükûmeti, k›rmamak için telgraf baﬂ›nda,
birçok nasayihte bulundum. Fakat, Ankaran›n hakl› oldu¤unu, teslim etmemek, mümkün de¤ildi. Nihayet Cemal Paﬂa vas›tasile hükûmete yazd›¤›m telgraftan bahsederek al›nacak cevaba kadar, vaziyetin hüsnü idare edilmesini Ankarada Kolordu Kumandan Vekili Mahmut Beye yazd›m.
Bu noktada, bilmünasebe bir hakikati arzetmek muvaf›k olur. Biz, Heyeti Temsilîye, hükûmetin vaziyet ve mahiyetini pek âlâ anlam›ﬂt›k. Erkân› hükûmetten, baz›lar›n›n hükûmete dahil olmaktan nadim bulunduklar›n› ve bu gibilerin çekilmek için bahane arad›klar›n› da anl›yorduk. Bundan baﬂka haricî ve
dahilî düﬂmanlar›n ve padiﬂah›n müttefikan, Ali R›za Paﬂa Kabinesi yerine,
kendi noktai nazarlar›n›, aç›ktan aç›¤a ve süratle tatbik edecek, di¤er bir kabineyi mevkii iktidara getirmeye azim bulunduklar›ndan da, gafil de¤ildik ve bunun için de, Ali R›za Paﬂa Kabinesini, ehveniﬂer buluyorduk. Bir de, Ferit Paﬂan›n sukutundan sonra, yeni kabine ile anlaﬂmak için, geçen dört, beﬂ gün zarf›nda baz› taraflardan, mümkün oldu¤u kadar çabuk uyuﬂmak hususunda al›nm›ﬂ olan tavsiyeler de, bizce nazar› dikkatte tutulmas› icap eden mana ve mahiyette idi. Binaenaleyh maksada emniyetle vâs›l oluncaya kadar, lüzum görülürse, biraz da fedekârl›k yapmak zaruretini hissediyorduk.
Mahmut Beye yazd›¤›m ﬂifrede bu noktalar da ima edilmiﬂti (Ves. 173).
Cemal Paﬂaya verdi¤im cevab› aynen arzedece¤im:
ﬁifre

siz askerlikten ayr›larak ulusun herhangibir bireyi gibi çal›ﬂmaya karar verdiniz, ben de buradan çekilerek ayn› yoldan milletimin görevini üstlenmeye karar verdim. Vali gelinceye
kadar vekâleti kime verece¤imi lûtfen bildiriniz Efendim.
15 Ekim 1919
Ankara Vali Vekili Yahya Galip

Bir gün sonra da, 23 Ekimde Cemal Paﬂan›n, 21 Ekim 1919 tarihli ﬂu telgraf›n› ald›m:
Say› 419
Amasyada Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Kad›köy, 21/10/1919
Ankaradan Belediye Baﬂkan› ve Müfti Efendi d›ﬂardan gelecek valiyi kabul etmiyeceklerini, Ankaraya, Ankaradan vali atanmas› gerekti¤ini kendi yetkilerine dayanarak iddia ediyorlar. Böylece her taraftan ayr› istekler ileri sürülmesi hükûmeti zor duruma sokmaktad›r. Kötülük isteyenler ve baﬂka unsurlar, bu gibi olaylar› türlü türlü yorumluyor. (...)
hükûmete yard›m için verilen söz üzerine bu gibi olaylar›n önlenmesini rica ederim ve atanmas›, padiﬂahça onaylanan valinin yola ç›kmas› gerekece¤ini elbette anlars›n›z.
Savaﬂiﬂleri Bakan› Cemal

Gerçekten, baﬂta Mütfi Efendi olarak, (ﬂimdi Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan› bulunan say›n R›fat Efendi Hazretleri idi.) Ankaral›lar, protesto niteli¤inde olarak, ‹stanbula baﬂ vurmuﬂlard›.
Ankaray› yat›ﬂt›rarak, hükûmet erkini, k›rmamak için telgraf baﬂ›nda,
birçok ö¤ütler verdim. Fakat, Ankaran›n hakl› oldu¤unu, kabul etmemek,
olas› de¤ildi. Sonunda Cemal Paﬂa arac›l›¤›yla hükûmete yazd›¤›m telgraftan
söz ederek al›nacak karﬂ›l›¤a kadar, durumun idare edilmesini Ankarada Kolordu Komutan Vekili Mahmut Beye yazd›m.
Bu aﬂamada, yeri gelmiﬂken bir gerçe¤i bilginize sunmak uygun olur. Biz,
Temsilci Kurul, hükûmetin durum ve niteli¤ini pek güzel anlam›ﬂt›k. Hükûmet üyelerinden, kimilerinin hükûmete geçmekten piﬂman olduklar›n› ve bu
gibilerin çekilmek için bahane arad›klar›n› da anl›yorduk. Bundan baﬂka d›ﬂ
ve iç düﬂmanlar›n ve padiﬂah›n birlik olarak, Ali R›za Paﬂa Hükûmeti yerine,
kendi görüﬂlerini, aç›ktan aç›¤a ve çabuk uygulayacak baﬂka bir hükûmeti iﬂ
baﬂ›na getirmeye kesin kararl› bulunduklar›n› da, bilmiyor de¤ildik ve bunun
için de, Ali R›za Paﬂa hükûmetini, kötülerin daha az› say›yorduk. Bir de, Ferit Paﬂan›n düﬂmesinden sonra, yeni hükûmet ile anlaﬂmak için, geçen dört,
beﬂ gün içinde baz› yönlerden, olabildi¤i kadar çabuk uyuﬂmak yolunda al›nm›ﬂ olan ö¤ütler de, bizce dikkate al›nmas› gereken anlam ve nitelikte idi.
Bundan dolay› amac› güvenle elde edinceye kadar, gerekli görülürse, biraz da
ödün vermek zorunlulu¤unu duyuyorduk.
Mahmut Beye yazd›¤›m ﬂifrede bu noktalar da dolayl› olarak bildirilmiﬂti (Belge 173).
Cemal Paﬂaya verdi¤im karﬂ›l›¤› bilginize oldu¤u gibi sunaca¤›m:

Mahsustur, aceledir
Amasya, 24/10/1335
Harbiye Naz›r› Cemal Paﬂa Hazretlerine
C: 21/10/1335 tarih ve 419 numaral› ﬂifreye:
Ankaradan, vali hakk›nda vukubulmuﬂ olan müracaat ve istirham›n, esbab› atiyeden
neﬂ'et etti¤i anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
ﬁöyle ki; Dersaadetten al›nan mevsuk haberlerde ‹ngilizler ile ‹ngiliz Muhipler Cemiyeti ve
‹tilâf ve Hürriyet ve Nigehbanc›lar›n h›ristiyan anas›rile teﬂriki mesai eyledikleri ve Anadoluya birçok muhalifler sevkederek teﬂkilât› millîyeyi ihlâl ve hükûmeti seniyeyi ›skat teﬂebbüsat›na giriﬂtikleri ve bu erbab› mefsedetin Adapazar› ve Bursadan hareket eyledikleri bildirildi¤i gibi Adapazar›nda da son günlerde baz› filiyat görülmesi mucibi endiﬂe olmuﬂtur. Konyaya gönderilen Vali
Suphi Beyin, ‹ngiliz Muhipler Cemiyeti ‹stanbul heyeti idaresi azas›ndan oldu¤unu, Konyada

Savaﬂiﬂleri Bakan›
Amasya, 24/10/1919
Cemal Paﬂa Hazretlerine
K: 21/10/1919 tarih ve 419 say›l› ﬂifreye:
Ankaradan, vali konusunda yap›lm›ﬂ olan baﬂvuru ve dile¤in, aﬂa¤›daki nedenlerden
do¤du¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
ﬁöyle ki; ‹stanbuldan al›nan güvenilir haberlerde ‹ngilizler ve ‹ngiliz Muhipler Derne¤i ve
‹tilâf ve Hürriyet ve Nigahbanc›lar›n h›ristiyan unsurlarla iﬂbirli¤i yapt›klar› ve Anadoluya bizlere karﬂ› olan birçok kimseler göndererek Ulusal Örgütleri bozma ve ‹stanbul hükûmetini düﬂürme giriﬂimlerine giriﬂtikleri ve bu kar›ﬂt›r›c› kiﬂilerin Adapazar› ve Bursadan yola ç›kt›klar› bildirildi¤i gibi Adapazar›nda da son günlerde baz› etkinlikler görülmesi kayg› yaratm›ﬂt›r. Konyaya
gönderilen Vali Suphi Beyin, ‹ngiliz Muhipler Derne¤i ‹stanbul yönetim kurulu üyelerinden oldu-
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ﬁifre Özeldir, ivedidir

Refet Beye ifade eylemiﬂ bulundu¤unun ﬂüyuu, hâs›l olan tereddüdü teﬂdit eylemiﬂtir. Ankara
vilâyetine tayin olunan Ziya Paﬂan›n meslek ve namusu hakk›nda bir ﬂey denemezse de kendisinin ehliyet ve iktidar› da meﬂkûk görüldü¤ünden Ankara vilâyeti gibi teﬂkilât ve harekât› millîyemizin en mühim merakizinden biri olan mahalde daha henüz vaziyetler tavazuh edip sükûnet ve emniyeti tamme husul bulmadan, buradaki mühim vaziyetin resikâr›na, tamamen mücerrep olmayan âciz bir valinin tayini mucibi tereddüt olmuﬂtur. Ankarada bulunan vali vekili ve
kumandan ile Heyeti Temsilîye aras›nda cereyan eden muhaberat üzerine, hükûmeti haz›ran›n,
herne suretle olursa olsun, evamirine ve icraat›na münkat olmak tabiî görülmüﬂ ve o yolda hareket edilmiﬂ ise de, do¤rudan do¤ruya ahali, tasavvur ettikleri tehlikeye karﬂ› verilen teminat›
gayr›kâfi görerek, emniyeti tamme husulüne kadar kendilerince amali millîyeye mutavaat› mücerrep bulunan vali vekilinin idamei memuriyetini elzem addederek, do¤rudan do¤ruya hükûmete müracaat eylemiﬂlerdir. Son iﬂ'ar› devletleri üzerine, Ankarada icap edenlerle tekrar müdavelei efkâr edilmiﬂ, hatta mehaziri olsa dahi, mahza nüfuzu hükûmeti haleldar etmemek için,
Ziya Paﬂan›n hüsnü kabulünün teminine çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Ancak, mehalikten ve mefsedetkârane cereyan eden ahvalden, fevkalâde mütevahhiﬂ olan halk› tatmin etmek mümkün olamam›ﬂt›r.
Dahiliye Naz›r› Paﬂa Hazretleri, içinde bulundu¤umuz vaziyetin nezaket ve ehemmiyetini, düﬂmanlar›m›z›n nekadar iblisane ve faalâne sarf› mesai eylemekte olduklar›n› takdir
buyurduklar› ﬂüphesiz bulundu¤una göre ve makam› nezareti yeni teﬂrif buyurmuﬂ olmalar›
itibarile lâyik› istihdam olan memurîni tan›makta mazur olduklar› gibi Adil Beyin dahi müsteﬂarl›¤›n› yapm›ﬂ olan Keﬂfi Beyin, el'an müsteﬂarl›k makam›nda bulunmas› nazar› dikkate
al›n›nca bilhassa rüesayi memurînin tayininde ne dereceye kadar iltizam› basiret olunmas› tahakkuk eder. Binaenaleyh Ziya Paﬂan›n ﬂimdilik izam olunmamas› hususunun temin buyurulmas›na delâleti samileri ve neticesinin emrü imba buyurulmas› maruz ve müsterhamd›r.
Mustafa Kemal

¤unu, Konyada Refet Beye söylemiﬂ bulundu¤unun yay›lmas›, beliren karars›zl›¤› ﬂiddetlendirmiﬂtir. Ankara valili¤ine atanan Ziya Paﬂan›n genel tutumu ve dürüstlü¤ü hakk›nda
bir ﬂey denemezse de kendisinin yeterlili¤ine ve baﬂar› gücüne de inan›lamayacak olan bir
kiﬂinin Ankara gibi Ulusal Güçlerimizin ve giriﬂimlerimizin en önemli odaklar›ndan olan
bir yerde daha henüz durumlar aç›kl›¤a kavuﬂup tam dinginlik ve güven oluﬂmadan, buradaki önemli iﬂlerin baﬂ›na, hiç denenmemiﬂ güçsüz bir valinin atanmas› elbette kuﬂkuyla
karﬂ›lanm›ﬂt›r. Ankarada bulunan vali vekili ve komutan ile Temsilci Kurul aras›nda yap›lan haberleﬂmeler üzerine, ﬂimdiki hükûmetin, nas›l olursa olsun, emirlerine ve yapt›klar›na uymak do¤al görülmüﬂ ve o yolda davran›lm›ﬂ ise de, do¤rudan do¤ruya halk, sezinledikleri tehlikeye karﬂ› verilen güvenceyi yetersiz bularak, tam güven verilenin görevini sürdürmesini çok gerekli sayarak, do¤rudan do¤ruya hükûmete baﬂ vurmuﬂtur. Son bildiriminiz üzerine, Ankarada gerekenlerle yeniden görüﬂülmüﬂ, hatta sak›ncalar› olsa bile, s›rf hükûmet erkini k›rmamak için, Ziya Paﬂan›n iyi karﬂ›lanmas›n›n sa¤lanmas›na çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Ancak, tehlikelerden ve kar›ﬂt›r›c› olaylardan çok ürkmüﬂ olan halk›n inan› sa¤lanamam›ﬂt›r.
‹çiﬂleri Bakan› Paﬂa Hazretleri, içinde bulundu¤umuz durumun inceli¤ini ve önemini,
düﬂmanlar›m›z›n ne denli iblisçe ve s›k› çal›ﬂmakta olduklar›n› kuﬂkusuz anlam›ﬂ bulundu¤una göre ve bakanl›¤a yeni geçmiﬂ olmalar›ndan görevlendirilebilecek olan memurlar› tan›yam›yacaklar› do¤al oldu¤u gibi Adil Beyin de müsteﬂarl›¤›n› yapm›ﬂ olan Keﬂfi Beyin,
ﬂimdi gene müsteﬂarl›k görevinde bulunmas› dikkate al›n›nca özellikle üst düzey görevlilerin atanmas›nda ne dereceye kadar ön sezili davran›lmas› gerekti¤i anlaﬂ›l›r. Bundan dolay› Ziya Paﬂan›n ﬂimdilik gönderilmemesini sa¤lamaya yard›mc› olman›z› ve sonucunun bize
bildirilmesini arz eder ve dilerim.
Mustafa Kemal

Efendiler, Ali Fuat Paﬂa, 28 Teﬂrinievvel 1335 tarihli bir ﬂifresile, ‹stanbuldaki teﬂkilât›m›z›n nam›na gönderdikleri bir telgraf› bildirdi. Bu telgrafta verilen malûmat mühimdi.
Çerkez Bekirin ihdas etti¤i malûm vak'a, Adapazar› ve civar›nda Kuvayi
Millîye aleyhinde mebdei isyan telâkki edilmiﬂ. Bundan ne suretle istifade olunaca¤› hakk›nda "Zât› ﬂahane, Ferit Paﬂa, Adil Bey ve Sait Molla ile Ali Kemal
Beyden, mürekkep" bir heyet birtak›m tasavvuratta bulunmuﬂlar.
Bu telgrafta, yukarda ismi geçen, Hikmet hakk›nda da izahat veriliyordu.
Bu Hikmet, iki ay mukaddem Amasyadan Adapazar›na gelmiﬂ. O havalide
ötedenberi kendisine ve ailesine muhalif olanlar›n teﬂkilât› millîyeye dahil oldu¤unu anlam›ﬂ. Hikmet Bey, Amasyadan geldi¤ini ve beni tan›d›¤›n› ve teﬂkilât›
millîyeye ancak kendisinin mezun oldu¤unu ileri sürerek, S›vasla muhabereye
kalk›ﬂmak ister. Muhalif taraf mâni olur. Hikmet, muhalif teﬂkilât yapar. Bunu
hisseden Sait Molla, Hikmeti elde edecek çareyi bulur. Kendisini H›ristiyanlar
aleyhinde bir isyana teﬂvik eder.
Efendiler; Hikmet hakk›nda ve düﬂmanlar›m›z›n H›ristiyanlar aleyhinde
hareket tertiplerine dair verdi¤im malûmat, bilâhare temas edece¤imiz baz› vaziyetlerin sühuletle anlaﬂ›lmas›na yarayaca¤› için, zait addolunmamas›n› rica
ederim (Ves. 174, 175).
Efendiler, bu malûmat üzerine Cemal Paﬂaya yazd›¤›m telgraf›n aynen
manzuru âlileri buyurulmas›n› arzu ederim:

Efendiler, Ali Fuat Paﬂa, 28 Ekim 1919 tarihli bir ﬂifresile, ‹stanbuldaki
örgütümüzün ad›ma gönderdikleri bir telgraf› bildirdi. Bu telgrafta verilen bilgiler önemliydi.
Çerkez Bekirin ç›kard›¤› bilinen olay, Adapazar› ve yöresinde Ulusal
Güçlere karﬂ› ayaklanman›n baﬂlang›c› say›lm›ﬂ. Bundan ne yolda yararlan›laca¤› konusunda "Padiﬂah, Ferit Paﬂa, Adil Bey ve Sait Molla ile Ali Kemal
Beyden oluﬂan" bir grup birtak›m tasarlamalarda bulunmuﬂlar.
Bu telgrafta, yukarda ismi geçen, Hikmet ile de ilgili bilgiler veriliyordu.
Bu Hikmet, iki ay önce Amasyadan Adapazar›na gelmiﬂ. O yörelerde ötedenberi kendisine ve ailesine karﬂ› olanlar›n Ulusal Örgüte girmiﬂ olduklar›n›
duymuﬂ. Hikmet Bey, Amasyadan geldi¤ini ve beni tan›d›¤›n› ve Ulusal Örgüt kurma yetkisinin ancak kendisinde oldu¤unu ileri sürerek, S›vasla haberleﬂmeye kalk›ﬂmak ister. Karﬂ› taraf önler. Hikmet, karﬂ› örgüt kurar. Bunu
sezinleyen Sait Molla, Hikmeti elde edecek çareyi bulur. Kendisini H›ristiyanlara karﬂ› ayaklanmaya k›ﬂk›rt›r.
Efendiler, Hikmet üzerine ve düﬂmanlar›m›z›n H›ristiyanlara karﬂ› kurduklar› düﬂüncelere iliﬂkin verdi¤im bilgilerin, sonradan de¤inece¤imiz bir tak›m durumlar›n kolay anlaﬂ›lmas›na yarayaca¤› için, gereksiz say›lmamas›n›
rica ederim (Belge 174, 175).
Efendiler, bu bilgiler üzerine Cemal Paﬂaya yazd›¤›m telgraf› oldu¤u gibi
görmenizi isterim:

ﬁifre
Harbiye Naz›r› Cemal Paﬂa Hazretlerine
S›vas, 31/10/1335
Adapazar› havalisinde, hükûmet ve teﬂkilât› millîye aleyhinde cereyan eden vak'a malûmu
samileridir. Bu vak'a, vahdeti millîyenin azmi ve hükûmeti senivenin tedabiri musibe ve kat’îyesi sayesinde bertaraf edilmiﬂ ise de henüz oralarda tohmu fesat mevcut bulunmaktad›r. Milletin

ﬁifre
Savaﬂiﬂleri Bakan› Cemal Paﬂa Hazretlerine
S›vas, 31/10/1919
Adapazar› dolaylar›nda, hükûmet ve Ulusal Örgütlere karﬂ› meydana gelen olay› biliyorsunuz. Bu olay, ulusal birli¤in kararl›l›¤› ve ‹stanbul hükûmetinin yerinde ve kesin önlemleri ile
etkisiz k›l›nm›ﬂ ise de oralarda hâlâ fesat tohumu vard›r. Ulusun birli¤i karﬂ›s›nda, tümüyle yok
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vahdeti karﬂ›s›nda, tamamen mahvü nabut olaca¤›na ﬂüphe yoktur. Ancak bu harekât› mefsedetkâranede, Damat Ferit Paﬂa, Dahiliye Naz›r› sab›k› Adil ve esbak› Ali Kemal Beyler ve Sait Mollan›n müﬂevvik ve mürettip olduklar› anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Kendi h›yaneti vataniyelerinden baﬂka maruzulesami zevat, gayet büyük ve tehlikeli bir hata daha intikâp eylemiﬂlerdir. O da, teﬂebbüsat›
mel'anetkâranelerinden gûya zât› akdesi humayunun da malûmattar oldu¤unu iﬂaa etmek gibi
bir denaeti kübrad›r. Kabine heyeti muhteremesinden, kemali hulûs ile, rica ederiz. Vaktü zamanile keyfiyeti sureti münasibede zât› pâki humayuna arzeylesinler. Milletin ve teﬂkilât›n›n bu gibi eracife elbette atf› ehemmiyet eylemiyece¤i bedidard›r. Erbab› mefsedetin, yalanlarla, vahdeti
millîyeyi lekedar etmek istediklerini ileri sürerek, mahallinde hükûmeti seniye taraf›ndan resmen
tekzibi suretile, her türlü suitefehhümün izalesi ve bu eﬂhas› muz›rra hakk›nda tetkikat› lâzime
bilifa takibat› kanunîyeye tevessül k›l›nmas› hayatî bir mesele addolunmaktad›r Efendim.
Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal

olup gidece¤ine kuﬂku yoktur. Ancak, bu bozguncu olaylarda, Damat Ferit Paﬂa, eski ‹çiﬂleri
Bakan› Adil ve eski ‹çiﬂleri Bakanlar›ndan Ali Kemal Beyler ve Sait Mollan›n k›ﬂk›rt›c› ve düzenlemeci olduklar› anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Kendi vatan hainliklerinden baﬂka, isimleri bildirilen kiﬂiler,
çok büyük ve tehlikeli yanl›ﬂ bir iﬂ daha yapm›ﬂlard›r. O da, Allahca lânetlenmiﬂlere yaraﬂ›rcas›na yapt›klar› giriﬂimden sözde Padiﬂah Hazretlerinin de bilgili bulundu¤unu yaymak gibi
en büyük bir alçakl›kt›r. Hükûmet üyelerinden, alçak gönüllülükle rica ederiz. Gecikmeden
durumu uygun yoldan padiﬂah›n bilgisine sunsunlar. Milletin ve örgütlerinin bu gibi yalanlara elbette önem vermiyece¤i aç›k bir gerçektir. Bozguncular›n, yalanlarla, ulusal birli¤i lekelemek istediklerini ileri sürerek, yerinde ‹stanbul hükûmeti taraf›ndan resmî olarak yalanlanmas› yoluyla, her türlü yanl›ﬂ anlaﬂ›lmalar›n giderilmesi ve bu zararl› kiﬂiler hakk›nda gerekli
incelemeler yap›l›p yasal kovuﬂturmaya geçilmesi çok önemli bir iﬂ say›lmaktad›r Efendim.
Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal

Efendiler, Ali R›za Paﬂa kabinesinin malûmumuz olan mahiyeti terkibine
ra¤men muhafazas›na ve mümkün oldu¤u kadar takviyesine neden lüzum görüldü¤ünü bir nebze ima etmiﬂtim.
Amasyadan, S›vasa avdetimizden sonra, Heyeti Temsilîye ve di¤er mevcut
rüfeka ile aktetti¤imiz içtimada Amasya mülâkat› ve saire hakk›nda arkadaﬂlara uzunuzad›ya izahat verdim. Bu içtimada, Heyeti Temsilîye Mukarrerat› Nizamnamesinin 29 Teﬂrinievvel 1335 günü müzakeresine ait sahifesinde, aynen
mukayyet olan ﬂu karar› tespit ettik:

Efendiler, Ali R›za Paﬂa hükûmetinin bildi¤iniz kuruluﬂ niteli¤ine karﬂ›n
korunmas›na ve olabildi¤ince güçlendirilmesine neden gereksinim duyuldu¤unu dolayl› olarak biraz söylemiﬂtim.
Amasyadan, S›vasa döndükten sonra, Temsilci Kurulla ve orada bulunan
öbür arkadaﬂlarla yapt›¤›m›z toplant›da Amasya buluﬂmas› ve baﬂka ﬂeyler
üzerinde arkadaﬂlara uzun uzad›ya aç›klamalar yapt›m. Bu toplant›da Temsilci Kurul Kararlar› Tüzü¤ünün 29 Ekim 1919 günü görüﬂülmesine iliﬂkin sahifesinde, oldu¤u gibi yaz›l› olan ﬂu karar› ald›k:

Baﬂta Sadrazam Ali R›za Paﬂa olmak üzere cümlesinin âciz, nazar› ﬂahanede bir mevki tutmak istiyen zevattan olduklar›, k›smen, harekât› millîyeye lehdar ve k›smen de aleyhdar
bulunduklar›, maahaza, zât› ﬂahanenin ilk f›rsatta, bunlar› ›skat ile yerine istibdad› idame
edebilecek bir heyet getirmek istiyece¤i cihetle, Meclisi Millî teﬂekkül edip vezaifi teﬂriîyesini
ifaya mübaﬂeret edinciye kadar, Heyeti Temsilîyenin bu kabineyi muhafaza etmesinin, vatan
ve millet için hay›rl› bir suret oldu¤u, kabul olundu.

Baﬂta Baﬂbakan Ali R›za Paﬂa olmak üzere tümünün güçsüz, padiﬂah›n gözüne girmek
isteyen kiﬂilerden olduklar›, bir k›sm›n›n Milli Harekâttan yana ve bir k›sm›n›n da buna karﬂ› bulunduklar›, bununla birlikte, padiﬂah›n ilk f›rsatta, bunlar› düﬂürerek yerine zorbal›¤›
sürdürebilecek bir kurul getirmek istiyece¤inden, Ulusal Meclis kurulup yasama görevini
yapmaya baﬂlay›ncaya kadar, Temsilci Kurulun bu hükûmeti tutmas›n›n, vatan ve millet
için hay›rl› bir yol oldu¤u, kabul edildi.

Filhakika, bu karar›m›z› tatbik ettik. Bunu teyit eden bir hususu, bu münasebetle arzedeyim: ‹stanbuldaki teﬂkilât›m›z, mevsuk istihbarata müstenit oldu¤unu bildirdi¤i baz› malûmat›, 31 Teﬂrinievvel 1335 tarihinde, bize ibla¤ etti. O malûmat ﬂu idi:
"‹ki gündenberi, Kiraz Hamdi Paﬂa mabeyne gidiyor, iki üç saat huzurda
kal›yor ve ﬂu karar tespit olunuyor. Müﬂür Zeki Paﬂa taht› riyasetinde bir kabine teﬂkil edilecek, Hamdi Paﬂa Harbiye Naz›r›, Prens Sabahattin Bey Hariciye
Naz›r›, Tevfik Hamdi Bey, Dahilîye, Eﬂref, Mahir Sait ve saire di¤er nezaretleri alacakt›r. Bunlardan Sabahattin ve Mahir Saide henüz teklifat olmam›ﬂt›r.
Zât› ﬂahane, Ali R›za Paﬂaya, vakti münasibinde belki bugünlerde, istifa teklif
edecektir. Bu meselede, evvelce faaliyetinden bahsolunan blok, bir cemiyeti hafiye vard›r." Bu malûmat üzerine, Cemal Paﬂaya, 2 Teﬂrinisani 1335 de sadrazam›n hiçbir sebep ve behane ile mevkiini terketmemesi lüzumu kat'îsinin bildirilmesi ve bu takdirde bütün memleketin ‹stanbul ile sureti kat'îyede kat'› alâka edece¤i bildirildi (Ves. 176). Rumeli ve Anadoluda bulunan bütün kumandanlara da, vaziyetten ve Cemal Paﬂaya yaz›lan telgraftan malûmat verildi ve
vaziyetten temasta bulunulan Müdafaai Hukuk Heyeti Merkeziyelerini haberdar etmek lüzumu da bildirildi (Ves. 177).
Efendiler, Salih Paﬂan›n, ‹stanbula avdeti üzerine, 21 Teﬂrinievvel tarihli
protokolda mezkûr olan ve mühim oldu¤unu maruzat›m s›ras›nda iﬂaret eyledi¤im nokta üzerinde, yani Meclisi Meb'usan›n mahalli içtima› hakk›nda, hükûmetle aram›zda münakaﬂa baﬂlad›. Hükûmetin Cemal Paﬂa vas›tasile yazd›klar›,

Gerçekten, bu karar›m›z› uygulad›k da. Bunu do¤ruluyan bir olay›, yeri
gelmiﬂken bilginize sunay›m: ‹stanbuldaki örgütümüz, güvenilir haberlere dayand›¤›n› bildirdi¤i baz› bilgileri, 31 Ekim 1919 tarihinde, bize iletti. O bilgiler
ﬂu idi:
"‹ki gündenberi, Kiraz Hamdi Paﬂa saraya gidiyor, iki üç saat padiﬂah›n yan›nda kal›yor ve ﬂöylece kararlaﬂt›r›l›yor. Mareﬂal Zeki Paﬂan›n baﬂkanl›¤›nda
bir hükûmet kurulacak, Hamdi Paﬂa Savaﬂiﬂleri Bakan›, Prens Sabahattin Bey
D›ﬂiﬂleri Bakan›, Tevfik Hamdi Bey ‹çiﬂleri Bakan› olacakt›r. Eﬂref, Mahir Sait
ve baﬂkalar› öteki bakanl›klar› alacakt›r. Bunlardan Sabahattin ve Mahir Saide
daha görev önerilmemiﬂtir. Padiﬂah, Ali R›za Paﬂaya, uygun bir zamanda belki
bugünlerde, ayr›lmas›n› önerecektir. Bu iﬂin içinde, daha önce çal›ﬂmalar›ndan
söz edilen blok, bir gizli dernek vard›r." Bu bilgiler al›n›nca, Cemal Paﬂaya, 2
Kas›m 1919 da, baﬂbakan›n hiçbir gerçek veya uydurma nedenle yerini b›rakmamas›n›n kesinlikle gerekli oldu¤unun bildirilmesi ve ayr›l›rsa bütün memleketin ‹stanbul ile kesinkes iliﬂki kesece¤i söylendi (Belge 176). Rumeli ve Anadoluda bulunan bütün komutanlara da, durumdan ve Cemal Paﬂaya yaz›lan
telgraftan bilgi verildi ve durumdan iliﬂki kurulmuﬂ olan Haklar› Savunma Merkez Kurullar›na haber verilmesi gereklili¤i de bildirildi (Belge 177).
Efendiler, Salih Paﬂan›n, ‹stanbula dönmesi üzerine, 21 Ekim tarihli protokolda yaz›l› olan ve önemli oldu¤unu sunuﬂlar›m aras›nda size belirtti¤im nokta
üzerinde, yani Meb’uslar Meclisinin toplanma yeri hakk›nda, hükûmetle aram›zda tart›ﬂma baﬂlad›. Hükûmetin Cemal Paﬂa arac›l›¤›yla yazd›klar›, bizim ileri
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bizim dermeyan etti¤imiz mütaleat, bir defa daha, mütaleaya de¤er itikad›nday›m. Bu muhaberat›m›z›n esas›n› Büyük Millet Meclisinin ilk içtima›na ait zab›tnamede görebilece¤iniz cihetle burada, ondan tekrar bahsetmiyece¤im.
Ancak Efendiler, bu husustaki muhaberat ve münakaﬂat, yaln›z hükûmeti merkezîye ve Cemal Paﬂa ile cereyan etmekle kalm›yor. Bütün memleketin ve bilhassa ‹stanbuldaki teﬂkilât›m›z›n, bu meseleye dair noktai nazar›n› anlamak icap ediyordu. Burada, bu cihetlere müteallik baz› malûmat arzedece¤im.
‹stanbul teﬂkilât›m›zdan, 13 Teﬂrinievvel 1335 tarihinde vukubulmuﬂ olan
ilk iztimzaç telgraf›m›za verdikleri 20 Teﬂrinievvel 1335 tarihli cevapta,
"meb'usan›n ‹stanbulda toplanmas›nda bir mahzur ve tehlike olmad›¤›, Düveli ‹tilâfiyenin herhangi bir hareketlerinin cihan› medeniyete karﬂ› suitesir yapaca¤›n›n imkân dahilinde görüldü¤ü" beyan›na; yaln›z "kuvvei teﬂriîye, hali haz›r salâhiyetinin tevsiine teﬂebbüs ederse, zât› ﬂahanenin Meclisi feshetmeye kalk›ﬂmas› ve muhaliflerin tehlikeli vaziyet almalar›, Düveli Mütelifenin de bundan bilistifade, Zât› Devletleri gibi zevata taarruz etmeye içtisarlar› muhtemeldir." haberi ilâve olunuyordu. Bu telgraf›n nihayetinde, "Bizim akti sulha kadar, ‹stanbula ayak basmamakl›¤›m›z ve meb'us olmamakl›¤›m›z" tavsiye olunuyordu (Ves. 178, 179).
‹stanbulda teﬂkilât merkezimizden, Kara Vas›f Beyin gizli ve ﬁevket Beyin
aç›k imzasile ald›¤›m›z 30 Teﬂrinievvel 1335 tarihli ﬂifrede teﬂkilât›m›za mensup olanlar›n mütaleat›, birçok zevat›n mütalealarile takviye edilmekte idi. Bu
ﬂifrenin birinci maddesi ﬂöyle baﬂl›yordu: "Ahmet ‹zzet Paﬂa Sadrazam, Harbiye Naz›r›, Erkân›harbiye Reisi, Naf›a Naz›r› ve programlara bihakk›n sâd›k
ve hâdim olan ve sadakatile beraber mühim de bir kuvveti bulunan Göz Tabibi Esat Paﬂa ile ayr›ca Rauf Ahmet Bey ve sair zevatla gerek talepleri ve gerek
münasebet itibarile görüﬂtüm. Bütün efkâr›n itimat etti¤i noktalar berveçhiatidir:"
Bundan sonra, bütün efkâr›n müttehit oldu¤u noktalar hulâsa ediliyordu:
1) Meclisi Meb'usan›n sureti mutlakada ‹stanbulda içtima› zaruridir. Yaln›z, biz, ‹stanbula gitmemeliyiz. Sadrazam Paﬂa, Meclisin ‹stanbulda huzuru
vicdan ile ittihaz› karar eyliyebilece¤ini, ecanipten söz alarak vâdetti. Fakat,
yaln›z, bizim için teminat almak mümkün olam›yaca¤›ndan meb'us olurlarsa,
mezun olarak veyahut meb'us olm›yarak, daha âli, mahbubu kulûp kalmalar›
muvaf›k olur, deniliyordu.
Bir (b) f›kras›nda, "zaten hükûmet, aktedilecek muahedede temsili nisbîyi
ekalliyetlerin hukuku nam›na kabule mecburdur. ﬁu halde, meclisi millînin,
ekalliyetlerin de yeniden iﬂtiraki için da¤›t›l›p tekrar toplanmas› mehafilce
kat'iyetle ümit edilmektedir." gibi yeni bir malûmat veriliyordu.
Bir (c) f›kras›nda da "hükûmet hakikaten hüsniniyet sahibi ve müsta¤nidir." teminat› okunuyordu.
2) nci maddede de: "mümkün mertebe sosyalist, birkaç temiz Hürriyet ve
‹tilâfç› ilâh... ç›karmak" gibi bizim anl›yam›yaca¤›m›z mu¤lak ve müﬂevveﬂ bir
zihniyetin ifadesine tesadüf ediyorduk. Ondan sonra:
3) üncü maddeyi: "hükûmeti müﬂkülâta düﬂürmemek."
4) üncü maddeyi de: "bize zarar› dokunacaklar› her suretle temin ederek

sürdü¤ümüz düﬂünceler, bir kez daha, gözden geçirilmeye de¤er kan›s›nday›m. Bu haberleﬂmelerimizin özünü Büyük Millet Meclisinin ilk toplant› tutanaklar›nda görebilece¤inizden burada, ondan yeniden söz etmiyece¤im.
Ancak Efendiler, bu konudaki haberleﬂmeler ve tart›ﬂmalar, yaln›z ‹stanbul hükûmeti ve Cemal Paﬂa ile olmakla kalm›yor. Bütün memleketin ve özellikle ‹stanbuldaki örgütlerimizin, bu konu ile ilgili görüﬂlerini anlamak gerekiyordu. Burada, bu iﬂlerle ilgili baz› bilgiler sunaca¤›m.
‹stanbul örgütümüzden düﬂünce bildirmesini istemek üzere 13 Ekim
1919 tarihinde çekilen ilk telgraf›m›za verdikleri 20 Ekim 1919 tarihli karﬂ›l›kta, "Meb'uslar›n ‹stanbulda toplanmas›nda bir sak›nca ve tehlike olmad›¤›,
‹tilâf Devletlerinin herhangi bir davran›ﬂ›n›n uygarl›k dünyas›na karﬂ› kötü etki yapaca¤›n›n olabilir say›ld›¤›" bildirildikten sonra; yaln›z "Yasama meclisi,
ﬂimdiki yetkisini geniﬂletmeye kalk›ﬂ›rsa, padiﬂah›n Meclisi da¤›tmaya kalk›ﬂmas› ve bize karﬂ› olanlar›n tehlikeli tav›r tak›nmalar›, ‹tilâf Devletlerinin de
bundan yararlanarak, sizin gibi kiﬂilere sald›rmaya kalk›ﬂmalar› olas›d›r" haberi ekleniyordu. Bu telgraf›n sonunda "bizim bar›ﬂ yap›lana kadar, ‹stanbula ayak basmamakl›¤›m›z ve meb'us olmamakl›¤›m›z" ö¤ütleniyordu (Belge
178, 179).
‹stanbulda örgüt merkezimizden, Kara Vas›f Beyin gizli ve ﬁevket Beyin
aç›k imzasile ald›¤›m›z 30 Ekim 1919 tarihli ﬂifrede örgütümüzde olanlar›n düﬂünceleri, birçok kiﬂilerin düﬂünceleriyle desteklenmekteydi. Bu ﬂifrenin birinci maddesi ﬂöyle baﬂl›yordu: "Ahmet ‹zzet Paﬂa, Baﬂbakan, Savaﬂiﬂleri Bakan›, Genelkurmay Baﬂkan›, Bay›nd›rl›k Bakan› ve programlara tam ba¤l› ve
yard›mc› olan ve ba¤l›l›klar›yla birlikte önemli de bir gücü bulunan Göz Doktoru Esat Paﬂa ile ayr›ca Rauf Ahmet Bey ve baﬂka kiﬂilerle gerek istemeleri
üzerine gerek iliﬂki gere¤i görüﬂtüm. Bütün düﬂüncelerin dayand›¤› noktalar
aﬂa¤›dad›r:"
Bundan sonra, tüm düﬂüncelerin birleﬂik oldu¤u noktalar özetleniyordu:
1) Meb'uslar Meclisinin ‹stanbulda toplanmas› kesinlikle zorunludur.
Yaln›z, biz, ‹stanbula gitmemeliyiz. Baﬂbakan paﬂa, Meclisin ‹stanbulda vicdan rahatl›¤› ile karar alabilece¤ine yabanc›lardan söz alarak söz verdi. Fakat,
yaln›z, sizin için güvence almam›z olas› bulunmad›¤›ndan meb'us olursan›z,
izinli olarak ya da meb'us olmayarak, daha yüksek, gönüllerin sevgilisi durumunda kalman›z uygun olur, deniliyordu.
Birinci maddenin (b) bölümünde, "Esas›nda hükûmet, yap›lacak antlaﬂmada nisbî temsil yöntemini az›nl›klar›n haklar› aç›s›ndan kabul etmek zorundad›r. ﬁu durumda, Ulusal Meclisin, az›nl›klar›n da yeniden kat›lmalar› için
da¤›t›l›p tekrar toplanmas› ilgili çevrelerce kesin say›lmaktad›r." gibi yeni bir
bilgi veriliyordu.
Birinci maddenin (c) bölümünde de "hükûmet gerçekten iyi niyetlidir ve
müsta¤nidir." inanc› okunuyordu.
2) nci maddede de: "olabildi¤ince sosyalist, birkaç temiz Hürriyet ve ‹tilâfç› ilâh...ç›karmak" gibi bizim anl›yamayaca¤›m›z çapraﬂ›k ve kar›ﬂ›k bir görüﬂün belirtiliﬂine rastl›yorduk. Ondan sonra:
3) üncü maddeyi: "hükûmeti güç duruma düﬂürmemek."
4) üncü maddeyi de: "bize zarar› dokunacak olanlar› ne yoldan olursa olsun
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elde etmek istiyorum. Her taraf da, bana bunu tavsiye ediyor. Meselâ, Refi Cevat, sosyalistler gibi" mütalealar› teﬂkil ediyordu (Ves. 180).
1 ve 4 Teﬂrinievvel 1335 tarihlerinde ‹stanbuldaki teﬂkilât›m›za uzun mütalea ve tahlilleri havi cevaplar verdik. Bu cevaplar›m›zda, ezcümle: "Meb'usan›n ‹stanbulda içtima› tamamen tehlikeli ve mahzurludur." dedik ve izah ettik.
Cemal Paﬂa vas›tasile hükûmete bildirdi¤imiz mütalealar› hulâsa eyledik. "Bizim için mevcut tehlikenin, bütün millet vekilleri için varit oldu¤unu" ispata çal›ﬂt›k. "Bizim, seyirci mevkiinde kalmam›z, behemehal arzu buyuruluyorsa esbab› mucibesile" iﬂ'ar›n› talep ettik (Ves. 181).
Yaln›z, Kara Vas›f Beye hitap olan telgrafnamede:
"Ahmet ‹zzet Paﬂa Hazretleri, esasen harekât› millîyenin ‹stanbulda katliama sebep olabilece¤i zann›nda idi. Sözlerinin mesmu olmas›, evvelemirde
bu itikatlar›n›n, tebeddül edip etmedi¤ini bilmekle kaimdir. Harbiye Naz›r›
Cemal Paﬂa Hazretlerine gelince; müﬂarileyhin de mütereddit oldu¤u meçhulünüz de¤ildir. Abuk Paﬂa da ayn› evsaf ve haleti ruhiyededir. Göz Tabibi
Esat Paﬂa hakk›nda kat’î bir fikrim yoktur. Yaln›z baz›lar› bu zat› son derece
mahdudülfikir, pek fazla harîsi ﬂanü ﬂöhret gösteriyorlar. Velhas›l, azim ve fikirlerinde istikrar ve isabet mevcut olmayan ve ‹stanbulda düﬂman tazyiki alt›nda düﬂünen rical ve zevat›n nasayihi ﬂayan› tetkiktir." dedikten ve mevzuubahs, mahalli içtima, hakk›nda tekrar muhtemel mehalik ve mehaziri sayd›ktan sonra "as›l ﬂayan› isti¤rap nokta, bizim, malûmülesami iki üç kiﬂiyi teminde izhar› aczeden hükûmetin, di¤er meb'uslar› nas›l vikaye edebilece¤i meselesidir.
Bizde, yavaﬂ yavaﬂ hâs›l olmaya baﬂlayan fikir ve kanaat, maalesef ecnebîler de¤il, belki onlardan ziyade hükûmet ricali haz›ras› ile zevat› saireden baz›lar›n›n, bizi, mahzurlu addeylemekte olmalar›d›r." dedik.
Bundan sonraki f›kralar›n birinde: "temsili nisbînin kabulü zarureti karﬂ›s›nda Meclisin da¤›t›lmas›n› ﬂimdiden düﬂünen bir muhitte, Meclisi Meb'usan›n
toplan›lmamas› lüzumu tabiî görülmek iktiza eder." zann›n› ifade ettik.
Bir f›krada da; hükûmetin müsta¤ni bulundu¤u kaydinden birﬂey anlayamad›¤›m›z› iﬂaret ederek "gayesinin bizi müﬂkül zamanlarda yaln›z b›rakmak
m›d›r?" sualinden sonra, onlar›n bir fikirlerine cevap olarak da, "muhaliflerin
mevkii iktidara geçmesinden korkmak fayda vermez. Binaenaleyh, bundan dolay› tebdili meslek ve meﬂrep edilemez." dedik (Ves. 182).
Efendiler, bu muhaberattan ve bu muhaberatta dermeyan olunan mütaleattan sühuletle istinbat olunmakta idi ki, bizim, ‹stanbuldaki teﬂkilât›m›z›n seramedan›, hükûmet ricalinin, ﬂunun, bunun mütalealar›na zebun kalm›ﬂlar ve
art›k port parol olmaktan baﬂka bir vazife ifa etmiyorlard›.
‹ﬂte, di¤er bir ﬂifre telgrafname ki, 6 Teﬂrinisani 1335 tarihinde, yaz›l›yor,
fakat ﬂifrenin metnini Kara Vas›f Beyin mütaleas› ve imzas› teﬂkil ediyor ve Harbiye Naz›r› Cemal Paﬂa imzasile geliyordu. Bu ﬂifrede, yine mahalli içtimadan
bahsolunarak bilhassa: "Evvelâ mehaziri siyasîye var. Saniyen mehaziri idariye
var, salisen de imkân› içtima yoktur... Zaruret, hisse hâkim olmal›d›r... Muvaf›k
cevab›n›z› acilen kabineye iﬂ'ar buyurunuz" sözlerile tazyik yap›l›yor ve "Japon
R›za Beyle pek yak›nda iyi haberlerle size mülâki olaca¤›m" tebﬂirat›nda bulunuluyordu. "Sulhü selâmeti tamamen kazand›k demektir. Millî Türk, keza

elde etmek istiyorum. Her taraf da, bana bunu sal›k veriyor. Örne¤in, Refi
Cevat, sosyalistler gibi" düﬂünceler oluﬂturuyordu (Belge 180).
1 ve 4 Ekim 1919 tarihlerinde ‹stanbuldaki örgütümüze uzun düﬂünce ve
yorumlar içeren karﬂ›l›klar verdik. Bu arada: "Meb’uslar›n ‹stanbulda toplanmalar› büsbütün tehlikeli ve sak›ncal›d›r." dedik ve aç›klad›k. Cemal Paﬂa
arac›l›¤› ile hükûmete bildirdi¤imiz düﬂünceleri özetledik. "Bizim için var olan
tehlikenin, bütün millet vekilleri için de var olabilece¤ini" kan›tlamaya çal›ﬂt›k. "Bizim, seyirci durumunda kalmam›z, ille de isteniyorsa gerekçelerile birlikte" bildirilmesini istedik (Belge 181).
Yaln›z, Kara Vas›f Beye çekti¤imiz telgrafda: "Ahmet ‹zzet Paﬂa Hazretleri, asl›nda Milli Harekât›n ‹stanbulda k›y›ma yol açabilece¤ini san›yordu.
Sözlerinin dinlenmesi, herﬂeyden önce bu inan›ﬂ›n›n, de¤iﬂmiﬂ olup olmad›¤›n›
bilmemize ba¤l›d›r. Savaﬂiﬂleri Bakan› Cemal Paﬂa Hazretlerine gelince, onun
da karars›z oldu¤unu bilmiyor de¤iliz. Abuk Paﬂa da eﬂ nitelik ve ruhsal durumdad›r. Göz Doktoru Esat Paﬂa hakk›nda kesin bir düﬂüncem yoktur. Yaln›z kimileri bu kiﬂiyi son derece s›n›rl› düﬂünceli, pek fazla ﬂan ve ün düﬂkünü
olarak gösteriyorlar. K›sacas›, kararl›l›klar›nda ve düﬂüncelerinde süreklilik ve
do¤ruluk bulunmayan ve ‹stanbulda düﬂman bask›s› alt›nda düﬂünen devlet
adamlar›n›n ve baﬂkalar›n›n ö¤ütleri üzerinde iyi düﬂünülmesi gerekir." dedikten ve sözkonusu, toplant› yeri, hakk›nda yeniden olas› tehlikeleri ve sak›ncalar› sayd›ktan sonra "as›l ﬂaﬂ›lacak nokta, bizi, isimleri bilinen iki üç kiﬂiye güven veremeyen hükûmetin, öbür meb'uslar› nas›l koruyabilece¤i sorunudur.
Bizde, yavaﬂ yavaﬂ oluﬂmaya baﬂlayan düﬂünce ve kan›, ne yaz›k ki yabanc›lar de¤il, belki onlardan çok ﬂimdiki hükûmet üyeleri ile baﬂka kiﬂilerden baz›lar›n›n, bizi, sak›ncal› saymakta olmalar›d›r." dedik.
Bundan sonraki bölümlerin birinde: "nisbî temsilin kabulü zorunlulu¤u
karﬂ›s›nda Meclisin da¤›t›lmas›n› ﬂimdiden düﬂünen bir çevrede, Meb'uslar
Meclisinin toplanmas›n› istememeyi do¤al saymak gerekir." görüﬂünü bildirdik.
Bir bölümde de; hükûmetin bu iﬂe istekli olmad›¤› sözünden bir ﬂey anlayamad›¤›m›z› belirterek "amac› bizi s›k›ﬂ›k zamanlarda yaln›z b›rakmak m›d›r?" sorusundan sonra, onlar›n bir düﬂüncesine karﬂ›l›k olarak da, "karﬂ› görüﬂlü olanlar›n iﬂbaﬂ›na geçmesinden korkmak yarar sa¤lamaz. Bundan dolay› tutum ve gidiﬂ de¤iﬂtirilemez." dedik (Belge 182).
Efendiler, bu haberleﬂmelerden ve bu haberleﬂmelerde ileri sürelen düﬂüncelerden kolayl›kla anlaﬂ›lmakta idi ki, bizim, ‹stanbuldaki örgütümüzün baﬂ›nda bulunanlar›, hükûmet üyelerinin, ﬂunun, bunun düﬂünceleri karﬂ›s›nda güçsüz
kalm›ﬂlar ve art›k onlar›n sözcüsü olmaktan baﬂka bir görev yapam›yorlard›.
‹ﬂte, baﬂka bir ﬂifre telgraf ki, 6 Kas›m 1919 tarihinde, yaz›l›yor, ama ﬂifrenin içindekiler Kara Vas›f Beyin düﬂüncesi ve imzas›ndan ibaret kal›yor ve Savaﬂiﬂleri Bakan› Cemal Paﬂa imzasile geliyordu. Bu ﬂifrede, yine toplant› yerinden söz edilerek özellikle "önce politik sak›ncalar var. ‹kinci olarak yönetim sak›ncalar› var, üçüncü olarak da toplanma olana¤› yoktur. Zorunluk, duyguya
üstün olmal›d›r... Olur yan›t›n›z› ivedi olarak hükûmete bildiriniz" sözlerile bask› yap›l›yor ve "Japon R›za Beyle pek yak›nda iyi haberlerle yan›n›za gelece¤im" yollu sevindirici haber veriliyordu. "Bar›ﬂ› ve esenli¤i bütünüyle kazand›k
demektir. Millî Türk, de. Bizim; Millî Ahrar› y›k›yoruz. Millî kongre yola gele-
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bizim; Millî Ahrar› y›k›yoruz. Millî kongre yola gelecek" cümlesile de iyi haberlerin nelere, ne gibi vahi ﬂeylere müteallik oldu¤unu iﬂarette istical ediliyordu
(Ves. 183).
Kara Vas›f Beye, 7 Teﬂrinisani 1335 de, serian S›vasa gelmesini yazd›m.
Kara Vas›f Beyin, yine ayn› meseleye mütedair gönderdi¤i. 19 Teﬂrinisani
1335 tarihli ﬂifresinde uzun mütaleat›na istinat ettirdi¤i muhakeme ve mant›¤›n›
ﬂu cümlede hulâsa ediyordu:
"Kuvayi Millîye ile hemfikir olan Meclis, padiﬂaha karﬂ› ilân› husumet eylerse, Anadolu kimin arkas›ndan gider?!... Kuvayi Millîyeye mi tâbi olsun?!...
Meclisi Anadoluda toplamak fikrinden feragat bir farizai vataniyedir..."
(Ves. 184).
Efendiler, çok mühim olan, bu mahalli içtima meselesine, hotbehot karar
vermek ve bu karar› millete ve intihap olunan meb'uslara tatbik ettirmek, pek hatarnak olurdu. Bu sebeple çok dikkat ve hassasiyetle bütün hususî, umumî efkâr
ve hissiyat› tetebbu etmek, temayülü hakikîyi anlayarak kabili icra karar› bulmak zarureti karﬂ›s›nda bulunuyordum.
Bir taraftan, gördü¤ünüz gibi ‹stanbul ricalile muhabere ederken, bir taraftan da, muhtelif vas›talarla efkâr› umumîyeyi istimzaç ediyordum. Verece¤im
karar›n temini tatbiki için ordunun noktai nazar›n› almak da pek mühimdi. Bu
sebeple daha Teﬂrinievvelin 29 unda, On Beﬂinci, Yirminci, On ‹kinci ve Üçüncü Kolordu Kumandanlar›n› S›vasta bir içtimaa davet ettim.
Diyarbekirdeki Kolordu Kumandan›na, Edirnedeki Kolordu Kumandan›
Cafer Tayyar Beye, Bursada Yusuf ‹zzet Paﬂaya, Bal›kesirde Kâz›m Paﬂaya,
Bursada Bekir Sami Beye de "kendilerini budiyeti mesafe ve vaziyeti hususîyeleri icab› davet etmedi¤imi ve mukarrerat› bildirece¤imi" yazd›m (Ves. 185, 186).
Efendiler, davet olunan kumandanlardan, Salâhattin Bey zaten S›vasta idi.
Kâz›m Kara Bekir Paﬂa Erzurumdan, Ali Fuat Paﬂa Ankaradan ve Konyadaki
Kolordu Kumandan›n›n cephe ile baz› mühim vaziyetleri bizzat halli lâz›mgeldi¤inden ana vekâleten Erkân›harbiyesi Reisi ﬁemsettin Bey Konyadan gelip S›vasta topland›lar. Heyeti Temsilîyeye dahil olan ve olmay›p ta refakatlerinden istifade olunan zevat ile ve kumandanlar›n iﬂtirakile, 16 Teﬂrinisani 1335 günü müzakerata baﬂlad›k. Ruznamei müzakerat›m›z ﬂu üç naktaya munhas›r olacakt›:
1) Meclisi Meb'usan›n mahalli içtima›.
2) Badeliçtima Heyeti Temsilîye ve teﬂkilât› millîyenin alaca¤› ﬂekil ve tarz›
faaliyeti.
3) Paris Sulh Konferans›n›n hakk›m›zda müspet veya menfi bir karar vermesi haline karﬂ› tarz› hareket.
Efendiler, bu tarihe kadar, Cemiyet heyeti merkezîyelerimizden, vaki olan
istilâmat›m›za, vürut eden cevaplar, dört noktai nazara ayr›l›yordu.
1) inci noktai nazara göre; Meclisi Meb'usan›n hariçte içtima› muvaf›k görülüyordu.
2) nci noktai nazara göre ki, bu noktai nazar› serdedenlerin baﬂ›nda Erzurum, Trabzon, Bal›kesir ve bütün Karesi, Saruhan heyetleri bulunuyordu; ‹stanbulda... ‹stanbuldaki rical ve zevat›n hemen kâmilen bu fikirde oldu¤unu biliyoruz. Padiﬂah›n arzusu, hükûmetin ›srar› da bu idi.
3) üncü noktai nazar ki, Trakya-Paﬂaelinin fikri idi: ‹stanbul civar›nda...

cek" cümlesile de iyi haberlerin nelere, ne gibi boﬂ ﬂeylere de¤inmiﬂ oldu¤unu bildirmekte acele ediliyordu (Belge 183).
Kara Vas›f beye, 7 Kas›m 1919 da, çabuk S›vasa gelmesini yazd›m.
Kara Vas›f Bey, yine ayn› sorunla ilgili olarak gönderdi¤i, 19 Kas›m 1919
tarihli ﬂifresinde uzun düﬂüncelerini dayand›rd›¤› yarg› ve mant›¤›n› ﬂu cümlede özetliyordu:
"Ulusal Güçlerle ayn› düﬂüncede olan Meclis, padiﬂaha karﬂ› düﬂmanl›¤›n› aç›¤a vurursa, Anadolu kimin arkas›ndan gider?!.... Ulusal Güçlere mi uysun?....
Meclisi Anadoluda toplamak düﬂüncesinden vazgeçmek vatan borcudur"
(Belge 184).
Efendiler, çok önemli olan, bu toplant› yeri sorununa, kimseye dan›ﬂmadan karar vermek ve bu karar› millete ve seçilen meb’uslara uygulatt›rmak,
çok tehlikeli olurdu. Bu nedenle çok dikkat ve duyarl›kla bütün özel, genel
düﬂünce ve duyular› incelemek, gerçek e¤ilimi anlayarak uygulanabilecek karar› bulmak zorunlu¤u karﬂ›s›nda bulunuyordum.
Bir yandan, gördü¤ünüz gibi ‹stanbul ileri gelenlerile haberleﬂirken, bir
yandan da, de¤iﬂik araçlarla kamu oyunu yokluyordum. Verece¤im karar›n
uygulanmas›n› sa¤lamak için ordunun görüﬂünü almak da çok önemliydi. Bu
nedenle daha Ekimin 29 unda, On Beﬂinci, Yirminci, On ‹kinci ve Üçüncü
Kolordu Komutanlar›n› S›vasta bir toplant›ya ça¤›rd›m.
Diyarbak›rdaki Kolordu Komutan›na, Edirnedeki Kolordu Komutan›
Cafer Tayyar Beye, Bursada Yusuf ‹zzet Paﬂaya, Bal›kesirde Kâz›m Paﬂaya,
Bursada Bekir Sami Beye de "kendilerini mesafenin uzakl›¤› ve özel durumlar› gere¤i ça¤›rmad›¤›m› ve kararlar› bildirece¤imi" yazd›m (Belge 185, 186).
Efendiler, ça¤›r›lan komutanlardan, Salâhattin Bey o s›rada S›vasta idi.
Kâz›m Kara Bekir Paﬂa Erzurumdan, Ali Fuat Paﬂa Ankaradan ve Konyadaki
Kolordu Komutan›n›n cephe ile baz› önemli durumlar› kendisinin düzenlemesi gerekti¤inden vekil olarak Kurmaybaﬂkan› ﬁemsettin Bey Konyadan gelip
S›vasta topland›lar. Temsilci Kurul üyesi olan ve olmay›p da bizimle bulunmalar›ndan yararlan›lan kiﬂiler ile ve komutanlar›n kat›lmas›yla 16 Kas›m 1919 günü görüﬂmelere baﬂlad›k. Görüﬂme gündeminde sadece ﬂu üç nokta olacakt›:
1) Meb'uslar Meclisinin toplanma yeri.
2) Toplant›dan sonra Temsilci Kurulun ve Ulusal Örgütlerin alaca¤› biçim ve çal›ﬂma yöntemi.
3) Paris Bar›ﬂ Konferans›n›n hakk›m›zda olumlu veya olumsuz bir karar
vermesi üzerine nas›l davran›laca¤›.
Efendiler, bu tarihe kadar, Dernek merkez kurullar›m›zdan, sorduklar›m›za, gelen karﬂ›l›klar, dört görüﬂe ayr›l›yordu.
1) inci görüﬂe göre; Meb'uslar Meclisinin ‹stanbul d›ﬂ›nda toplanmas› uygun görülüyordu.
2) nci görüﬂe göre ki, bu görüﬂü ileri sürenlerin baﬂ›nda Erzurum, Trabzon, Bal›kesir ve bütün Bal›kesir, Manisa kurullar› bulunuyordu; ‹stanbulda...
‹stanbuldaki ileri gelenlerin ve baﬂkalar›n›n hemen hepsinin bu düﬂüncede oldu¤unu biliyoruz. Padiﬂah›n iste¤i, hükûmetin diretmesi de bu idi.
3) üncü görüﬂ ki, Trakya-Paﬂaelinin düﬂüncesi idi: ‹stanbul yak›nlar›nda...
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4) Bir k›s›m heyeti merkeziyeler de, Salih Paﬂan›n, kanaati zatiyelerine istinaden hükûmetin muvafakati halinde, hariçte içtimada bir mahzur görmüyorlard›.
Efendiler, hükûmeti merkeziye ve onun yardakç›lar›n›n, efkâr› umumîyeyi ne derece teﬂettüt ve teﬂevvüﬂe u¤ratm›ﬂ oldu¤unu; milletin izhar etti¤i, bu ihtilâf› efkârdan sühuletle anlamak kabildir.
Art›k, bunun üzerine, ›srar›n, muz›r netayiç verece¤ine hükmetmek de
müﬂkül de¤ildir.
ﬁimdi, 16 Teﬂrinisani 1335 den 29 Teﬂrinisani 1335 tarihine kadar, günlerce devam eden müzakere ve münakaﬂattan ç›kan netayiç ve mukarrerat zapt›n›
aynen nazar› ›tt›la› âlilerinize arzediyorum:

Meb’uslara
verilen talimat

4) Bir k›s›m merkez kurullar› da, Salih Paﬂan›n, kiﬂisel görüﬂüne dayanarak hükûmet uygun bulursa, ‹stanbul d›ﬂ›nda toplanmakta bir sak›nca görmüyorlard›.
Efendiler, ‹stanbul hükûmeti ve onun yardakç›lar›n›n kamu oyunu ne derece ayr›l›¤a ve kar›ﬂ›kl›¤a u¤ratm›ﬂ oldu¤u milletin gösterdi¤i, bu görüﬂ farkl›l›¤›ndan kolayca anlaﬂ›labilir. Art›k, bunun üzerine, direnmenin, zararl› sonuçlar verece¤i kan›s›na varmak da zor de¤ildir.
ﬁimdi, 16 Kas›m 1919 dan 29 Kas›m 1919 tarihine kadar, günlerce süren
görüﬂme ve tart›ﬂmalardan ç›kan sonuç ve kararlar›n tutana¤›n› oldu¤u gibi
yüksek bilginize sunuyorum:

1- Meclisi Millînin ‹stanbulda içtima›ndaki mehazir ve mehalike ra¤men, hükûmeti seniyenin hariçte içtima›na ademi muvafakati yüzünden ve memleketi buhrana duçar etmekten
içtinaben, ‹stanbulda içtima› zarureti kabul edildi. Ancak atideki tedabirin ittihaz› lüzumu takarrür etti:
a) Bilûmum meb'uslar› vaziyet hakk›nda tenvir ile münferiden mütalealar›n› talep etmek.
b) Meb'uslar, ‹stanbula gitmeden evvel, Trabzon, Samsun, ‹nebolu, Eskiﬂehir ve Edirne
gibi mahallerde k›s›m k›s›m toplanarak Meclisi Millînin ‹stanbulda içtima›na nazaran gerek ‹stanbulda ve gerek hariçte al›nmas› lâz›mgelen emniyet tedabirini ve program›m›z›n esasat›n›
müdafaa edecek kuvvetli bir grubun vücuda getirilmesi esbab›n› tezekkür ve teemmül eylemesi.
c) Teﬂkilât› cemiyeti, süratle teﬂmil ve tarsin için kolordu kumandanlar›n›n, m›ntaka kumandanlar› ve ahziasker rüesas› vas›tasile delâleti seriai fîliyede bulunmalar›.
d) Bilcümle rüesay› memurîni mülkiyeden her ihtimale karﬂ›, Teﬂkilât› Millîyeye sadakatte bulunacaklar›na dair söz almak ve kendilerinin vesaiti mevcudilerile teﬂkilât› cemiyeti,
taazzuv ettirmeye sürati tevessüllerini talep etmek.
2- Meclisi Millî ‹stanbulda içtima ettikten sonra, meb'usan, emniyet ve serbestîi tam ile
vazifei teﬂriîye eylemekte olduklar›n› teyid edece¤i güne kadar, Heyeti Temsilîye, ﬂimdiye kadar oldu¤u gibi hariçte kalarak vazifei millîyesine devam edecektir. Ancak bilcümle livalardan
ve meb'us olan zevattan intihap edilmek üzere birer ve vilâyet ve müstakil livalardan ikiﬂer zat›n, nizamnamenin sekizinci maddesine istinaden Heyeti Temsilîye azas› olarak Eskiﬂehir kurbunde cemmedilerek, vaziyetin tavzihi ve Meclisi Meb'usanda sureti hareketin takriri tezekkür
edilecektir. Bu sebeple Heyeti Temsilîye dahi mahalli mezkûre intikal edecektir. Bu içtima›
müteak›p Heyeti Temsilîye sureti münasibede takviye olunduktan sonra di¤er zevat ‹stanbula
Meclisi Millîye gideceklerdir. Heyeti Temsilîyenin vazifeye devam etti¤i müddetçe, teﬂkilât›
millîyenin ﬂekil ve tarz› faaliyeti, nizamnamede münderiç oldu¤u gibi olacakt›r.
Meclisi Meb'usan, emniyeti mutlaka içinde bulundu¤unu teyit etti¤i zaman, Heyeti
Temsilîye, nizamnamede mevcut salâhiyetine istinaden, Umumî Kongreyi içtimaa davet ederek on birinci madde mucibince, cemiyetin alaca¤› vaziyeti atiyenin takarrürünü, Kongrenin
karar›na terkedecektir. Kongrenin mahalli içtima› ve sureti in'ikad›, o zamanki ahval ve icabata tâbi olacakt›r. Kongrenin davet olundu¤u zaman ile in'ikad› aras›nda geçecek müddet
zarf›nda Heyeti Temsilîye, hükûmeti merkeziye ve Meclisi Meb'usan riyaseti ile mecburiyeti
kat'iye görmedikçe münasebat› resmîyede bulunmaz.
3- Paris Sulh Konferans›, hakk›m›zda, menfi bir karar verdi¤i ve hükûmet ve meclisi
millîce kabul ve tasdik edildi¤i halde vesaiti seriai münasibe ile iradei millîye bilistimzaç nizamnamede musarrah olan esasat›n istihsaline çal›ﬂ›lacakt›r.
Mustafa Kemal
Rüstem
Mazhar Müfit
Ali Fuat
Hüsrev
Hüseyin Rauf
Kâz›m Kara Bekir Hakk› Behiç
Hüseyin Salâhattin,
‹brahim Süreyya
Bekir Sami
Ömer Mümtaz
Vas›f
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l - Ulusal Meclisin ‹stanbulda toplanmas›ndaki sak›nca ve tehlikelere bakmadan, ‹stanbul hükûmetinin baﬂka yerde toplanmas›n› uygun bulmamas› yüzünden ve memleketi
bunal›ma sokmaktan kaç›narak, ‹stanbulda toplanmak zorunlu¤u kabul edildi. Ancak aﬂa¤›daki önlemlerin al›nmas›n›n zorunlu oldu¤u kararlaﬂt›r›ld›:
a) Bütün meb'uslar› durum hakk›nda ayd›nlatarak teker teker görüﬂlerini istemek.
b) Meb'uslar, ‹stanbula gitmeden, Trabzon, Samsun, ‹nebolu, Eskiﬂehir ve Edirne gibi yerlerde k›s›m k›s›m toplanarak Ulusal Meclis ‹stanbulda toplanaca¤›na göre gerek ‹stanbulda ve gerek baﬂka yerlerde al›nmas› gereken güvenlik önlemlerini ve program›m›z›n
ana ilkelerini savunacak güçlü bir grup oluﬂturma yollar›n› görüﬂüp düﬂünmeleri.
c) Dernek örgütlerini, ivedili olarak yaymak ve güçlendirmek için kolordu komutanlar›n›n, bölge komutanlar› ve askerlik ﬂubeleri baﬂkanlar› arac›l›¤›yla, baﬂka etkin ve ivedi
yard›mlarda bulunmalar›.
d) Bütün üst düzey sivil görevlilerden her olas›l›¤a karﬂ›, Ulusal Örgütlere ba¤l› kalacaklar› üzerine söz almak ve kendilerinin ellerindeki araçlarla Dernek örgütlerinin, oluﬂturulmas›na h›zla giriﬂmelerini istemek.
2 - Ulusal Meclis ‹stanbulda topland›ktan sonra, meb’uslar, tam güvenlik ve serbestlik içinde yasama görevini yapmakta olduklar›n› bildirecekleri güne kadar, Temsilci Kurul,
ﬂimdiye kadar oldu¤u gibi d›ﬂarda ulusal görevini sürdürecektir. Ancak bütün sancaklardan
ve meb'us olan kiﬂiler aras›ndan seçilmek üzere birer, il ve ba¤›ms›z sancaklardan ikiﬂer kiﬂi, tüzü¤ün sekizinci maddesine dayanarak Temsilci Kurul üyesi olarak Eskiﬂehir yak›nlar›nda toplan›p, durumun ayd›nlanmas› ve Meb'uslar Meclisinde davran›ﬂ ﬂeklinin kararlaﬂt›r›lmas› görüﬂülecektir. Bu nedenle Temsilci Kurul da oraya gidecektir. Bu toplant›n›n ard›ndan Temsilci Kurul üye say›s› uygun yoldan artt›r›ld›ktan sonra öbürleri ‹stanbula Ulusal Meclise gideceklerdir. Temsilci Kurulun, görevi devam etti¤i sürece, ulusal örgütlerin
çal›ﬂma ﬂekli, tüzükte yaz›l› oldu¤u gibi olacakt›r.
Meb'uslar Meclisi, tam güven içinde bulundu¤unu bildirince, Temsilci Kurul, tüzükteki yetkisine dayanarak, Genel Kongreyi toplant›ya ça¤›rarak on birinci madde gere¤ince,
Derne¤in ilerideki tutumunun belirlenmesini, Kongrenin karar›na b›rakacakt›r. Kongrenin
nerede ve nas›l toplanaca¤›, o zamanki durum ve gereksinmelere ba¤l› olacakt›r. Kongrenin ça¤›r›ld›¤› tarih ile toplanmas› aras›nda geçecek süre içinde Temsilci Kurul, ‹stanbul hükûmeti ve Meb'uslar Meclisi baﬂkanl›¤› ile kesin zorunluk görmedikçe resmî iliﬂkilerde bulunmaz.
3 - Paris Bar›ﬂ Konferans›, hakk›m›zda olumsuz bir karar verir ve hükûmet ve Ulusal
Meclis bunu kabul eder ve onaylarsa uygun ivedi yollarla ulusal iradeye baﬂ vurularak tüzükte aç›kça belirlenmiﬂ bulunan ilkelerin gerçekleﬂtirilmesine çal›ﬂ›lacakt›r.
Mustafa Kemal
Rüstem
Mazhar Müfit
Ali Fuat
Hüsrev
Hüseyin Rauf
Kâz›m Kara Bekir Hakk› Behiç
Hüseyin Salâhattin,
‹brahim Süreyya
Bekir Sami
Ömer Mümtaz
Vas›f
K.12 Erkân›harbiye Reisi ﬁemsettin

Efendiler, bu mukarrerat mucibince, meb’uslar› tenvir için, verdi¤imiz
malûmat ve talimat› aynen arzedece¤im.

Efendiler, bu kararlar uyar›nca, meb'uslar› ayd›nlatmak için, verdi¤imiz
bilgileri ve direktifi oldu¤u gibi bilginize sunaca¤›m.
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‹ntihap olunan meb'uslara iblâ¤ edilen malûmat ve talimat, ﬂudur:

Seçilen meb’uslara verilen bilgiler ve direktif, ﬂudur:

Madde 1- ‹stanbulun Düveli ‹tilâfiye ve bilhassa ‹ngiliz kuvayi berriyesinin taht› iﬂgalinde ve kuvayi bahriyesinin taht› muhasaras›nda oldu¤u ve Kuvayi ‹nz›batiyesinin ecanip
elinde ve muhtelit bir surette bulundu¤u malûmdur. Bundan baﬂka, Rumlar›n kendilerinden
‹stanbul meb’usu namile k›rk kiﬂi intihap ettikleri ve Atinadan gelmiﬂ Yunan rüesa ve kumandanlar› taht› idaresinde olmak üzere, hafî polis ve kuvvei ihtilâliye teﬂkilât› yaparak, devletimize ân› lâz›m›nda asi bir vaziyet alacaklar› tahakkuk etmiﬂtir. Hükûmetin ‹stanbulda
maatteessüf mukayyet oldu¤unu itiraf eylemek mecburiyeti vard›r. Bu esbaptan naﬂi, Meclisi
Millînin mahalli içtima›n› münakaﬂa etmek gibi bir mesele tahaddüs eylemiﬂ bulunuyor. Meclisi Millî ‹stanbulda in’ikat eyledi¤i takdirde, meb'usan›n ifa edecekleri vazifei vataniye nazar› dikkate al›n›rsa, mehalike maruz kalmalar›ndan cidden tevahhuﬂ olunur. Filhakika, ‹tilâf
Devletlerinin mütareke ahkâm›n› bozarak ve sulhün takarrürüne intizara lüzum görmeksizin, vatan›m›z›n aksam› mühimmesini iﬂgal ve anas›r› h›ristiyaniyeye hukukumuza tecavüz
f›rsat›n› bahﬂeylemek suretile, vukubulan hakﬂikenâne muamelât›n›, tenkit ve red ile tamamiyeti mülkîye ve masuniyeti istiklâlimizi azimkârane bir surette taleb ve müdafaa edecek olan
heyeti meb'usan›n da¤›t›lmas› ve azas›n›n tevkif veya iclâ edilmesi müstebat de¤ildir. Karsta
in'ikat eden ‹slâm ﬁûray› Millîsine ‹ngilizlerin yapt›klar› gibi. ‹nlihabata iﬂtirak eylememiﬂ
olan anas›r› h›ristiyaniyenin ve onlara peyrev olan ‹ngiliz Muhipler ve Nigehban Cemiyetlerinin, bu hususta düﬂmanlar›n amalini tervicen her türlü fenal›¤a tasaddi eyliyebilecekleri de
vâridi hat›rd›r. Binaenaleyh Meclisi Millînin ‹stanbulda içtima›, meclisten intizar olunan vazifei ciddîye ve tarihiyenin ifas›n› akim b›rakaca¤› ve Meclisi Millî, devlet ve milletin timsali
istiklâli oldu¤undan ana vurulacak darbe ile istiklâlimizin de rahnedar edilece¤i müsta¤nii
arzd›r. Kabine nam›na Amasyada Heyeti Temsilîye ile müzakeratta bulunan Bahriye Naz›r›
Salih Paﬂa Hazretleri dahi, bu hakayik› derpiﬂ ile Meclisi Millînin ‹stanbulun haricinde emin
bir mahalde içtima› lüzumuna vicdanen ve fikren kanaat hâs›l etmiﬂ ve bu husustaki muvafakatini imzas› taht›nda teyit eylemiﬂtir. Meclisi Millînin düﬂman tesirinden azade ve emniyeti mutlakay› haiz bir mahalde içtima› halinde, ‹stanbulda içtima›na nazaran mutasavver bilcümle mehazir, bertaraf edilmiﬂ olaca¤› gibi makam› hilâfet ve saltanat›n tehlikede bulundu¤unu cihan efkâr› umumiyesine ve betahsis âlemi islâma filen ihsas etmiﬂ olacak ve istiklâl ve
mevcudiyeti millîyemizin aleyhinde suduru memul bir karar karﬂ›s›nda vazaifi millîye ve vataniyesini ifaya kadir bir halde bulunacak ve ‹tilâf Devletleri nazar›nda meclisin mukadderat› millete tamamen hâkim bulundu¤u daha bariz bir surette izhar olunabilecektir. Meclisin
hariçte içtima›nda varidi hat›r olan mehazir berveçhiatidir:
Bedhahan, ‹stanbuldan vazgeçildi¤i tarz›nda muz›r bir propagandaya f›rsat bulacakt›r.
Hükûmet, ‹stanbulda oldu¤u gibi, meclisle temas ve irtibat›nda mazhar› sühulet olam›yacakt›r. Meclisin merasimi iftitahîyesi, zat› ﬂahaneyi seyahat külfetine maruz b›rakmamak maksadile, tevkil buyuracaklar› bir zat vas›tasile olabilecektir. ‹ﬂte bu mehazire istinat eden hükûmeti haz›ra Meclisi Millînin hariçte küﬂad›na muvafakat eylememiﬂtir. Bu ademi muvafakat
yüzünden mehaziri mevcudeye, atideki mahzurlar dahi inz›mam eylemekte bulunmuﬂtur:
Meclisi Millînin kanunî bir ﬂekilde içtima›, Meclisi Meb'usan ve Ayan›n ayn› zamanda
ve ayn› mahalde bulunmas›na vabeste oldu¤undan hükûmetin hariçte tensip edece¤i bir mahalde içtimaa muvafakat etmemesi yüzünden Meclisi Ayan ve hükûmet, hariçteki içtimaa icabet etmiyecek ve zat› ﬂahaneye usulü dairesinde meclisi küﬂat ettirmiyecektir.
Buna nazaran, Meclisi Millînin hariçte içtima›na kanunen imkân kalmay›p ‹stanbulda
in'›kad› mehaziri maruzaya ra¤men zaruret hükmüne girmiﬂ bulunuyor. Meb'usan› kiram
‹stanbula gitmekte tereddüt gösterip hariçte kendiliklerinden topland›klar› takdirde, vücuda
gelecek bu içtima bittabi Meclisi Millînin malûm olan mahiyeti teﬂriîyesi ﬂeklinde olamaz.
Belki milletin mevcudiyetini, amalini, ‹stiklâlini temsil ve mukadderat› hakk›nda verilecek
hükümleri tenkid ve millete istinaden reddedebilecek bir içtima› millî ﬂeklinde olabilir. Bu
takdirde, Meclisi Millî de bittabi ‹stanbulda in'ikad etmemeye mahkûm kal›r. Bu tarz› hareket, hükûmetin itiraz ve aleyhinde tedabiri zecriyeyi ve binnetice milletle hükûmeti merkeziye aras›nda ink›ta› münasebat› mucip olmas› da varidi hat›rd›r. Meb'usan›n bir k›sm›n›n ‹stanbula gitmesi ise, bu baptaki mahzuru tezyit edebilir.

Madde l - ‹stanbulun ‹tilâf Devletleri ve özellikle ‹ngiliz kara kuvvetlerinin iﬂgali ve
deniz kuvvetlerinin kuﬂatmas› alt›nda oldu¤u ve Güvenlik Kuvvetlerinin de yabanc›lar›n
buyru¤u alt›nda ve onlarla karma olarak bulundu¤u biliniyor. Bundan baﬂka, Rumlar›n
kendilerinden ‹stanbul meb'usu ad›yla k›rk kiﬂi seçtikleri ve Atinadan gelmiﬂ Yunan baﬂkan ve komutanlar› yönetimi alt›nda olmak üzere, gizli polis ve ayaklanma gücü kurarak,
devletimize gerekti¤i anda baﬂ kald›racaklar› gerçekleﬂmiﬂtir. Hükûmetin ‹stanbulda ne yaz›k ki ba¤›ml› oldu¤unu kabullenmek zorunlu¤u vard›r. Bu nedenlerden ötürü, Ulusal Meclisin toplant› yeri üzerinde tart›ﬂmak gibi bir sorun ortaya ç›km›ﬂ bulunuyor. Ulusal Meclis
‹stanbulda toplan›rsa, meb'uslar›n yapacaklar› yurt ödevi gözönüne getirilirse, tehlikelerle
karﬂ› karﬂ›ya kalmalar›ndan gerçekten korkulur. Gerçekten, ‹tilâf Devleterinin ateﬂkes hükümlerini bozarak ve bar›ﬂ›n gerçekleﬂmesini beklemeden, yurdumuzun önemli bölgelerini
iﬂgal etmek ve h›ristiyan unsurlara haklar›m›z› çi¤netmek f›rsat› vermek yoluyla, yap›lan
haks›z iﬂlerini yererek ve kabul etmeyerek ülkenin bütünlü¤ünü ve ba¤›ms›zl›¤›m›z›n dokunulmazl›¤›n› kararl› ve ›srarl› bir yoldan isteyecek ve savunacak olan meb'uslar toplulu¤unun da¤›t›lmas› ve üyelerinin tutuklanmas› ya da sürgün edilmesi beklenmez ﬂey de¤ildir.
Karsta toplanan ‹slâm Ulusal ﬁûras›na ‹ngilizlerin yapt›klar› gibi. Seçimlere kat›lmam›ﬂ
olan h›ristiyan unsurlar›n ve onlara uyan ‹ngiliz Muhipler ve Nigehban derneklerinin, bu
konuda düﬂmanlar›n isteklerini yerine getirmek için her türlü kötülü¤e giriﬂebilecekleri de
düﬂünülebilir. Bundan dolay› Ulusal Meclisin ‹stanbulda toplanmas›, Meclisten beklenen
ciddî ve tarihsel ödevin yap›lmas›n› önleyece¤ini ve Ulusal Meclis, devlet ve milletin ba¤›ms›zl›k timsali oldu¤undan ona darbe vurulmas›ndan ba¤›ms›zl›¤›m›z›n da yara alaca¤›n› aç›klamaya gerek yoktur. Hükûmet ad›na Amasyada Temsilci Kurulla görüﬂmeler yapan Deniziﬂleri Bakan› Salih Paﬂa Hazretleri de, bu gerçekleri gözönünde bulundurarak Ulusal Meclisin ‹stanbul d›ﬂ›nda güvenli bir yerde toplanmas› gerekti¤i kan›s›na vicdan ve akl› ile varm›ﬂ ve bunu uygun buldu¤unu imzas› alt›nda bildirmiﬂtir. Ulusal Meclisin düﬂman etkisinin
eriﬂemiyece¤i ve tam güvenli bir yerde toplanmas› halinde, ‹stanbulda toplanmas›na göre
akla gelen tüm sak›ncalar, ortadan kalkm›ﬂ olaca¤› gibi halifelik ve saltanat makam›n›n tehlikede bulundu¤unu dünya kamu oyuna ve özellikle ‹slâm dünyas›na etkin olarak duyurmuﬂ
ve ulusal ba¤›ms›zl›k ve varl›¤›n›n zarar›na olarak verilmesi beklenen bir karar karﬂ›s›nda
ulusal ve vatanî ödevini yapabilecek bir durumda bulunacak ve ‹tilâf Devletlerine karﬂ›
Meclisin ulusun kaderi üzerinde tam egemen bulundu¤u da aç›k olarak belirtilebilecektir.
Meclisin ‹stanbul d›ﬂ›nda toplanmas› aç›s›ndan akla gelen sak›ncalar ﬂunlard›r:
Kötülük isteyenler, ‹stanbulu gözden ç›kard›lar yollu zararl› bir propangadaya yol bulacakt›r. Hükûmet, ‹stanbulda oldu¤u gibi, Meclisle kolayca iliﬂki ve ba¤lant› kuram›yacakt›r. Meclisin yemin töreni, padiﬂah› yolculuk s›k›nt›lar›na sokmamak amac›yla, vekil yapacaklar› bir kiﬂi arac›l›¤›yla yap›labilecektir. ‹ﬂte bu sak›ncalara dayanan bugünkü hükûmet,
Ulusal Meclisin ‹stanbul d›ﬂ›nda aç›lmas›na olur dememiﬂtir. Bu olur dememe yüzünden,
ortaya ç›km›ﬂ bulunan sak›ncalara, aﬂa¤›daki sak›ncalar da eklenmiﬂ bulunmaktad›r:
Ulusal Meclisin yasaya uygun olarak toplanmas›, Meb'uslar Meclisi ve Senatonun ayn› zamanda ve ayn› yerde bulunmas›na ba¤l› oldu¤undan hükûmetin ‹stanbul d›ﬂ›nda uygun
görece¤i bir yerde toplanmaya olur dememesi yüzünden Senato ve hükûmet, ‹stanbul d›ﬂ›ndaki toplant›ya gelmeyecek ve padiﬂaha meclisi usulüne uygun ﬂekilde açt›rtmayacakt›r.
Buna göre, Ulusal Meclisin ‹stanbul d›ﬂ›nda toplanmas›na yasal olanak kalmay›p ‹stanbulda toplanmas› belirtilen sak›ncalara karﬂ›n zorunluk hali alm›ﬂ bulunuyor. Say›n
Meb'uslar ‹stanbula gitmekte karars›z davran›p ‹stanbul d›ﬂ›nda kendiliklerinden toplan›rlarsa, yap›lacak bu toplant› elbette Ulusal Meclisin bilinen yasama nitelikli ﬂeklinde olamaz.
Belki milletin varl›¤›n›, umular›n›, ba¤›ms›zl›¤›n› temsil edebilecek milletin kaderi üzerine
verilecek hükümleri eleﬂtirecek ve millete dayanarak geri çevirebilecek bir ulusal toplant›
niteli¤inde olabilir. Böyle olunca, Ulusal Meclis de elbette ‹stanbulda toplanmamak zorunda kal›r. Bu yolda davran›ﬂ›n, hükûmetin karﬂ› ç›kmas› ve zorlay›c› önlemler almas›na ve sonunda milletle ‹stanbul hükûmeti aras›nda iliﬂkilerin kesilmesine yol açaca¤› da düﬂünülebilir. Meb'uslardan bir k›sm›n›n ‹stanbula gitmesi ise, bu yoldaki sak›ncalar› artt›rabilir.
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Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti balâda serdolunan bilcümle hususat›
nazar› dikkat ve münakaﬂadan geçirdikten sonra, Meclisi Millînin ‹stanbulda içtima› zaruretine karﬂ›, vaziyetten bilcümle meb'uslar› haberdar ederek herbirinin mütalea ve noktai nazarlar›n› istihsal eylemeyi vazife addetmiﬂtir. Bundan baﬂka ‹stanbulda Meclisi Millîye dahil
olmadan evvel, meb’usini kiram›n, sühuleti içtima nazar› dikkate al›narak baz› mevkilerde
toplan›p atideki hususat› tezekkür ve netayici müzakerat› tevhid maksadile, Heyeti Temsilîyeye bildirmeleri lüzumlu görülmüﬂtür. Tezekkür olunacak hususat ﬂunlard›r:
a) ‹stanbulda içtima zaruretine karﬂ› ‹stanbulda ve haricen umum vatanda ittihaz olunmas› lâz›m gelen tedabir ve tertibat;
b) Meclisi Meb'usanda vatan›n tamamîsini ve devlet ve milletin istiklâlini tahlisten ibaret olan gayeyi muhafaza ve müdafaa için müttefik ve azimkâr bir grup vücuda getirmek esbab›n›n teemmülü.
Meb'usan›n mezkûr hususatta müdavelei efkâr için toplanmalar› münasip görülen mevaki ﬂunlard›r:
Trabzon, Samsun, ‹nebolu, Eskiﬂehir, Bursa, Band›rma, Edirne.
Madde 2- Birinci maddeyi aynen m›ntakai âlilerinde bulunan meb'uslara tebli¤ ile evvelâ; ﬂahsî mütalealar›n›, sürati mümkine ile istihsal ve bilâifatei an Heyeti Temsilîyeye iblâ¤
ve m›ntakai âlilerindeki heyeti merkeziyelere de ita ile bu hususta faaliyetlerinin temini,
Saniyen; m›ntakai âlilerindeki meb'uslar›n birinci maddede, tasrih olunan mevakide içtimalar›n› teshil ve temin ile neticei müzakerelerinin Heyeti Temsilîyeye ibla¤› için ikt›za eden
tertibat ve tedabirin ahzi müsterhamd›r.
M›ntakai âlileri dahilinde meb'us olup halen ‹stanbulda bulunanlar›n ‹stanbula karip
içtima mahallerinden birine, dairei intihabiyelerince davet ettirilmesi lâz›md›r.
Teﬂrinievvel 1335 de
mühim dahilî iﬂler

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i yukar›da bildirilen bütün konular› gözden geçirip tart›ﬂt›ktan sonra, Ulusal Meclisin ‹stanbulda toplanmas› zorunlu¤u karﬂ›s›nda,
durumu bütün meb'uslara bildirerek herbirinin düﬂünce ve görüﬂlerini almay› ödev saym›ﬂt›r. Bundan baﬂka ‹stanbulda Ulusal Meclise kat›lmadan önce, say›n meb'uslar›n, toplanma
kolayl›¤› gözönüne al›narak bâz› yerlerde toplan›p aﬂa¤›daki konular› görüﬂerek görüﬂme
sonuçlar›n› birleﬂtirmek üzere Temsilci Kurula bildirmeleri gerekli görülmüﬂtür. Görüﬂülecek konular ﬂunlard›r:
a) ‹stanbulda toplanma zorunlu¤u karﬂ›s›nda ‹stanbulda ve d›ﬂarda, bütün yurtta al›nmas› gereken önlemler ve yap›lmas› gereken düzenlemeler;
b) Meb’uslar Meclisinde yurdun bütünlü¤ünü ve devlet ve milletin ba¤›ms›zl›¤›n› kurtarmaktan ibaret olan amac› korumak ve savunmak için birlik halinde olan ve kesin karar
alm›ﬂ bir grup oluﬂturmak yollar›n›n düﬂünülmesi.
Meb'uslar›n bu konular› görüﬂmek için toplanmalar› uygun görülen yerler ﬂunlard›r:
Trabzon, Samsun, ‹nebolu, Eskiﬂehir, Bursa, Band›rma, Edirne.
Madde 2 - Birinci maddeyi bölgenizde bulunan meb'uslara oldu¤u gibi bildirip ilk
olarak; kiﬂisel düﬂüncelerinin, olabilen h›zla al›n›p biran bile geçirmeden Temsilci Kurula iletilmesi bölgenizdeki merkez kurullar›na da vererek yeniden çal›ﬂmalar›n›n sa¤lanmas›,
‹kinci olarak; bölgenizdeki meb'uslar›n birinci maddede belirtilen yerlerde, toplanmalar›n› kolaylaﬂt›r›p sa¤l›yarak görüﬂme sonuçlar›n›n Temsilci Kurula iletilmesi için gereken
düzenleme ve önlemlerin yap›l›p al›nmas› rica olunur. Bölgenizden meb'us seçilmiﬂ olup Ekim 1919
ﬂimdi ‹stanbulda bulunanlar›n ‹stanbula yak›n toplant› yerlerinden birine, seçim bölgelerin- da önemli
iç olaylar
ce ça¤›rt›lmas› gereklidir.

Efendiler, 1335 senesi Teﬂrinievveline ait olup temas etmek istedi¤im baz›
hususat› da, birkaç kelime ile hulâsa etmeme müsaadenizi rica ederim.
‹zmir vilâyeti dahilinde, taht› iﬂgalde bulunan islâm ahaliye zulüm ve katil tatbik olunuyordu. Bunun için, Düveli ‹tilâfiye mümessilleri nezdinde müessir teﬂebbüslerde bulunmas›n›, hükûmetten rica ettik. Yunanl›lar›n zulüm
ve itisaf› devam ederse mukabelebilmisle mecbur kal›naca¤›n› da bildirdik.
‹zmir fecayii üzerine ‹stanbulda bir miting aktedilmek istenmiﬂti. Buna mümanaat edildi¤i istihbar olunmas› üzerine, Cemal Paﬂan›n nazar› dikkatini
celbettik.
Anzavur, Band›rma havalisinde, hainane ve caniyane ef'ale baﬂlam›ﬂt›
(Ves. 187). ‹zalei mazarrat› için ve Karabiga ve Band›rma taraflar›na ç›kan Nigehban Cemiyetine mensup zabitler hakk›nda Bal›kesirde Kâz›m Paﬂaya ve
daha münasebettar olanlara yazd›k. Otuz kadar Nigehbanc› zabitin de bir ecnebî iﬂgaline zemin haz›rlamak için, H›ristiyanlara karﬂ› hareket etmek üzere,
Trabzon ve Samsuna ç›kacaklar›n› istihbar ettik. Derhal K. O. 15 in ve Canik
mutasarr›f›n›n nazar› dikkatlerini celbettik.
Malûmu âlileridir, Maraﬂ, Urfa, Ay›ntapta bidayette ‹ngiliz k›taat› vard›.
Bu k›taat› Frans›z askerleri tebdil etti. Bu münasebetle tekrar iﬂgali men'e çal›ﬂt›k. Vukuundan sonra da evvelâ siyasî, badehu filî teﬂebbüsata geçtik.
Bozk›rda, yeniden mühimce bir k›yam ç›kt›. Onun itfas› için muhtelif tedbirlere tevessül ettik.
Maraﬂ ve Ay›ntaba K›l›ç Ali Beyi ve Kilikya m›ntakas›na da Topçu Binbaﬂ›s› Kemal ve Yüzbaﬂ› Osman Tufan Beyleri göndererek ciddî teﬂkilât ve teﬂebbüsata geçtik.
Efendiler, bu münasebetle hat›r›ma gelen bir noktay› da arzetmiﬂ buluna-

Efendiler, 1919 senesi Ekim ay›yla ilgili olup de¤inmek iste¤im bâz› olaylar› da, birkaç kelime ile özetlememe izninizi rica ederim.
‹zmir ili içinde, iﬂgal alt›nda bulunan Müslüman halk zulüm görüyor ve
öldürülüyordu. Bunun için, ‹tilâf Devletlerinin temsilcileri kat›nda etkili görüﬂmelerde bulunmas›n›, hükûmetten rica ettik. Yunanl›lar›n zulüm ve yolsuzluklar› sürerse ayn› yoldan karﬂ›l›k vermek zorunda kal›naca¤›n› da bildirdik. ‹zmirde geçen ac›kl› olaylar üzerine ‹stanbulda bir miting yap›lmak istenmiﬂti. Buna engel olundu¤unu haber al›nca, Cemal Paﬂan›n dikkatini çektik.
Anzavur, Band›rma dolaylar›nda, haince ve canavarca iﬂlere baﬂlam›ﬂt›.
(Belge 187). Zararlar›n giderilmesi için ve Karabiga ve Band›rma taraflar›na
ç›kan Nigehban derne¤ine ba¤l› subaylar hakk›nda Bal›kesirde Kâz›m Paﬂaya
ve baﬂka ilgililere de yazd›k. Otuz kadar Nigehbanc› subay›n da bir yabanc› iﬂgaline yol açmak için, h›ristiyanlara sald›rmak üzere, Trabzon ve Samsuna ç›kacaklar›n› haber ald›k. Derhal K.O. 15 in ve Samsun mutarsarr›f›n›n dikkatini çektik.
Bildi¤iniz gibi, Maraﬂ, Urfa, Gaziantepte baﬂlang›çta ‹ngiliz k›talar› vard›. Bu k›talar›n yerini Frans›z askerleri ald›. Bundan dolay› ikinci iﬂgali önlemeye çal›ﬂt›k. ‹ﬂgal olduktan sonra da önce siyasî, sonra da edimli önlemler ald›k.
Maraﬂ ve Gaziantebe K›l›ç Ali Beyi ve Kilikya bölgesine de Topçu Binbaﬂ›s› Kemal ve Yüzbaﬂ› Osman Tufan Beyleri göndererek sa¤lam örgütler
kurmaya ve giriﬂimlerde bulunmaya geçtik.
Efendiler, bu münasebetle hat›r›ma gelen bir noktay› da bilginize sunmuﬂ ola-
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Ali R›za
Paﬂa kabinesi fikrinde musir

y›m: S›vas Kongresinden sonra, kongreler nizamname ve beyannamelerinden
baﬂka, Heyeti Temsilîye, mes'uliyeti üzerine alarak S›vas Kongresi Nizamnamesine lâhika olmak üzere,
"Müdafaai Hukuk Cemiyeti Teﬂkilât Nizamnamesine Lâhikad›r (1)"
serlevhal›, yaln›z alâkadarana mahsus ve mahremdir kay›tl›, millî teﬂkilât›
müsellâhaya mahsus hafî bir talimat tanzim etti. Düﬂmanla temasta bulunulan mahallerde bu talimata göre müsellâh müfrezeler, k›t'alar teﬂekkül etti
(Ves. 188).
Efendiler, 2 Teﬂrinisanide, Harbiye Naz›r› Cemal Paﬂadan ald›¤›m bir ﬂifre telgrafnamede: "Zaten az olmayan dedikodulara biri daha ilâve olundu. Ziya Paﬂan›n, Ankaraya kadar gitmemesi muzaheret buyurulan hükûmetin kesri
nüfuzundan baﬂka bir manaya delâlet edemez. Bu meselede hükûmet, fikrinde
musirdir." denilmekte ve bunun cevab›n›n süratle beklenilmekte oldu¤u bildirilmekte idi. Ziya Paﬂan›n gönderilmemesi hakk›ndaki ricam›za, hükûmet iltifat etmemiﬂti. Ziya Paﬂay› memur ve izam eylemiﬂti. Ziya Paﬂa, Eskiﬂehire kadar gelmiﬂ ve oradan mezuniyet alarak geri dönmüﬂtü.
Cemal Paﬂa, ayn› telgrafnamesinde, "Bozk›r hadisesinden dolay› matbuata tebli¤ buyurulan beyannamenin tarz›n›, hükûmet aram›zdaki itilâfa mugayir görmektedir." diyordu. Halbuki böyle bir beyannamemiz yoktu.
Cemal Paﬂan›n bu telgraf›na, ﬂu cevab› verdik:
ﬁifre Acele

S›vas, 3/11/1335

Harbiye Naz›r› Cemal Paﬂa Hazretlerine
C: 2/11/1335 tarih 501 numaral› ﬂifre:
1- Hükûmetle teﬂkilât› millîye aras›nda samimî bir itilâf, hakikî bir vahdet esas› kabul
eyledik. Zat› devletleri vas›tasile pek mühim bir istirham›m›z var idi. O da, maksad› meﬂru
teﬂkilât› millîyeyi halelden vikaye için bilcümle rüesay› memurînin bu noktai nazardan intihab›, muhalif olanlar›n tebdili idi. Bunlara ait mükerrer istirhamat›m›za cevap alamad›k.
Trabzon, Diyarbekir valileri, Antalya mutasarr›f› hakk›nda ne yap›ld›¤›n› henüz bilmiyoruz. Bilâkis vaziyeti mahallîyeyi tetkik etmeksizin, Dahiliye Nezareti, Konyaya gayet zay›f,
âciz, Muhipler Cemiyeti azas›ndan Suphi Beyi vali olarak gönderdi. Dahiliye Naz›r›n›n bu
mesailde bizimle hiçbir temas ve münasebet kabul etmedi¤i, adeta teﬂkilât› millîyeye muhalefetkâr hareket eyledi¤i zehab› hâs›l oluyor. Bu fikrimizde yan›l›yorsak tashih ve tenvirimizi rica ederiz. Ankara Valisi Ziya Paﬂan›n arzusu ile mezuniyet ald›¤›n› arzetmiﬂtim. Tabiî
yine kendisi, resmen Ankara valisi addolunmaktad›r. Fakat arzetti¤im noktadaki ﬂek ve zan
izale olununcaya kadar, valii müﬂarileyhin mezuniyetten istifadeye devam eylemesi en hay›rl› ﬂekil olarak kabul olunmal›d›r. Polis Müdiriyetinin el'an Nurettin Bey gibi bir zât elinde bulunmakta olmas›, zât› devletinizin de, bu pek mühim noktaya karﬂ› lakayt davranmakta oldu¤unuza dair bir fikir vermektedir. Halbuki, bu tesamühün neticesi hem hükûmete,
hem de teﬂkilât› millîyeye muz›r olacakt›r. Heyeti Temsilîyemizin teﬂkilât ve vahdeti millîyeyi ihlâl edecek en ufak bir hale karﬂ› müsamahakâr davranam›yaca¤›n›, elbette, mazur görürsünüz.
2- Bozk›r hâdisesi hakk›nda, Heyeti Temsilîye taraf›ndan matbuata bir beyanname verilmemiﬂtir. Bunda bir yanl›ﬂl›k olacakt›r. Muhtemeldir ki, bu iﬂ'arat, ‹radei Millîye gazetesinin istihbarat› olacakt›r. Heyeti Temsilîyenin bir gazeteyi sansüre selâhiyeti olmad›¤› malûmu samîleridir. Maahaza, celbi nazar› dikkat olunmak üzere, bu ajans muhteviyat›nda, hükûmetle aram›zdaki itilâfa mugayir görülen nikat›n izah buyurulmas›n› istirham eyleriz.
Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal

Heyeti Temsilîyenin murahhas› ve harekât› millîyenin mürevvici oldu¤unu
iddia eden Cemal Paﬂan›n telgraf›m›za cevab› ﬂudur:
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y›m: S›vas Kongresinden sonra, kongreler tüzük ve bildirilerinden baﬂka,
Temsilci Kurul, sorumlulu¤u üzerine alarak S›vas Kongresi Tüzü¤üne de ek
olmak üzere,
"Haklar› Savunma Derne¤i Örgütler Tüzü¤üne Ektir (1)" baﬂl›kl›, yaln›z
ilgililere özel ve gizlidir iﬂaretli, ulusal silâhl› örgütlere özel gizli bir direktif
düzenlendi. Düﬂmanla çat›ﬂ›lan yerlerde bu direktife göre silâhl› birlikler,
k›t'alar kuruldu (Belge 188).
Efendiler, 2 Kas›mda Savaﬂiﬂleri Bakan› Cemal Paﬂadan ald›¤›m bir ﬂifre
telgrafda: "Asl›nda az olmayan dedikodulara biri daha eklendi. Ziya Paﬂan›n,
Ankaraya kadar gitmemesi destekledi¤iniz hükûmetin gücünü k›rmaktan baﬂka bir anlama gelemez. Bu konuda hükûmet, görüﬂünde direniyor." denilmekte ve bunun karﬂ›l›¤›n›n ivedi olarak beklenilmekte oldu¤u bildirilmekte
idi. Ziya Paﬂan›n gönderilmemesi hakk›ndaki ricam›za, hükûmet yüz vermemiﬂti. Ziya Paﬂay› görevlendirmiﬂ ve göndermiﬂti. Ziya Paﬂa, Eskiﬂehire kadar
gelmiﬂ ve oradan izin alarak geri dönmüﬂtü.
Cemal Paﬂa, o telgraf›nda, "Bozk›r olay›ndan dolay› bas›na iletilen bildirinin biçimini, hükûmet, aram›zdaki uzlaﬂmaya ayk›r› görmektedir." diyordu.
Oysa böyle bir bildirimiz yoktu.
Cemal Paﬂan›n bu telgraf›na, ﬂu karﬂ›l›¤› verdik:
ﬁifre ‹vedi

S›vas, 3/11/1919
Savaﬂiﬂleri Bakan› Cemal Paﬂa Hazretlerine
K: 2/11/1919 tarih 501 say›l› ﬂifre:
1 - Hükûmetle Ulusal Örgütler aras›nda içten bir uzlaﬂma, gerçek bir birlik ilkesini
kabul ettik. Sizin kanal›n›zla çok önemli bir ricam›z vard›. O da, amac› meﬂru olan ulusal
örgütleri da¤›lmaktan korumak için bütün üstdüzey görevlilerin bu görüﬂe göre seçilmesi,
karﬂ› olanlar›n de¤iﬂtirilmesi idi. Bunlara iliﬂkin birçok ricalar›m›za karﬂ›l›k alamad›k.
Trabzon, Diyarbak›r valileri, Antalya Mutasarr›f› hakk›nda ne yap›ld›¤›n› daha bilmiyoruz. Tersine yerel durumu incelemeden, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›, Konyaya çok zay›f, güçsüz, Muhipler derne¤i üyelerinden Suphi Beyi vali olarak gönderdi. ‹çiﬂleri Bakan›n›n bu iﬂde bizimle hiçbir görüﬂme ve iliﬂkiyi kabul etmedi¤i, sanki Ulusal Örgütlere karﬂ› imiﬂ gibi davrand›¤› san›s› uyan›yor. Bu düﬂüncemizde yan›l›yorsak düzeltmenizi ve bizi ayd›nlatman›z› rica ederiz. Ankara Valisi Ziya Paﬂan›n kendi iste¤i ile izin ald›¤›n› bildirmiﬂtim. Elbette gene kendisi, resmî olarak Ankara valisi say›lmaktad›r. Ama bildirdi¤im noktadaki kuﬂku ve san› ortadan kald›r›l›ncaya kadar, o valinin iznini kullanmay› sürdürmesi en hay›rl›
yol olarak kabul olunmal›d›r. Polis Müdürlü¤ünün bugün de Nurettin Bey gibi bir kiﬂinin
elinde bulunmakta olmas›, sizin de, bu pek önemli noktaya karﬂ› kay›ts›z davranmakta oldu¤unuzu düﬂündürmektedir. Oysa, bu yersiz hoﬂgörünün sonucu hem hükûmete, hem de
Ulusal Örgütlere zararl› olacakt›r. Temsilci Kurulumuzun Ulusal Örgütlerle ulusal birli¤i
bozacak en ufak bir davran›ﬂa karﬂ› hoﬂgörülü davranam›yaca¤›n›, elbette, yerinde bulursunuz.
2 - Bozk›r olay› üzerine, Temsilci Kurul taraf›ndan, bas›na bir bildiri verilmemiﬂtir.
Bunda bir yanl›ﬂl›k olacakt›r. Ola ki, bu bildiri dedi¤iniz ﬂey, ‹radei Millîye gazetesinin ald›¤› bir haberdir. Temsilci Kurulun bir gazeteyi sansür etmek yetkisi olmad›¤›n› bilirsiniz.
Bununla birlikte gazetenin dikkatini çekmek üzere, bu ajans haberinde, hükûmetle aram›zdaki uzlaﬂmaya ayk›r› görülen noktalar›n aç›klanmas›n› dileriz,
Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal

Temsilci Kurulun delegesi ve ulusal ayaklanman›n savunucusu oldu¤unu
ileri süren Cemal Paﬂan›n telgraf›m›za karﬂ›l›¤› ﬂudur:
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Ali R›za
Paﬂa Hükûmeti düﬂüncesinde
direniyor

S›vasta, K.O. 3 Kumandanl›¤›na
Harbiye, 4,5/11/1335
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine: Beyannamei resmîde yaz›ld›¤› veçhile, hükûmeti haz›ra; böyle bir zamanda, mahza vatan ve memlekete hizmet emelile azim mes'uliyeti deruhde etmiﬂ ve bu vazifesini ifa için kemali bitarafî ve hulûs ile hareket etmekte bulunmuﬂ oldu¤undan, nikat› atiyenin izah›na lüzumu âcil hâs›l oldu:
Evvelen; meb'usan intihab›na anas›r› gayrimüslime iﬂtirak etmedi¤i gibi firak› muhtelife dahi elyevm müçtenip vaziyettedir. Firak› muhtelife, memlekette iki hükûmet mevcut oldu¤unu ve intihabat›n bitarafane icra k›l›nmad›¤›n› sebep olarak göstermekte ve anas›r› gayr›müslimenin dahi bilâhare bu sebebe mebni iﬂtirak etmedi¤ini dermeyan eylemesi pek melhuz
bulunmakta... ‹ntihabat›n dairei selâmette icra olunmad›¤›na dair ﬂikâyet ve mesmuat tevali
ederek, mehafil ve matbuat› ecnebîyeye kadar mün'akistir. Meclisi Meb'usan, milletin aksam› muhtelifeseni temsil etmedi¤i ve bahusus Kuvayi Millîyenin tesirat› ile teﬂekkül eyledi¤i
takdirde, bunun enzar› cihanda ne suretle telâkki edilece¤i muhtac› izah de¤ildir. Binaenaleyh, meb'usan intihab›nda tazyikat icras›na meydan verilmemesi elzemdir.
Saniyen; tekrar›na lüzum olm›yan esbaba mebni, Meclisi Meb'usan›n, Payitahttan baﬂka bir yerde içtima›, dahilen ve haricen envai mehazir ve mazarrat› dai oldu¤undan, meclisin, behemehal, ‹stanbulda akti içtima eylemesi, memleketin menafii hayatiyesi icabat›ndand›r.
Salisen; taﬂralarda, teﬂkilât› millîye nam›na, baz› kimseler taraf›ndan, umuru hükûmete
müdahale vukubulmakta oldu¤u, iﬂ'arat ve ihbarat› mütevaliyeden anlaﬂ›lmakta olmasile bu
müdahalât›n âcilen ve serian men’i elzemdir.
Hükûmeti haz›ra, ﬂu üç talebinde sabittir. Baﬂka suretle idarei umur eylemek imkân›
mefkuttur.
Harbiye Naz›r› Cemal

Cemal Paﬂan›n bu iﬂ'ar›na - Seryaver Salih Bey taraf›ndan aç›lacakt›r kaydile - verdi¤imiz cevab› aynen arzetmek isterim:
ﬁifre

S›vas, 5/11/1335

S›vasta K.O. 3 Komutanl›¤›na
Harbiye, 4/5,11,1919
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine: Resmî bildiride yaz›ld›¤› gibi, ﬂimdiki hükûmet;
böyle bir zamanda, yaln›z vatan ve memlekete hizmet etmek umudu ile büyük sorumluluk
üstlenmiﬂ bu ödevini yapmak için tam bir tarafs›zl›k ve gönül akl›¤›yla davranm›ﬂ oldu¤undan, aﬂa¤›daki noktalar›n tezelden aç›klanmas› gerekli oldu:
Birincisi; meb'us seçimine Müslüman olmayan unsurlar kat›lmad›¤› gibi çeﬂitli partiler
de bugün çekingen durumdad›r. Çeﬂitli partiler, memlekette iki hükûmet bulundu¤unu ve
seçimlerin tarafs›zca yap›lmad›¤›n› neden olarak göstermekte ve Müslüman olmayan unsurlar›n da bu nedenle kat›lmad›klar›n› ileri sürmeleri akla pek yatk›n gelmekte.... Seçimlerin
güvenlik içinde yap›lmad›¤› konusunda yak›nmalar ve söylentiler sürüp gitmekte, yabanc›
çevrelerle bas›na bile yans›m›ﬂ bulunmaktad›r. Meb’uslar Meclisi, milletin de¤iﬂik bölümlerini temsil etmez biçimde ve özellikle Ulusal Güçlerin etkisiyle kurulursa, bunun dünyaca
nas›l yorumlanaca¤› kolay anlaﬂ›l›r. Onun için meb’uslar›n seçiminde bask› yap›lmas›na
meydan verilmemesi çok gereklidir.
‹kincisi; yinelenmesine gerek olmayan nedenlerle, Meb’uslar Meclisinin, Baﬂkentten
baﬂka bir yerde toplanmas›, içerde ve d›ﬂarda türlü sak›ncalar ve zararlar do¤uraca¤›ndan,
Meclisin, ne olursa olsun, ‹stanbulda toplanmas›, memleketin hayatî ç›karlar› gere¤indedir.
Üçüncüsü; taﬂralarda, Ulusal Örgütler ad›na, baz› kimseler taraf›ndan hükûmet iﬂlerine kar›ﬂ›lmakta oldu¤u, s›k s›k verilen bilgi ve haberlerden anlaﬂ›lmakta oldu¤undan bu kar›ﬂmalar›n tezelden önlenmesi çok gereklidir.
ﬁimdiki hükûmet, bu üç istekte direniyor. ‹ﬂler baﬂka türlü yürütülemez.
Savaﬂiﬂleri Bakan› Cemal

Cemal Paﬂan›n bu bildirisine - Baﬂyaver Salih Bey açacakt›r notu ile verdi¤imiz karﬂ›l›¤› oldu¤u gibi bilginize sunmak isterim:
ﬁifre

S›vas, 5/11/1919
Savaﬂiﬂleri Bakan› Cemal Paﬂa Hazretlerine

Harbiye Naz›r› Cemal Paﬂa Hazretlerine
C: 4,5/11/1335
l- Anas›r› gayrimüslime ile, bu vatan ve bu millet için anas›r› gayr›müslimeden daha
muz›r olan baz› firak› siyasîyenin intihabata ademi iﬂtirakini, onlar›n bililtizam iﬂaa eyledikleri esbaba istinat ettirmek elbette do¤ru olamaz. Anas›r› h›ristiyaniye daha teﬂkilât› millîyenin ismi yokken, intihabata iﬂtirak etmiyeceklerini ilân eyledikleri malûm de¤il midir? Yaygara koparan firak› siyasîyeye gelince, bunlar yalan söylüyorlar. Çünkü, her tarafta intihabata iﬂtirak etmiﬂlerdir. Ancak beﬂer, onar kiﬂiden ibaret olan bu f›rkalar›n millet nezdinde bir
mevkileri olmad›¤›ndan ve millet, bu defa ‹stanbuldaki politikac›lardan de¤il, kendi sinesindeki öz vatandaﬂlardan meb'uslar›n› intihap etmekte oldu¤undan kendilerinin muvaffak olam›yacaklar›n› anl›yarak telâﬂ ediyorlar. Buna karﬂ› bizim elimizden ne gelebilir? Bu noktadaki hakikatte, kabinenin mütereddit bulunuﬂu cayi isti¤rapt›r. Bahsolunan tazyik nerede, kimin taraf›ndan ve nas›l vaki olmuﬂtur? Lûtfen izah buyurulmal›d›r ki, Heyeti Temsilîye vazifesini ifa edebilsin. Vahi müddeayata atf› ehemmiyet ederek telâﬂa düﬂmek caiz de¤ildir.
2- Mahalli içtima hakk›ndaki noktai nazarda hükûmetin sebat›nda isabet veva ademi isabet oldu¤unu, zaman ve vakayi ispat edecektir. Bu baptaki son mütaleat›m›z›n, merakizden al›nacak cevaplar üzerine arzedilece¤ini bildirmiﬂtik.
3- Teﬂkilât› Millîye nam›na umuru hükûmete, nerede ve kimin taraf›ndan müdahale
edilmiﬂse derhal bildirilmelidir ki, icap eden muameleye tevessül mümkün olsun. Ancak, Dahiliye Naz›r› Paﬂa Hazretlerinin ﬂüphe ilham edebilecek tarzdaki muamelelerine nazar› dikkati samilerini celbe lüzum görürüz Efendim.
Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal

K: 4/5, 11, 1919
1 - Müslüman olmayan unsurlar ile, bu vatan ve bu millet için Müslüman olmayan unsurlardan daha zararl› olan baz› siyasî partilerin seçimlere kat›lmamalar›n›, onlar›n bile bile yayd›klar› nedenlere dayand›rmak elbette do¤ru olamaz. H›ristiyan unsurlar›n daha Ulusal Örgütlerin ismi bile yokken, seçimlere kat›lmayacaklar›n› ilân ettikleri bilinmiyor mu?
Yaygara koparan siyasî partilere gelince, bunlar yalan söylüyorlar. Çünkü, her tarafta seçimlere kat›lm›ﬂlard›r. Ancak beﬂer, onar kiﬂiden ibaret olan bu f›rkalar›n millet gözünde
bir de¤erleri olmad›¤›ndan ve millet, bu defa ‹stanbuldaki politikac›lardan de¤il, kendi ba¤r›ndaki öz vatandaﬂlardan seçmekte oldu¤undan kendilerinin baﬂar›l› olam›yacaklar›n› anl›yarak telâﬂlan›yorlar. Buna karﬂ› bizim elimizden ne gelebilir? Bu noktadaki gerçekte, hükûmetin karars›z kal›ﬂ› ﬂaﬂ›lacak ﬂeydir. Sözü edilen bask› nerede, kimin taraf›ndan ve nas›l
yap›lm›ﬂt›r? Aç›klay›n›z ki, Temsilci Kurul ödevini yapabilsin. Boﬂ iddialara önem verip telâﬂa düﬂmenin yeri yoktur.
2 - Toplant› yeri üzerindeki görüﬂte hükûmetin direnmesinin yerinde olup olmad›¤›n›,
zaman ve olaylar kan›tlayacakt›r. Bu konudaki son düﬂüncelerimizin, merkezlerden al›nacak yan›tlar üzerine bilginize sunulaca¤›n› bildirmiﬂtik.
3 - Ulusal Örgütler ad›na hükûmetin iﬂlerine, nerede ve kimin taraf›ndan kar›ﬂ›lm›ﬂsa
hemen bildirilmelidir ki, gereken iﬂlemi yapmak mümkün olsun. Ancak ‹çiﬂleri Bakan› Paﬂa Hazretlerinin kuﬂku uyand›rabilecek biçimde davran›ﬂlar›na dikkatinizi çekmeyi gerekli
görürüz Efendim.
Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal
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Dahiliye
naz›r›n›n
memlekete
sevketti¤i
nasihat heyetleri

Refet Paﬂa
Salihli ve
Ayd›n cephelerine kumandan
olarak gönderiliyor

Refet Paﬂa
Demirci
Efenin maiyetine giriyor

Dahiliye naz›r›, memlekete birtak›m heyetler sevketmeye kalk›ﬂt›. Bunlardan biri de, Harbiye Nezareti Sab›k Müsteﬂar› Ahmet Fevzi Paﬂa nam›nda bir
zat›n riyasetinde, Mahkemei Temyiz Azas›ndan ‹lhamî ve Fetva Emini Hasan
Efendilerden mürekkep idi.
Heyeti Temsilîyemiz murahhas› olan Cemal Paﬂa bundan bizi haberdar
eylememiﬂti. 5 Teﬂrinisani 1335 tarihli bir ﬂifre ile kendisinden bu heyetin maksad› izam›n› sorduk ve "bilhassa Fetva Emini ile Kâmil Paﬂa Kabinesi zaman›nda polis müdürü olan zevat›n böyle bir heyetteki hikmeti vücutlar›n›n" anlaﬂ›lamad›¤›n› zikrettik (Ves. 189).
Efendiler, Fuat Paﬂan›n, Ankarada kolordusunun baﬂ›nda bulunmas›n› istilzam eden esbap, tezahür etmeye baﬂlad›. Bu sebeplerin mühimmini, dahilde,
ahalinin tesmim edilmeye baﬂlanmas› teﬂkil ediyordu. Dahilî ve haricî düﬂmanlar›n müttefik mesaisi, Ali R›za Paﬂa kabinesi zaman›nda, Ferit Paﬂa zaman›ndakinden daha çok fazla muvaffak olmaya baﬂlam›ﬂt›.
Bal›kesir havalisinde, Kâz›m Paﬂa, cephe teﬂkiline ve vaziyete hâkim olmaya çal›ﬂ›yordu. Salihli ve Ayd›n cephelerindeki sevku idarenin, askerî bir
noktai nazara tevfik edilmesi icab ediyordu. Buraya, az çok tan›nm›ﬂ bir askerin gitmesi lâz›md›. Elimizde kabili istifade, Konyada bulunan Refet Paﬂa vard›. Konyadaki Kolordunun baﬂ›na Fahrettin Bey (Müfettiﬂ Fahrettin Paﬂa Hazretleri) geçmiﬂ bulunuyordu. Binaenaleyh, Ayd›n Kuvayi Millîye Kumandanl›¤›n› deruhde etmek üzere cepheye hareketini, Refet Paﬂaya ve Ali Fuat Paﬂan›n
Ankaraya avdetini, kendisine yazm›ﬂt›k.
Refet Paﬂan›n, Nazilliye muvasalat› anlaﬂ›ld›ktan sonra da, Erkân›harbiyei Umumiye Riyasetine gelmiﬂ olan Cevat Paﬂadan, harbi zailde tecrübe görmüﬂ genç erkân›harplerden müntehap dört, beﬂ zabitin, Nazillide Refet Paﬂa
nezdine izam›n› rica ettim. Bu hususu, Refet Paﬂaya da bildirdim.
Efendiler, Nazilliye giden Refet Paﬂa, Demirci Mehmet Efeden kumanday› almaya lüzum ve bunda bir fayda görmemiﬂ veyahut, kim bilir, belki de kumandaya vaz›yet ettirilmemiﬂ? Demirci Efenin maiyetinde, erkân›harp gibi ifay› vazife etmeyi daha faydal› ve müreccah görmüﬂ... Refet Paﬂa, bunu, bize bildirdi. Mahallî ﬂeraiti yak›ndan görmüﬂ olan bir zat›n, karar›n› nakzetmek ekseriya müﬂküldür. Çünkü, ya hakikaten Refet Paﬂan›n gördü¤ü ve tercih etti¤i
gibi, Efenin kumandas›n› idame etmekte ve ona muavin olmakta fayda vard›
veyahut, Refet Paﬂa o cephenin kumandas›na lisebebin minelesbap vaz›yet edemiyordu. Her iki ihtimale göre de behemehal, kumanday› al, diye emir vermek
bisût olurdu.
As›l garabet, bundan sonra görüldü. Bir müddet sonra, Refet Paﬂa, Nazilliden gaybubet etti. Birkaç gün sonra Bal›kesirde oldu¤unu, birtak›m ecnebî
zabitlerle münasebete girip girmemesini bizden sormas› vesilesile anlad›k.
22 Kânunuevvel 1335 tarihinde verdi¤imiz cevapta: "Teﬂkilât› millîyeye
mensup olanlar›n, bilhassa Heyeti Temsilîyeye dahil aza tan›nm›ﬂ olmak haysiyetile kendisinin, hiçbir suretle temas›n› arzu etmedi¤imizi bildirdik." Refet
Paﬂa, tekrar gaybubet etti. Nihayet bir gün, Bursadan Refet imzal› k›sa bir telgraf ald›k: "‹stanbul üzerinden Bursaya geldim".
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‹çiﬂleri Bakan›, memlekete birtak›m hey'etler yollamaya kalk›ﬂt›. Bunlardan biri de, Savaﬂiﬂleri Bakanl›¤› eski Müsteﬂar› Ahmet Fevzi Paﬂa ad›nda birinin baﬂkanl›¤›nda, Yarg›tay Üyelerinden ‹lhami ve Fetva Emini* Hasan
Efendilerden oluﬂmuﬂ idi.
Temsilci Kurulumuzun delegesi olan Cemal Paﬂa bundan bize haber vermemiﬂti. 5 Kas›m 1919 tarihli bir ﬂifre ile kendisinden bu hey'etin gönderilmesi amac›n› sorduk ve "özellikle Fetva Emini ile Kâmil Paﬂa Hükûmeti zaman›nda polis müdürü olan kiﬂilerin böyle, bir hey'ette bulunmalar›n›n nedenlerinin" anlaﬂ›lamad›¤›n› bildirdik (Belge 189).
Efendiler, Fuat Paﬂan›n, Ankarada kolordusunun baﬂ›nda bulunmas›n›
gerektiren nedenler, belirmeye baﬂlad›. Bu nedenlerin önemlisi, içte, halk›n
zehirlenmeye baﬂlamas› idi. ‹ç ve d›ﬂ düﬂmanlar›n birlikte çal›ﬂmalar›, Ali R›za Paﬂa hükûmeti zaman›nda, Ferit Paﬂa zaman›ndakinden çok daha fazla baﬂar›l› olmaya baﬂlam›ﬂt›.
Bal›kesir dolaylar›nda, Kâz›m Paﬂa, cephe kurmaya ve durumda üstünlük sa¤lamaya çal›ﬂ›yordu. Salihli ve Ayd›n cephelerindeki yönetimin, askerlik yöntemlerine uydurulmas› gerekiyordu. Buraya az çok tan›nm›ﬂ bir askerin gitmesi gerekti. Elimizde yararlan›labilecek durumda, Konyada bulunan
Refet Paﬂa vard›. Konyadaki Kolordunun baﬂ›na Fahrettin Bey (Müfettiﬂ
Fahrettin Paﬂa Hazretleri) geçmiﬂ bulunuyordu. Bundan dolay›, Ayd›n Ulusal
Güçler Komutanl›¤›n› üstlenmek üzere cepheye gitmesini, Refet Paﬂaya ve
Ali Fuat Paﬂan›n Ankaraya dönmesini, kendisine yazm›ﬂt›k.
Refet Paﬂan›n, Nazilliye vard›¤› anlaﬂ›ld›ktan sonra da, Genelkurmay
Baﬂkanl›¤›na gelmiﬂ olan Cevat Paﬂadan, geçen savaﬂta deneyim kazanm›ﬂ
genç kurmaylar aras›ndan seçilecek dört, beﬂ subay›n, Nazillide Refet Paﬂan›n
yan›na gönderilmesini rica ettim. Bunu, Refet Paﬂaya da bildirdim.
Efendiler, Nazilliye giden Refet Paﬂa, Demirci Mehmet Efeden komutay› almaya gerek ve bunda bir yarar görmemiﬂ ya da kim bilir, belki de komutaya el koyamam›ﬂ? Demirci Efenin emrinde, kurmay gibi görev yapmay› daha yararl› görmüﬂ ve bunu ye¤lemiﬂ.... Refet Paﬂa bunu, bize bildirdi. Yerel
koﬂullar› yak›ndan görmüﬂ olan birinin, karar›n› bozmak ço¤u kez zordur.
Çünkü, ya gerçekten Refet Paﬂan›n gördü¤ü ve ye¤ledi¤i gibi, Efenin komutas›n› sürdürmekte ve ona yard›mc› olmakta yarar vard› ya da, Refet Paﬂa o
cephenin komutas›n› bilinmeyen bir nedenle ele alam›yordu. Her iki olas›l›¤a
göre de her durumda, komutay› al, diye emir vermek yarars›z olurdu.
As›l ﬂaﬂ›lacak ﬂey, bundan sonra görüldü. Bir süre sonra, Refet Paﬂa, Nazilliden kayboldu. Birkaç gün sonra Bal›kesirde oldu¤unu, birtak›m yabanc›
subaylarla iliﬂki kurup kurmamas›n› bizden sormas› üzerine anlad›k.
22 Aral›k 1919 tarihinde verdi¤imiz karﬂ›l›kta: "Ulusal Örgütlerden olanlar›n, özellikle Temsilci Kurulun tan›nm›ﬂ bir üyesi oldu¤u için kendisinin,
hiçbir ﬂekilde iliﬂkide bulunmas›n› istemedi¤imizi bildirdik." Refet Paﬂa, yeniden kayboldu. Sonunda bir gün, Bursadan Refet imzal› k›sa bir telgraf ald›k:
"‹stanbul üzerinden Bursaya geldim".
Bu telgraf›n anlam›n› bir türlü kavr›yam›yordum. Refet Paﬂan›n ‹stanbul ile ne
* Seyhülislâm kap›s›nda fetva iﬂleriyle meﬂgul olan bölümün baﬂkan› (B.Y.)

281

‹çiﬂleri Bakan›n›n
memlekete
gönderdi¤i
ö¤üt kurullar›

Refet Paﬂa
Salihli ve
Ayd›n cephelerine komutan olarak gönderiliyor.

Refet Paﬂa
Demirci
Efenin emrine giriyor.

Dahiliye
Naz›r›n›n
ﬂüphe veren
halleri

Bu telgraf›n bir türlü manas›n› anlam›yordum. Refet Paﬂan›n ‹stanbul ile
ne münasebeti vard›? Bir de "Nazilli-Bal›kesir-Bursa" yolu ‹stanbuldan m› geçer? Bu muammay› bir türlü halledemedim. Nihayet mesele anlaﬂ›ld›.
Refet Paﬂa, Nazilliyi terkettikten ve Bal›kesirde Kâz›m Paﬂaya u¤rad›ktan
sonra, Band›rmaya inmiﬂ, oradan da bir Frans›z torpitosile ‹stanbula gitmiﬂ,
orada baz› rüfekasile görüﬂmüﬂ, badehu Bursaya avdet eylemiﬂ...
Efendiler; bu muammay› hâlâ, halledemiyorum. Bunda beni mazur görece¤inizi ümit ederim.
Refet Beyin, bir ‹ngiliz gemisile Samsuna gelen Salâhattin Bey taraf›ndan
tebdil edildi¤i ve ayn› gemi ile Refet Beyin ‹stanbula avdeti talep olundu¤u ve
bunun üzerine gitmeyip istifa eyledi¤i ve ‹stanbul hükûmetinin benim ile beraber kendisinin derdestile ‹stanbula izam›m›za tamimen emir verdi¤i malûmunuzdur. Bu kadar çok malûmatla bir meçhulü halledememek, cebir bilenlerce
pek de mazur görülmezse de, benim, bu noktada izhar› aczeyledi¤imi itiraf
ederim. Vak›a, Ferit Paﬂa Kabinesi yerine, Ali R›za Paﬂa Kabinesi kaim olmuﬂtu. Fakat, yeni kabinenin vesaiti istihbariye ve icraiyesinin evvelkinin ayn› oldu¤u malûmumuzdur.
Efendiler, Refet Paﬂan›n bu hafif hareketi, Ayd›n ve Salihli cephelerinde,
muntazam ordunun teﬂkiline kadar, ciddî bir sevku idare tesis edilememesine
bais oldu.
Efendiler, bu garip hikâyeden sonra, vakayii tekrar b›rakt›¤›m›z noktadan
takibe baﬂlayal›m:
Cemal Paﬂa, bizim 5 Teﬂrinisani 1335 tarihli ﬂifremizin bir noktas›n›, anlayamam›ﬂ, Bab›ali merkezinden çekti¤i k›sa bir ﬂifre ile ﬂu suretle istizah ediyordu: "(Dahiliye Naz›r›n›n ﬂüphe celbedebilecek tarzdaki muamelelerine nazar› dikkatinizi celbe lüzum görürüz.), f›kras›ndan maksat ne oldu¤u anlaﬂ›lamad›. Buras›n›n acilen, muvazzahan iﬂ'ar›!" (Ves. 190).
Bu k›sa istizaha verdi¤imiz cevap biraz uzundur. S›k›lmazsan›z, aynen arzedeyim:
ﬁifre
Harbiye Naz›r› Cemal Paﬂa Hazretlerine
S›vas, 12/11/1335
C: 8/11/1335 tarih ve 8084 numara.
Dahiliye Naz›r› Paﬂa Hazretlerinin, ﬂüphe ilham eden ef'al ve harekât›ndan vâridi hat›r olanlar, berveçhiati arzolunur:
1- Ankara gibi baz› vilâyetlerde, rüesayi memurîni mülkiyeyi telgraf baﬂ›na celbederek
Ferit Paﬂa kabinesi aleyhinde harekât› millîye esnas›ndaki icraat müteﬂebbislerinin ahvalini,
ithamat›n esbab›n›, kanuna derecei mutabakat›n› tehditkâr bir surette tahkik.
2- Uzun müddet esiri firaﬂ iken tifodan vefat eden Tokat mutasarr›f›n›n esbab› irtihalinin, esrarengiz bir vak'a telâkki ederek S›vas vilâyetinden ﬂifre ile sorulmas›.
3- Adliye Nâz›r› ile birlikte, Bal›kesir cephesinden gelen heyeti millîye ile hafî mülâkatlar› esnas›nda Adliye Nâz›r›n›n harekât› millîye rüesas› aleyhinde icraata imkân olup olmad›¤›n›, müﬂarileyhin yan›nda mevzuubahs edebilmesi.
4- H›yaneti vataniyesi maddeten sabit olan Sab›k Dahiliye Nâz›r› Adil Beyin, mahremi
efkâr ve ef'ali bulunan Dahiliye Müsteﬂar› Keﬂfî Beyin, nezaret deruhde buyuruldu¤u zaman,
ilk icraat› millîyetperverane olmak üzere defedilmesi lâz›mgelirken, el’an muhafaza edilmesi
ve bunun delâletile memurîni mülkîye tebeddülâtan›n icra edilmesi.
Tabiidir ki, bu müsteﬂar›n tayin ettirece¤i memurîn pek hakl› olarak itimad› millîye mazhar olamaz. Meselâ harekât› millîyenin bidayetinden nihayetine kadar bir vaz'› muhalefet alm›ﬂ ve nihayet ahali taraf›ndan iﬂten el çektirilmiﬂ ve hasta olmas› cihetile o zaman tevkifi ve
teb'idi cihetine gidilmemiﬂ olan Kayseri mutasarr›f› sab›k› Ali Ulvi Bey, evsaf› idarîyeden büsbütün mahrum ve aceze güruhundan olmas›na ra¤men Burdura tayin buyurulmuﬂtur.
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iliﬂkisi vard›? Bir de "Nazilli - Bal›kesir - Bursa" yolu ‹stanbuldan m› geçer?
Bu bilmeceyi bir türlü çözemedim. Sonunda iﬂ anlaﬂ›ld›.
Refet Paﬂa, Nazilliden ayr›ld›ktan ve Bal›kesirde Kâz›m Paﬂaya u¤rad›ktan sonra, Band›rmaya inmiﬂ, oradan da bir Frans›z torpidosile ‹stanbula gitmiﬂ, orada baz› arkadaﬂlar›yla görüﬂmüﬂ, sonra da Bursaya dönmüﬂ.......
Efendiler; bu bilmeceyi hâlâ, çözemiyorum, ba¤›ﬂlayaca¤›n›z› umar›m.
Refet Beyin, bir ‹ngiliz gemisile gelen Salâhattin Bey taraf›ndan de¤iﬂtirildi¤ini ve ayn› gemi ile Refet Beyin ‹stanbula dönmesi istendi¤i ve bunun üzerine gitmeyip istifa etti¤i ve ‹stanbul hükûmetinin benim ile birlikte kendisinin tutuklanarak ‹stanbula gönderilmesini genelgeyle emretti¤ini
bilirsiniz. Bu kadar çok bilinenle bir bilinmeyeni çözememek, cebir bilenlerce pek hoﬂ karﬂ›lanmazsa da, benim, bu konuda pes etti¤imi itiraf ederim. Ferit Paﬂa hükûmeti yerine, Ali R›za Paﬂa hükûmeti geçmiﬂti. Ancak,
yeni hükûmetin haber alma ve yürütme araçlar›n›n evvelkinin eﬂi oldu¤unu
biliriz.
Efendiler, Refet Paﬂan›n ciddiyetle ba¤daﬂmayan bu davran›ﬂ›, Ayd›n ve
Salihli cephelerinde, düzenli ordunun kurulmas›na de¤in, güvenilir bir komuta düzeni kurulamamas›na yol açt›.
Efendiler, bu ﬂaﬂ›lacak hikâyeden sonra, olaylar› b›rakt›¤›m›z yerden yeniden izlemeye baﬂlayal›m:
Cemal Paﬂa, bizim 5 Kas›m 1919 tarihli ﬂifremizin bir noktas›n›, anlayamam›ﬂ, Bab›âli merkezinden çekti¤i k›sa bir ﬂifre ile ﬂöylece soruyordu: "(‹çiﬂleri Bakan›n›n kuﬂku uyand›rabilecek davran›ﬂlar›na dikkatinizi çekmeyi gerekli görürüz.) sözleriyle ne demek istendi¤i anlaﬂ›lamad›. Bu noktan›n ivedi
olarak, aç›kça bildirilmesi." (Belge 190). Bu k›sa soruya verdi¤imiz karﬂ›l›k biraz uzundur. S›k›lmazsan›z, oldu¤u gibi bilginize sunay›m:
ﬁifre
Savaﬂiﬂleri Bakan› Cemal Paﬂa Hazretlerine
S›vas, 12/11/1919
K: 8/11/1919 tarih ve 8084 say›.
‹çiﬂleri Bakan› Paﬂa Hazretlerinin, kuﬂku uyand›ran iﬂlerinden ve davran›ﬂlar›ndan akla gelenler, aﬂa¤›da bilginize sunulur:
1 - Ankara gibi baz› illerde, üstdüzey sivil görevlileri telgraf baﬂ›na ça¤›rarak Ferit Paﬂa hükûmetine karﬂ› Milli Harekât s›ras›nda iﬂ yapmaya giriﬂenlerin durumlar›n›, suçlanma
nedenlerini, yasaya uygunluk derecesini gözda¤› verici bir biçimde soruﬂturmak.
2 - Uzun süre yatalak kald›ktan sonra tifodan ölen Tokat mutasarr›f›n›n ölüm nedenlerinin, bilinmeyen bir olay sayarak S›vas valisinden ﬂifre ile sorulmas›.
3 - Adalet Bakan› ile birlikte, Bal›kesir cephesinden gelen ulusal hey'et ile gizli görüﬂmeleri s›ras›nda Adalet Bakan›n›n Milli Mücadelenin baﬂlar›na karﬂ› birﬂeyler yapmak olana¤› bulunup bulunmad›¤›n› onlar›n yan›nda sözkonusu edebilmesi.
4 - Vatan haini oldu¤u kan›tlanm›ﬂ olan eski ‹çiﬂleri Bakan› Adil beyin, düﬂünce ve
yapt›klar› aç›s›ndan çok yak›n› olan ‹çiﬂleri Müsteﬂar› Keﬂfi Beyin, bakanl›¤a geldi¤i zaman,
yurtseverce yap›lacak ilk iﬂi olarak kovulmas› gerekirken hâlâ yerinde tutulmas› ve onun
arac›l›¤› ile sivil görevli de¤iﬂtirilmelerinin gerçekleﬂtirilmesi.
Bu müsteﬂar›n atand›raca¤› görevlilere milletin pek hakl› olarak güvenmemesi do¤ald›r. Örne¤in Milli Harekât›n baﬂ›ndan sonuna kadar karﬂ› tutum alm›ﬂ ve sonunda halk taraf›ndan iﬂten el çektirilmiﬂ ve hasta olmas› nedeniyle o zaman tutuklanmas› ve uzaklaﬂt›r›lmas› yoluna gidilmemiﬂ olan eski Kayseri mutasarr›f› Ali Ulvi Bey, yöneticilik niteliklerinden büsbütün yoksun ve güçsüzler tak›m›ndan olmas›na bak›lmaks›z›n Burdura atanm›ﬂt›r.
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‹çiﬂleri Bakan›n›n
kuﬂku veren
davran›ﬂlar›

Ali R›za
Paﬂa Kabinesi teﬂkilât› millîyeyi
düﬂman teﬂkilâtla, bizi
Ali Kemal
ve Sait
Molla ile
bir tutuyor

Kezalik ademi iktidar›ndan ve Canik livas› için gayr›muvaf›k görüldü¤ünden dolay› arzusunun inz›mamile, vaktile ‹stanbula gönderilen Ethem Bey de, Menteﬂeye tayin k›l›nm›ﬂt›r.
Ayd›n mutasarr›fl›¤›na da sab›k Ni¤de mutasarr›f› olup S›vasa getirilen Cavit Bey tayin olunmuﬂtur. Bunlara ra¤men; Konya valii sab›k› haini vatan Cemal Beyin adam› olan Antalya
mutasarr›f›, mükerrer müracaatlerimize ve ahalinin feryatlar›na ra¤men, el'an yerinde oturuyor.
5- Memurîn müdiriyeti gibi en mühim makam, bir Ermeni elinde bulunduruluyor.
6- Matbuat müdiriyetinde, ajans vaziyetinde bir tebeddül görülmemektedir.
7- Memleketin mukadderat›n› temin edecek yegâne kuvvet, vahdeti millîye oldu¤u ve bunu idame eyliyecek de teﬂkilât› millîye bulundu¤u malûmdur. Bu vahdet ve teﬂkilât›n, vatan›
ink›samdan kurtarmak, devlet ve milletin istiklâlini teminden ibaret olan gayei mukaddesesini bozmaya çal›ﬂanlar da, ‹stanbuldaki erbab› mefsedettir. Bunlar›n men'i mazarrat›, ancak
kavî ve ciddî bir inzibata mütevakk›ft›r. Bunun da baﬂl›ca çaresi; polis müdürünü, namuslu,
millîyetperver, muktedir, müteﬂebbis zevattan intihap ve tayindir. Halbuki zât› samilerince de
malûmdur ki, bugünkü Polis Müdiri Umumîsi, sâk›t haini millet kabinenin ve tevabiinin yegâne nigehban›d›r. Sait Mollan›n Mister Frew'ya yazm›ﬂ oldu¤u mektuplar mündericat›ndan
anlaﬂ›ld›¤›na göre de, bu zat, muhaliflere yani millet düﬂman› olanlara bugün bir melce ve penah teﬂkiletmektedir. Amasyada Salih Paﬂa Hazretleri de bunu tasdik buyurmuﬂlard›. Halbuki Dahiliye Nâz›r›, memleket ve milletin mukadderat›n› böyle bir ﬂahs›n elinde b›rakmakta bir
mahzur tasavvur etmiyor, belki fayda görüyor demektir. Jandarma Kumandan› Kemal Paﬂan›n ise, gerek amali millîye ve gerekse sizler için muz›r bir ﬂah›s oldu¤u muhakkak iken, el 'an
makam›nda durmas› da, Dahiliye Nezaretinin hüsnü niyetine mi atfedilmelidir?
Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal

Bir de yeteneksizli¤inden ve Samsun sanca¤› uygun görülmedi¤inden kendi iste¤i de
eklenerek, vaktile ‹stanbula gönderilen Ethem Bey de, Denizliye atanm›ﬂt›r. Ayd›n mutasarr›fl›¤›na da eski Ni¤de mutasarr›f› olup S›vasa getirilen Cavit Bey atanm›ﬂt›r. Bunlara
karﬂ›n; eski Konya valisi vatan haini Cemal Beyin adam› olan Antalya mutasarr›f›, tekrarlanan baﬂvurular›m›za ve halk›n feryatlar›na ra¤men, hâlâ yerinde oturuyor.
5 - Personel müdürlü¤ü gibi en önemli görev, bir Ermeninin elinde bulunduruluyor.
6 - Bas›n müdürlü¤ünde, ajans›n durumunda bir de¤iﬂiklik görülmemektedir.
7 - Memleketin kaderini güven alt›na alacak tek güç, ulusal birlik oldu¤u ve bunu sürdürecek olan›n da Ulusal Örgütler oldu¤unu bilirsiniz. Bu birlik ve örgütün, vatan› bölünmekten kurtarmak, devlet ve milletin ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤lamaktan baﬂka birﬂey olmayan
kutsal amac›n›, bozmaya çal›ﬂanlar da, ‹stanbuldaki kar›ﬂt›r›c› tak›m›d›r. Bunlar›n zararl›
iﬂlerini önlemek, ancak güçlü ve esasl› bir düzene ba¤l›d›r. Bunun da baﬂl›ca çaresi, polis
müdürünü, namuslu, ulussever, yetenekli, giriﬂken kiﬂiler aras›ndan seçip atamakt›r. Oysa
siz de bilirsiniz ki, bugünkü Polis Genel Müdürü, ulus haini olan ve düﬂürülmüﬂ bulunan
hükûmetin ve ona ba¤l› olanlar›n tek koruyucusudur. Sait Mollan›n Mister Frew'ya yazm›ﬂ
oldu¤u mektuplardan anlaﬂ›ld›¤›na göre de, bu kiﬂi, muhaliflerimize yani ulus düﬂman›
olanlara bugün bir s›¤›nak ve bar›nak olmaktad›r. Amasyada Salih Paﬂa Hazretleri de bunu kabul etmiﬂti. Oysa ‹çiﬂleri Bakan›, memleket ve milletin kaderini böyle bir kiﬂinin elinde b›rakmakta bir sak›nca düﬂünemiyor, belki yarar görüyor demektir. Jandarma Komutan› Kemal Paﬂan›n ise, gerek ulusal emeller gerek sizler aç›s›ndan zararl› kiﬂi oldu¤u kesin iken, hâlâ iﬂinin baﬂ›nda durmas› da, ‹çiﬂleri Bakan›n›n iyi niyetine mi yorumlanmal›d›r?
Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal

Efendiler, Harbiye Nâz›r›n›n 9 Teﬂrinisani 1335 tarihli bir telgraf› vard›:
Onun da muhteviyat› enteresand›r. Bu telgrafnamesinde Cemal Paﬂa, kabinenin fikrini ﬂu noktalar üzerinde teksif ediyordu:
"1- ‹ntihabat›n dairei selâmette cereyan›,
2- Meclisi Meb'usan›n ‹stanbulda toplanmas›,
3- Teﬂkilât› millîye nam›na umuru hükûmete müdahale olunmamas› hakk›nda hükûmetin taraf›n›za evvel ve âhir vaki olan tebligat› kat’îdir.
4- Müteaddit telgrafnamelerinizde dermeyan olunan metalibin de ayn› mahiyette -yani müdahale mahiyetinde- oldu¤u derkârd›r.
5- Hükûmet, beyannamesinde tespit ve ilân eyledi¤i bitarafl›ktan ayr›lmayacakt›r. Bu cihetle teﬂkilât› millîyeye muhalif içtihatta bulunanlar›n tazyik ve
tecziyesi cihetine gidemez." Telgraf›n nihayetinde ﬂu tehdit vard›: "ﬁimdiki hal,
bir müddetçik daha devam edecek olursa Heyeti Vükelân›n çekilece¤i muhakkakt›r." (Ves. 191).
Muhterem Efendiler, bu maddelerin ifade eyledikleri manalar, esasen bütün hakayik› meydana koymuﬂ bulunuyordu. Kabine, teﬂkilât› millîyeye muhalif içtihatta bulunanlar›n, memleket ve millete düﬂman olanlar bulundu¤unu
kabul etmiyordu. Teﬂkilât› millîye ile düﬂman teﬂkilât› hainanesini, Ali Kemal
ile, Sait Molla ile bizi müsavi telâkki ediyordu. Adapazar›, Karacabey, Bozk›r,
Anzavur hadiselerini ef'ali cürmiyeden addetmiyordu.
Cemal Paﬂaya verdi¤imiz cevapta; bu noktalar› izah etkikten sonra, hükûmetin his ve temayülünü aç›k söyletmek maksadile ﬂu cümleyi de ilâve ettik: "Beyanat› vak›alar›ndan anlad›¤›m›za göre, hükûmeti seniye, teﬂkilât› millîyenin
mevcudiyetini ihtimal ki, zait görüyor. Filhakika, keyfiyet bu merkezde olup teﬂkilât› millîyeye ihtiyaç olmaks›z›n, memleketi tahlis edecek kuvvete malik bulu-

Efendiler, Savaﬂiﬂleri Bakan›n›n 9 Kas›m 1919 tarihli bir telgraf› vard›:
onun da içeri¤i enteresand›r. Bu telgrafta Cemal Paﬂa, hükûmetin düﬂüncesini ﬂu noktalar üzerinde topluyordu:
"1 - Seçimlerin iyi ve dürüst yap›lmas›,
2 - Meb’uslar Meclisinin ‹stanbulda toplanmas›,
3 - Ulusal Örgütler ad›na hükûmet iﬂlerine kar›ﬂ›lmamas› yolunda hükûmetin size ötedenberi yapt›¤› bildiriler kesindir.
4 - Birçok telgraflar›n›zda ileri sürülen istekler ayn› nitelikte - yani iﬂe kar›ﬂma niteli¤inde - oldu¤u apaç›k bellidir.
5 - Hükûmet, bildirisinde belirtip ilân etti¤i tarafs›zl›ktan ayr›lmayacakt›r. Bu nedenle Ulusal Örgütlere karﬂ› görüﬂte olanlara bask› yap›lmas› ve
bunlar›n cezaland›r›lmas› yönüne gidemez." Telgraf›n sonunda ﬂu gözda¤›
vard›: "ﬁimdiki durum, birazc›k daha sürecek olursa Hükûmetin çekilece¤i
kesindir." (Belge 191).
Muhterem Efendiler, bu maddelerden ç›kan anlamlar, asl›nda bütün gerçekleri meydana koymuﬂ bulunuyordu. Hükûmet, Ulusal Örgütlere karﬂ› görüﬂte bulunanlar›n, memleket ve millet düﬂman› oldu¤unu kabul etmiyordu.
Ulusal Örgütler ile düﬂman›n hainlik örgütlerini, Ali Kemal ile, Sait Molla ile
bizi eﬂit tutuyordu. Adapazar›, Karacabey, Bozk›r, Anzavur olaylar›n› suç
saym›yordu.
Cemal Paﬂaya verdi¤imiz karﬂ›l›kta; bu noktalar› aç›klad›ktan sonra, hükûmetin duygu ve e¤ilimini aç›k söyletmek amac›yla ﬂu cümleyi de ekledik: "Söylediklerinizden anlad›¤›m›za göre, hükûmet, Ulusal Örgütlerin varl›¤›n› belki
gereksiz görüyor. Gerçekten, durum böyle olup Ulusal Örgütlere gereksinim olmaks›z›n, memleketi kurtarma gücüne sahip bulunuluyorsa, ona göre gere¤i ya-
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nuluyorsa, ona nazaran esbab›na tevessül edilmek üzere, vaz›han emrü iﬂ'ar›n›, arada her türlü suiteffehhümün izalesi için arz ve istirham eyleriz." (Ves.
192).
Efendiler, Cemal Paﬂan›n, sureti mahsusada S›vasa gönderdi¤i 10 Teﬂrinisani 1335 tarihli ve kendi el yaz›sile olan bir mektubunu da, ancak 18 gün sonra -yani 28 Teﬂrinisani 1335 tarihinde- alm›ﬂt›m. Cemal Paﬂa bu mektubunda,
cereyan eden muhaberat›n taallûk etti¤i mesaili, madde madde hulâsa ve herbiri hakk›nda izahat veriyordu.
Ezcümle, Meclisi Meb'usan›n ‹stanbuldan baﬂka bir mahalde tecemmüü
meselesinden bahsederken; "bu meseleye padiﬂah›n r›za göstermiyece¤i tamamen anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Kuvayi iﬂgaliyenin, Meclisi Meb'usana taarruzlar›n›n, belki
Devleti Aliye için hay›rl› neticeler verebilece¤ini, Amerikal›lar ihsas ve hatta izhar ettiler ve bu taarruzu ihtimal dairesinde göremediler." diyordu.
Cemal Paﬂa,"kuvayi millîye ruhile mütehassis olmayan memurlar›n kodamanlar›, iﬂgal ordular›na, adetâ istinat etmiﬂ vaziyettedirler." tarz›nda, sanki bilinmiyen bir malûmat da verdikten ve bu malûmat›, "sab›k kabine erkân›n›n
ekseri müstenittir" malûmatile itmam ettikten sonra "meselâ polis müdürünün
tebdilinde bu hal tamamile tezahür etti" diye bir de misal zikrediyor.
Cemal Paﬂa, kabine, birçok iﬂler yapmay› düﬂünmüﬂ ise de "esasl› bir teﬂebbüs için dayand›¤› kuvvetin ciddiyetine hâlâ inanamad›." f›krasile bizi ilhamdan sonra ﬂu kanaatini serdeyliyordu: "Dahiliye Naz›r› bu kuvvete -yani
Kuvayi Millîyeye- ihtiyaç gösterenlerin baﬂ›nda desem mübalâ¤a olmaz."
Cemal Paﬂa, mektubuna imza koyduktan sonra, yine imzasile, mektubuna leffetti¤i bir hulâsada, ﬂu cümle vard›: "Muhalifler ve ecanip Meclisin küﬂad›na mümanaata karar vermiﬂlerdir. Heyeti Temsilîye de, bu mümanaata, mahal, manazaasile devam ederse iﬂimiz Allaha kal›yor demektir." (Ves. 193).
Efendiler, bu mektup muhteviyat›nda ve buna takaddüm eden iﬂ'arat ile
bundan sonra tevali edecek olan mütaleattaki mant›k, muhakeme ve isabeti nazar hakk›nda söz söylemiyece¤im. Yaln›z, bu mektuba 28 Teﬂrinisani 1335 tarihinde, verdi¤imiz izahatl› cevab›m›z›n bir f›kras›n›, aynen nakletmekle iktifa
edece¤im. O f›kra ﬂudur: "Hükûmeti seniyenin esasl› bir teﬂebbüs için dayand›¤› kuvvetin ciddiyetine itimad›n› münselip gibi gösterilen mevadd›, ciddî görmüyoruz."
Efendiler, Dahiliye Nâz›r› Damat ﬁerif Paﬂa, tereddütsüz ve ârams›z vahdeti millîyeyi bozmak, milleti hergün tevali ve tevüssü etmekte bulunan tecavüzler
karﬂ›s›nda sak›t ve at›l tutacak tedabir almaktan geri durmuyordu. Di¤er nezaretleri de ayn› prensipte harekete müﬂevvik oldu¤u görülüyordu. Meselâ; Eskiﬂehirde Hamdi Efendi nam›nda bir kad› vard›, kuvayi millîyeye aleyhtar oldu¤u için
orada duramam›ﬂ, avdet etmemek üzere ‹stanbula gitmiﬂ ve bu Kad› Efendi yeni
kabine taraf›ndan tekrar Eskiﬂehire gönderilmiﬂ. Keyfiyetten bahsile mumaileyhin tahvili lüzumu, mutasarr›f taraf›ndan Adliye Nezaretine yaz›lm›ﬂ, cevap verilmemiﬂ. Mutasarr›f ve Eskiﬂehir M›ntaka Kumandan›, bu vaziyeti Heyeti Temsilîyeye bildirmekle beraber "e¤er Nezaret bu iﬂ'ar› nazar› itibara almayacak
olursa, defi zaruridir. ‹rade ve mütaleai devletleri müsterhamd›r" deniliyordu. Biz de, mütalea bekliyenlere ﬂu cevab› vermek zaruretinde kald›k: "Amali millîyeye mutavaatkâr olaca¤›n› vâdeden ve bu esas dahilinde, teﬂkilât› mil-

p›lmak üzere, aç›kça bildirilmesini, aradaki her türlü yanl›ﬂ anlamalar›n ortadan kalkmas› için çok rica ederiz." (Belge 192).
Efendiler, Cemal Paﬂan›n, özel olarak S›vasa gönderdi¤i 10 Kas›m 1919
tarihli ve kendi el yaz›sile olan bir mektubunu da, ancak 18 gün sonra - yani
28 Kas›m 1919 tarihinde - alm›ﬂt›m. Cemal Paﬂa bu mektubunda, yap›lan yaz›ﬂmalar›n ilgili bulundu¤u sorunlar›, madde madde özetliyor ve herbiri hakk›nda aç›klamalar yap›yordu.
Bu arada, Meb'uslar Meclisinin ‹stanbuldan baﬂka bir yerde toplanmas›
iﬂinden sözederken; "Buna padiﬂah›n raz› olm›yaca¤› kesin olarak anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
‹ﬂgal kuvvetlerinin, Meb'uslar Meclisine sald›rmalar›n›n, belki Osmanl› devleti
için hay›rl› sonuçlar do¤urabilece¤ini, Amerikal›lar sezdirdiler ve üstelik aç›¤a
vurdular fakat böyle bir taarruzun olabilece¤ine inanmad›lar." diyordu.
Cemal Paﬂa, "Ulusal Güçlerden yana olmayan memurlar›n kodamanlar›,
iﬂgal ordular›na, s›rtlar›n› dayam›ﬂ gibi bir durumdad›rlar." yollu, sanki bilinmiyen bir bilgi de verdikten ve bu bilgiyi, "eski bakanlar›n ço¤unlu¤u böyledir" haberile tamamlad›ktan sonra "örne¤in polis müdürünün de¤iﬂtirilmesinde durum iyice belli oldu" diye bir de örnek veriyor.
Cemal Paﬂa, hükûmet, birçok iﬂler yapmay› düﬂünmüﬂ ise de "köklü bir
giriﬂim için dayand›¤› gücün sa¤laml›¤›na hâlâ inanamad›." sözleriyle bizi suçlad›ktan sonra ﬂu kan›s›n› ortaya at›yordu: "‹çiﬂleri Bakan› bu kuvvete - yani
Ulusal Güçlere - gereksinim gösterenlerin baﬂ›nda desem abartma say›lmaz."
Cemal Paﬂa, mektubuna imza koyduktan sonra, gene imzasile, mektubuna iliﬂtirdi¤i bir özette, ﬂu cümle vard›: "Karﬂ› olanlar ve yabanc›lar Meclisin
aç›lmas›n› engellemeye karar vermiﬂlerdir. Temsilci Kurul da, bu engellemeyi, yer çekiﬂmesile sürdürürse iﬂimiz Allaha kal›yor demektir." (Belge 193).
Efendiler, bu mektuptaki ve bundan evvel gelen yaz›larla bundan sonra
boyuna bildirilecek olan düﬂüncelerdeki mant›k, yorum ve görüﬂlerin yerinde
olup olmad›¤› hakk›nda söz söylemiyece¤im. Yaln›z, bu mektuba, 28 Kas›m
1919 tarihinde, verdi¤imiz aç›klamal› yan›t›m›z›n bir bölümünü, oldu¤u gibi
bildirmekle yetinece¤im. O bölüm ﬂudur: "Yüksek hükûmetin köklü bir giriﬂim için dayand›¤› gücün sa¤laml›¤›na güvenmedi¤ini gösteren sözleri, ciddî
görmüyoruz."
Efendiler, ‹çiﬂleri Bakan› Damat ﬁerif Paﬂa, durmaks›z›n ve çekinmeksizin ulusal birli¤i bozmaktan, milleti hergün sürüp giden ve geniﬂleyen sald›r›lar karﬂ›s›nda sessiz ve hareketsiz tutacak önlemler almaktan geri durmuyordu. Öbür bakanl›klar› da ayn› prensipte davranmaya özendirdi¤i görülüyordu. Örne¤in; Eskiﬂehirde Hamdi Efendi ad›nda bir kad› vard›, ulusal güçlere karﬂ› oldu¤u için orada duramam›ﬂ, geri gelmemek üzere
‹stanbula gitmiﬂ ve bu kad› efendi yeni hükûmet taraf›ndan tekrar Eskiﬂehire gönderilmiﬂ. Durum bildirilerek onun de¤iﬂtirilmesi gerekti¤i, mutasarr›f taraf›ndan Adalet Bakanl›¤›na yaz›lm›ﬂ, yan›t verilmemiﬂ. Mutasarr›f
ve Eskiﬂehir Bölge Komutan›, bu durumu Temsilci Kurula bildirmekle birlikte "e¤er Bakanl›k bu öneriyi dikkate almayacak olursa, kovulmas› zorunludur. Düﬂüncenizin ve emrinizin bildirilmesini dilerim" deniliyordu.
Biz de, düﬂüncemizi bekliyenlere ﬂu karﬂ›l›¤› vermek zorunda kald›k: "Ulusal emellere uyaca¤›na söz veren ve bu ilkeye uygun olarak, Ulusul Örgüt-
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lîyenin her türlü muzaheretine mazhar olan hükûmeti seniyeye mumaileyhin
tahvili isma edilemezse, nihayet def’inin bir zaruret haline girece¤i bedihidir."
Bittabi bu vaziyette bulunan, ‹stanbul memurlar› az de¤ildi.
Buna mümasil birtak›m hususattan bahis olmak üzere Harbiye Nâz›r› Cemal Paﬂan›n, kabinenin noktai nazar›n› iblâ¤ eden, 24 Teﬂrinisani 1335 tarihli
bir ﬂifresinin ilk cümlesi ﬂu idi:
"Devletin umuru dahilîye ve siyasîyesi kat'iyyen iﬂtirak kabul etmez."
(Ves. 194). Bu telgrafa 27 Teﬂrinisani 1335 tarihinde verdi¤imiz mutafassal cevapta; biz de, ﬂöyle dedik: "Devletin umuru dahilîye ve siyasîyesinin kat'iyyen
iﬂtirak kabul etmedi¤i bir hakikat olmakla beraber emsali namesbuk vaziyeti
haz›rada, vatan ve milletin mukadderat›n› temin edecek olan teﬂkilât› millîyeyi
bilerek, bilmiyerek, zâfa duçar eyliyecek ve vahdeti millîyeyi ihlâl edecek hiçbir muameleye, milletin muvafakat edemiyece¤i de pek meﬂru ve tabiîdir." Bu
telgraf›n son cümlesi ﬂu tarzda idi: "Heyetimiz, imzas› taht›ndaki taahhüdat›na
tamamile sad›kt›r... ﬁukadar ki taahhüdat, mütekabil olmak gerektir. Halbuki
hükûmet, Salih Paﬂan›n imzas› tahd›ndaki taahhüdat ve notlar›n, henüz hiçbirini ifa eylememiﬂ, ve varsa, esbab› mania dahi bildirilmemiﬂtir." (Ves. 195).
Efendiler, ﬂimdi verece¤im k›sa bir malûmat ve irae edece¤im vesaik -ki bu
malûmat› tevsik etmektedir- Ali R›za Paﬂa kabinesinin, bizi tahtiede nekadar
haks›z ve icraat› hükûmette, en hafif manasile, nekadar kay›ts›z oldu¤unu enzar› âliyenizde tecelli ettirecektir zannederim.
Efendiler, ‹stanbuldaki hafî cemiyetler ve bu cemiyetlere piﬂüval›k eden
birtak›m zâtlar -Harbiye Nâz›r› Cemal Paﬂan›n mektubunda da itiraf olundu¤u veçhile ecnebîlere müstenit bulunuyorlard›- bol para ve Ali R›za Paﬂa kabinesinin mebzul müsamaha ve ataleti sayesinde, memleketi, baﬂtanbaﬂa ateﬂe
vermek için olanca vüs'u gayretlerile çal›ﬂ›yorlard›. Bu husustaki malûmat ve
elde edilen vesaik de, vukuf ve ›tt›lalar› haricinde b›rak›lm›ﬂ de¤ildi. ‹stanbuldaki teﬂkilât ve tertibat›m›z sayesinde elde edilmiﬂ bir k›s›m vesaik, oldu¤u gibi
Cemal Paﬂan›n, sadrazam paﬂan›n yedlerine teslim edilmiﬂti. Bu vesaik, o tarihte, ecnebî mümessillere de verilmiﬂ ve bu suretle Düveli ‹tilâfiye hükûmetlerinin
ekserisince malûm olmuﬂ ve o tarihlerde hulâsalar› bilcümle kumandanlara ve
sair icab edenlere tebli¤ edilmiﬂ oldu¤una göre, art›k hadisenin tarihe kar›ﬂm›ﬂ
oldu¤u bugünde, heyeti aliyenizce ve milletçe bilinmesinde bir mahzur görmüyorum.
Mücadelât› millîye esnas›nda maruz kalm›ﬂ oldu¤umuz zâhir ve hafî müﬂkülât hakk›nda, esasl› bir fikir husulüne medar ve ensali âtiye için ibret ve intibah› mucip olacak mahiyette bulunan, mevzuubahs vesaiki, aynen ›tt›la›n›za
vazetmeyi münasip mütalea ediyorum. Bu vesaik, ‹ngiliz Muhipler Cemiyetinin gûya reisi tan›nm›ﬂ bulunan Sait Mollan›n Mister Frew nam›ndaki rahibe
gönderdi¤i mektuplar›n suretleridir.
Efendiler, bu mektuplar›n suretlerinin al›nd›¤›n› hisseden Sait Mollan›n,
Türkçe ‹stanbul gazetesinin 8 Teﬂrinisani 1335 tarihli nüshas›nda, mezkûr
mektuplardan bahsile uzun ve ﬂedidüllisan bir tekzip neﬂretmiﬂ olmas›na ra¤men, hakikat, gayr›kabili inkârd›r. Bu mektuplar suretleri, Sait Mollan›n evinden ve mektuplar›n müsveddelerinin yaz›l› bulundu¤u bir defterden aynen istinsah olunmuﬂtur. Bundan sarf›nazar, mektuplar muhteviyat›, memlekette

lerin her türlü yard›m›n› gören hükûmete onun de¤iﬂtirilmesini anlat›lamazsa,
sonunda kovulmas›n›n zorunluk haline girece¤i aç›kça bellidir." Elbette bu
durumda bulunan, ‹stanbul memurlar› az de¤ildi.
Buna benzer birtak›m iﬂler üzerinde Savaﬂiﬂleri Bakan› Cemal Paﬂan›n,
hükûmetin görüﬂünü bildiren, 24 Kas›m 1919 tarihli bir ﬂifresinin ilk cümlesi
ﬂu idi: "Devletin içiﬂleri ve siyaset iﬂleri hiç ortakl›k kabul etmez." (Belge
194). Bu telgrafa 27 kas›m 1919 tarihinde verdi¤imiz ayr›nt›l› karﬂ›l›kta; biz de,
ﬂöyle dedik: "Devletin içiﬂlerinin ve siyaset iﬂlerinin hiç ortakl›k kabul etmedi¤i bir gerçek olmakla birlikte benzerine rastlanmam›ﬂ bugünkü durumda,
vatan ve milletin kaderini sa¤lama alacak olan Ulusal Örgütleri bilerek, bilmiyerek zay›flatacak ve ulusal birli¤i bozacak hiçbir iﬂi, milletin kabul edememesi de pek hakl› ve do¤ald›r." Bu telgraf›n son cümlesi ﬂöyle idi: "Kurulumuz,
imzas› alt›ndaki yüklenimleriyle yüzde yüz ba¤l›d›r. ﬁukadar ki üstlenimler,
karﬂ›l›kl› olmak gerektir. Oysa hükûmet, Salih Paﬂan›n imzas› alt›ndaki yüklenimlerinden ve notlar›ndan, hâlâ hiçbirini yerine getirmemiﬂ ve varsa, engelleyici nedenler bile bildirilmemiﬂtir." (Belge 195).
Efendiler ﬂimdi verece¤im k›sa bilgiler ve gösterece¤im belgeler - ki bu
bilgileri do¤rulamaktad›r - Ali R›za Paﬂa hükûmetinin, bizi suçlamada nekadar haks›z ve hükûmet iﬂlerinde, en hafif deyimle, nekadar ilgisiz oldu¤unu
gözlerinizde canland›racakt›r san›r›m.
Efendiler, ‹stanbuldaki gizli dernekler ve bu derneklere önderlik eden
birtak›m kiﬂiler - Savaﬂiﬂleri Bakan› Cemal Paﬂan›n da mektubunda kabullendi¤i gibi s›rtlar›n› yabanc›lara dayam›ﬂlard› - bol para ve Ali R›za Paﬂa hükûmetinin çok çok yersiz hoﬂgörüsü ve hareketsizli¤i sayesinde, memleketi,
baﬂtanbaﬂa ateﬂe vermek için olanca güç ve gayretiyle çal›ﬂ›yorlard›. Bu konudaki bilgiler ve elde edilen belgeler de, bilgileri d›ﬂ›nda tutulmuﬂ de¤ildi.
‹stanbuldaki örgüt ve önlemlerimiz sayesinde elde edilmiﬂ bir k›s›m belgeler,
oldu¤u gibi Cemal Paﬂaya ve baﬂbakan paﬂaya verilmiﬂti. Bu belgeler, o tarihte, yabanc› temsilcilere de verilmiﬂ ve böylece ‹tilâf Devletleri hükûmetlerinin ço¤unlu¤unca bilinen ve o tarihlerde özetleri bütün komutanlara ve
baﬂka gerekenlere bildirilmiﬂ oldu¤una göre, art›k olay›n tarihe kar›ﬂm›ﬂ oldu¤u bugünde, yüksek toplulu¤unuzca ve milletçe bilinmesinde bir sak›nca
görmüyorum.
Ulusal savaﬂ›mlar s›ras›nda karﬂ›laﬂm›ﬂ oldu¤umuz aç›k ve gizli zorluklar
üzerinde, köklü bir fikir edinmeye yarayacak ve gelecek kuﬂaklar›n ders almas›n› ve uyanmas›n› sa¤layacak nitelikte bulunan, bahsi geçen belgeleri, olduklar› gibi bilginize sunmay› uygun görüyorum. Bu belgeler, ‹ngiliz Muhipler
derne¤inin sözde baﬂkan› olarak bilinen Sait Mollan›n Mister Frew ad›ndaki
papaza gönderdi¤i mektuplar›n örnekleridir,
Efendiler, bu mektuplar›n örneklerinin al›nd›¤›n› sezen Sait Mollan›n, Türkçe ‹stanbul gazetesinin 8 Kas›m 1919 tarihli say›s›nda, o mektuplardan söz ederek uzun ve sert bir yalanlama yay›mlam›ﬂ olmas›na karﬂ›n, gerçek, yads›namaz.
Bu mektuplar›n örnekleri, Sait Mollan›n evinden ve mektuplar›n müsveddelerinin yaz›l› bulundu¤u bir defterden oldu¤u gibi al›nm›ﬂt›r. Bunlar bir yana, mektuplarda yaz›l› olanlar, memlekette beliren durum ve olaylara ve baz› kimselerin
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Sait Molla
nas›l çal›ﬂ›yordu?

zuhûr eden ahval ve hadisat ile ve taayyün eden baz› eﬂhas ile tetabuku tam ifade
etmektedir. ﬁimdi müsaade buyurursan›z, bu mektuplar› tarih s›rasile arzedeyim:

tutumuna tam bir uygunluk göstermektedir. ﬁimdi izin verirseniz, bu mektuplar› tarih s›rasile bilginize sunay›m:

Birinci mektup
Aziz dostum;
Verilen iki bin liray› Adapazar›nda Hikmet Beye gönderdim. Oradaki iﬂlerimiz pek yolunda gidiyor. Birkaç gün sonra netayici müsmiresini elde edece¤iz. ﬁimdi ald›¤›m ﬂu malûmat›, ﬂu tezkeremle size tepﬂire müsaraat ettim. Yar›n sabah bizzat gelip tafsilât verece¤im.
Kuvayi Millîye taraftarlar›n›n Fransaya fevkalâde inhimak gösterdiklerini ve General
d'Esprey'nin S›vasa gönderdi¤i zabitlerin, Mustafa Kemal Paﬂa ile görüﬂerek ‹ngiltere hükûmeti aleyhinde baz› kararlar ittihaz ettiklerini Ankaradaki (N. B.D. 285/3) adam›m›z sureli
mahsusada bir kurye ile gönderdi¤i mektupta bildiriyor. (D.B.K. 91/3) hernekadar cemiyetimize dahil ise de bu zat›n Frans›zlara casusluk etti¤i ve sizin bu teﬂkilâta riyaset eyledi¤inizi
iﬂaa ve beyan eyledi¤i kanaati, bendenizde hâs›l olmuﬂtur. Bu mesele hakk›nda da, kanaati
âlilerine ve itimad› üstadanelerine muhalif olarak vukubulacak beyanat›mla ﬂimdiye kadar o
zât hakk›nda göstermiﬂ oldu¤unuz itimattaki hatay› izhar etmiﬂ olaca¤›m. Dün sabah Adil
Beyle birlikte Damat Ferit Paﬂa Hazretlerini ziyaret ettim. Biraz daha sab›r ve intizar buyurmalar› lüzumunu taraf›n›zdan kendilerine tebli¤ ettim. Müﬂarileyh Hazretleri, cevaben size
teﬂekkür etmekle beraber Kuvayi Millîyenin Anadoluda tamamen kök sald›¤›n› ve mukabil
bir hareket neticesi olarak rüesayi mel'unesi tepelendirilmedikçe, kendilerinin mevkii iktidara gelemiyerek zât› ﬂahanenin de tasvibine iktiran eden mukavele ahkâm›n›n, konferansta
müdafaas›na imkân olmad›¤›n› ve Kuvayi Millîyenin da¤›t›lmas› için ‹ngiltere hükûmeti fahimesi nezdinde teﬂebbüsat› seria icra edilerek müﬂterek bir notan›n, meb'usan›n intihab›ndan evvel Bab›âliye verilmesini ve çetelerimizin Adapazar›, Karacabey ve ﬁilede Rumlara
karﬂ› ika edecekleri harekât› tecavüzîyeyi esas ittihaz ederek, Kuvayi Millîyenin asayiﬂi ihlâl
ettiklerini ileri sürerek, maksad›n tesriine çal›ﬂmam›z› ve ‹ngiliz matbuat›n›n Kuvayi Millîye
aleyhinde neﬂriyatta bulunmas›n›n teminini ve sureti mahsusada torpido ile gönderilen
(A.B.K. 19/2) ye telsiz telgrafla dün görüﬂtü¤ümüz mesail hakk›nda talimat verilmesini rica
ediyor. Bu gece on birde Adil Bey (K) de sizi görecek ve Ferit Paﬂan›n bâz› hususî ricalar›n›
daha tebli¤ edecektir. Badehu, zat› ﬂahane ile Mister (T.R.) görüﬂebilecektir. Refik Beye arl›k itimat etmeyiniz. Sad›k Bey de bizimle çal›ﬂabilecektir. Hürmetlerimi takdim ederim.
11/10/1335 Sait
Tahﬂiye: Karacabeyle Bozk›rdan henüz bir haber alamad›k.
‹kinci mektup
12 tarihile Ankaradaki (N.B.D. 285/3) taraf›ndan gelen mektupta, S›vas Heyeti Temsilîyesinden Erkân›harbiye Miralayl›¤›ndan mütekait Vas›f Beyin d'Esprey ile temas etmek
üzere gönderilece¤i ve birkaç güne kadar yola ç›kaca¤› bildiriliyor. Hikmet Bey paralar› alm›ﬂ. Biraz daha para istiyor. Evelki gün sizi ziyarete geldi¤imde takip edildi¤imi söylememiﬂtim. Avdetimde biri sar› b›y›kl› ve di¤eri kumral ve köse iki ﬂahs›n sokak baﬂ›nda beni beklediklerini gördüm. Gece oldu¤u için epeyce korktum. Yaln›z biribirlerine yavaﬂça "bu Sait
Molla imiﬂ. Art›k gidelim" dediklerini iﬂittim. Bu fazla temas benim hakk›mda hay›rl› olm›yacak. Fuat Paﬂa Türbesi civar›ndaki görüﬂtü¤ümüz haneyi iﬂgal edebilirseniz temas yapabilece¤iz. Nâz›m Paﬂa cemiyetimizden haberdar olmuﬂ. Bana çok teessüf etti.
Müsaadenizle (N.B.S.495/1) tertibine kendilerini ithal ettim. Hane meselesi halledilinceye kadar temas› müﬂarileyh yapacakt›r. Karacabeyde (N.B.D. 289/3) e gönderilen bin iki yüz
lira vâs›l olmuﬂtur. Hareket edeceklerdir. Ferit Paﬂa, Bab›âliye verilecek notaya her dakika
muntaz›rd›r. Zât› ﬂahane, bu vaziyetten pek müteessirdir. Teselli ettirmeniz ve daima kendisine ümitbahﬂ beyanatta bulundurman›z menafiimiz icab›ndand›r. Bizim padiﬂahlar›n, her
ﬂeye karﬂ› zay›f olduklar›n› unutmay›n›z. Seyit Abdülkadir Efendi, o mesele hakk›nda pek tuhaf beyanatta bulundu. Gûya arkadaﬂlar› "muhalifi hamiyet olur" diyorlarm›ﬂ. Art›k siz icab›na bak›n›z. Polis Müdürü Nurettin Beyin tebdili rivayet olunuyor. Hepimizin hâmisi olan
bu zat hakk›nda lâz›m gelenlerin nazar› dikkatini celbettiriniz. Hürmetlerimi takdim ederim.
18,19/10/1335 Sait

Birinci mektup
Aziz dostum;
Verilen iki bin liray› Adapazar›nda Hikmet Beye gönderdim. Oradaki iﬂlerimiz çok
yolunda gidiyor. Birkaç gün sonra verimli sonuçlar›n› elde edece¤iz.
ﬁimdi ald›¤›m ﬂu bilgileri, ﬂu pusulamla tezelden size müjdelemek isterim. Yar›n sabah
kendim gelip geniﬂ bilgi verece¤im.
Ulusal Güçlerin yandaﬂlar›n›n Fransaya pekçok e¤ilim gösterdiklerini ve General
d’Esperey'in S›vasa gönderdi¤i subaylar›n, Mustafa Kemal Paﬂa ile görüﬂerek ‹ngiltere hükûmetine karﬂ› birtak›m kararlar ald›klar›n› Ankaradaki (N.B.D.285/3) adam›m›z özel yoldan bir kurye ile gönderdi¤i mektupta bildiriyor. (D.B.K.91/3) hernekadar derne¤imize üye
ise de bu kiﬂinin Frans›zlara casusluk etti¤i ve sizin bu örgüte baﬂkanl›k etti¤inizi söyleyip
yayd›¤› kan›s›na vard›m. Bu iﬂ üzerinde de, yüksek kan›lar›n›za ve üsdatça güveninize ayk›r› düﬂecek sözlerimle ﬂimdiye kadar o kiﬂi hakk›nda göstermiﬂ oldu¤unuz güvendeki yan›lg›y› göstermiﬂ olaca¤›m. Dün sabah Adil Beyle birlikte Damat Ferit Paﬂa Hazretleriyle görüﬂmeye gittim. Biraz daha sabretmeleri ve beklemeleri gerekti¤ini taraf›m›zdan kendilerine bildirdim. Damat Ferit Paﬂa, karﬂ›l›k olarak teﬂekkür etmekle beraber Ulusal Güçlerin
Anadoluda bütünüyle köksald›¤›n› ve karﬂ› bir davran›ﬂ sonucu olarak lânetlenmiﬂ baﬂlar›
tepelendirilmedikçe, kendilerinin iktidara gelemiyerek padiﬂah›n da onay›ndan geçen anlaﬂma hükümlerinin, konferansda savunulmas›na olanak bulunmad›¤› ve Ulusal Güçlerin
da¤›t›lmas› için güçlü ‹ngiltere hükûmetine tezelden giriﬂimler yap›larak ortak bir notan›n,
meb'uslar›n seçiminden önce hükûmete verilmesini ve çetelerimizin Adapazar›, Karacabey
ve ﬁilede Rumlara karﬂ› yapacaklar› sald›r›lar› tutanak yap›p, Ulusal Güçlerin iç güvenli¤i
bozduklar›n› ileri sürerek, amac›n elde edilmesini çabuklaﬂt›rmaya ve ‹ngiliz bas›n›n›n Ulusal Güçlere karﬂ› yay›nlarda bulunmas›n›n sa¤lanmas›n› ve özel olarak torpido ile gönderilen (A.B.K.19/2) ye telsiz telgrafla dün görüﬂtü¤ümüz iﬂler hakk›nda direktif verilmesini rica ediyor. Bu gece on birde Adil Bey (K) de sizi görecek ve Ferit Paﬂan›n birtak›m özel ricalar›n› daha bildirecektir. Sonra, padiﬂah ile Mister (T.R.) görüﬂebilecektir. Refik Beye art›k güvenmeyiniz. Sad›k Bey de bizimle çal›ﬂabilecektir. Sayg›lar›m› sunar›m.
11/10/1919 Sait
Ç›kma: Karacabeyle Bozk›rdan daha bir haber alamad›k.
‹kinci mektup
12 tarihile Ankaradaki (N.B.D. 285/3) taraf›ndan gelen mektupta, S›vas Temsilci Kurulundan Kurmay Albayl›ktan emekli Vas›f Beyin, d’Esperey ile görüﬂmek üzere gönderilece¤i ve birkaç güne kadar yola ç›kaca¤› bildiriliyor. Hikmet Bey paralar› alm›ﬂ. Biraz daha para istiyor. Evvelki gün sizi görmeye geldi¤imde izlendi¤imi söylememiﬂtim. Dönüﬂümde biri sar› b›y›kl› ve öbürü kumral ve köse iki kiﬂinin sokak baﬂ›nda beni beklediklerini
gördüm. Gece oldu¤u için epeyce korktum. Yaln›z biribirlerine yavaﬂça "Bu Sait Molla
imiﬂ. Art›k gidelim" dediklerini iﬂittim. Bu s›k› iliﬂki benim hakk›mda hay›rl› olm›yacak. Fuat Paﬂa Türbesi yak›nlar›nda görüﬂtü¤ümüz evi iﬂgal edebilseniz iliﬂki kurabilece¤iz. Nâz›m
Paﬂa derne¤imizi duymuﬂ. Bana çok gücendi¤ini söyledi.
‹zninizle (N.B.S.495/1) düzenine kendilerini katt›m. Ev sorunu çözülünceye kadar sizinle o buluﬂacakt›r. Karacabeyde (N.B.D.289/3) e gönderilen bin iki yüz lira ulaﬂm›ﬂt›r.
Yola ç›kacaklar. Ferit Paﬂa, hükûmete verilecek notay› her dakika beklemektedir. Padiﬂah,
bu duruma çok üzülmektedir. Teselli ettirmeniz ve daima kendisine ümit verici sözler söyletmeniz ç›karlar›m›z gere¤idir. Bizim padiﬂahlar›n, her ﬂeye karﬂ› zay›f olduklar›n› unutmay›n›z. Seyit Abdülkadir Efendi, o iﬂ hakk›nda pek tuhaf ﬂeyler söyledi. Sözde arkadaﬂlar›
"vatanseverli¤e ayk›r› olur" diyorlarm›ﬂ. Art›k siz gere¤ini sa¤lay›n›z. Polis Müdürü Nurettin Beyin de¤iﬂtirilece¤i söyleniyor. Hepimizin koruyucusu olan bu kiﬂi hakk›nda gerekenlerin dikkatini çektiriniz. Sayg›lar›m› sunar›m.
18,19/10/1919 Sait

290

291

Tahﬂiye:
Ali Kemal Hey, o zâtla görüﬂmüﬂ. Muhavereyi idare edemedi¤inden muhatab› maksad›n› anlam›ﬂ ve hatta kendisine kemali hakaretle "biz, sizin ‹ngiliz hesab›na çal›ﬂt›¤›n›z› anlad›k" demiﬂ.
Üçüncü mektup
Yap›lan propagandalar› Göz Tabibi Esat Paﬂa kolu ve bilhassa Çürüksulu Mahmut
Paﬂa, malûmat› resmiyeye istinaden, mütemadiyen tekzip ettiriyor ve halk›n teskini heyecan›na çal›ﬂ›yorlar. Bu adamlara müracaatlerinde hiç cevap verilmemesini, dün kararlaﬂt›r›lan
zâta, zât› ﬂahane vas›tasile emir vermenizi rica ve hürmetlerimi takdim ederim.
19/10/1335 Sait
Dördüncü mektup
Aziz Üstat;
Muhipler aras›nda Franmason teﬂkilât› bâdii itiraz oluyor. ‹ttihatç›lar›n isrine imtisalden çekiniliyor.. Bu teﬂkilât›n idaresine, kalp, ruhile tenmiye edilmiﬂ gençlerin ithalile bu
program› tatbik edebilece¤iz. Benim kisvei zahiriyemin haylûleti hasebile muhibbi kadiminiz
(K. B. V. 4135) esasat› mukarrere dahilinde iﬂe baﬂlayacakt›r. Ankara ve Kayseriden yine haber yok. Hürmetlerimi takdim ederim Üstad›m.
19/10/1335 S.
Beﬂinci mektup
Üstat;
Kasidecizade Ziya Molla dün Adam Block'a haber göndermiﬂ, kadîm dostu oldu¤una
i¤tiraren benim baﬂta bulundu¤um Muhipler Cemiyetinin mazhar oldu¤u himayenin, ‹ngilizlerin seciyesi ile gayr›kabili telif oldu¤unu ve bunun efkâr› umumiyede fena tesirler yapt›¤›n›
ve bu cihetle erbab› namusun temsil etmesi lâz›mgelece¤ini, bilvas›ta bildirmiﬂ ve benim aleyhimde pek fena ﬂeyler ilâve etmiﬂ. Bu zât›n bana karﬂ› husumeti ﬂahsîyesi oldu¤unu hat›rlatmak isterim. Ziya Mollan›n damad›n›n hemﬂiresi mukaddema benim zevcem idi. Kendisini
tatlik etti¤imden dolay› bu husumet bana tevcih edilmiﬂtir. Adam Block Hazretlerine ibla¤›n› ve Ziya Mollan›n halen ‹ngiliz taraftar› olmay›p harekât› millîye mürevviçlerinin bir propaganda vas›tas› ve Mustafa Kemal Paﬂa ile aralar›nda münasebet mevcut oldu¤unu ve hakk›mdaki isnadatile mahiyetini göstermekte oldu¤unu nazar› üstadanelerine arzetmek isterim.
21/10/1335 S.
Haﬂiye: Mahzur yoksa Adam Block Hazretlerine size olan hizmetimi ibla¤ ediniz.
Alt›nc› mektup
Muhterem Üstad;
Ankaradan (N.B.D. 295/3) ten kuriye ile gelen 20 Teﬂrinievvel 1335 tarihli mektupta,
(K. D. S. 93/1) talimat›m›z veçhile orada b›rak›larak kendisi Kayseriye hareket etmiﬂtir. Talimat›n musaddak suretini de Galip Beye gönderdi¤ini bildiriyor. Evelki tahsisat›n sarfolunmas›ndan yeniden tahsisat istiyor. Teﬂkilât› hafiyenin tevessü etti¤ine ve rüesay› ﬂerireden yakas›n› kurtaran muhiplerimizin, ﬂimdilik köylerde kalmak ﬂartile el alt›ndan iﬂe baﬂlad›klar›n› tepﬂir ve tertibat› ahirei üstadanelerinin semerebahﬂ olaca¤›n› beyan ediyor (M.K.B.) Fasih Türkçesi sayesinde mühim rol çeviriyormuﬂ. Hele hocal›¤›na diyecek yok diyor. Talimat›n (X. VV) tertibi tamamen ihzar edilmiﬂ, aram›zda, yeni yabanc›lar girmemiﬂ ise meydana
ç›kmadan, maksat filen temin edilmiﬂ olacakt›r. Yeni tahsisat›n irsaline intizaren kuriye (4.R.)
burada al›konulmuﬂtur.
23,24/10/1335 S.
Haﬂiye: Ahmet R›za Beyin ‹talya mandas› hakk›ndaki beyanat›n› risalenin nihayetine
ilâve ettim. Kendisinin Fransaya geçmesi, bizce tehlike olup bunu temin ediniz.
Yedinci mektup
Üstad›m;
Ali Kemal Bey, dün o zâtla görüﬂmüﬂ. Matbuat meselesinde bir an teenni lâz›m oldu¤unu söylemiﬂ. Bir kere lehine icale edilen erbab› fikrü kalemin evvelkine muhalif bir gayeye
sevketmek, bizde kolayl›kla mümkün olmaz. Bütün resmî memurlar, harekât› millîyeyi ﬂimdilik iyi görüyor demiﬂ. Ali Kemal Bey, talimat›n›za harfiyen riayet edecek Zeynelâbidin partisile de teﬂriki mesaiye çal›ﬂ›yor.

Ç›kma:
Ali Kemal Bey o kiﬂiyle görüﬂmüﬂ. Görüﬂmeyi iyi yönetemedi¤inden karﬂ›s›ndaki
adam amac›n› anlam›ﬂ ve hatta kendisine büyük bir aﬂa¤›lay›c›l›kla "Biz, sizin ‹ngiliz hesab›na çal›ﬂt›¤›n›z› anlad›k" demiﬂ.
Üçüncü mektup
Yap›lan propagandalar› Göz Doktoru Esat Paﬂa kolu ve özellikle Çürüksulu Mahmut
Paﬂa resmî bilgilere dayanarak, durmadan yalanlatt›r›yor ve halk›n heyecan›n› yat›ﬂt›rmaya
çal›ﬂ›yorlar. Bu adamlar baﬂvurduklar›nda kendilerine hiç karﬂ›l›k verilmemesini, dün kararlaﬂt›r›lan kiﬂiye, padiﬂah›n arac›l›¤›yla emir vermenizi rica eder sayg›lar›m› sunar›m.
19/10/1919 Sait
Dördüncü mektup
Aziz Üstad;
‹ngiliz Muhipler derne¤i üyeleri aras›nda Franmason (mason) örgütlerine karﬂ› ç›kanlar oluyor. ‹ttihatç›lar›n yolu tutulaca¤›ndan çekiniliyor. Bu örgütün yönetimine kalbi ve ruhu beslenmiﬂ gençlerin al›nmas›yla bu program› uygulatabilece¤iz. Benim d›ﬂ k›l›¤›m›n engel olmas› nedeniyle, eski dostunuz (K.B. V.4/35) kararlaﬂt›r›lm›ﬂ olan prensipler içinde iﬂe
baﬂl›yacakt›r. Ankara ve Kayseriden yine haber yok. Sayg›lar›m› sunar›m Üstad›m.
19/10/1919 S.
Beﬂinci mektup
Üstad;
Kasidecizade Ziya Molla dün Adam Block'a haber göndermiﬂ, eski dostu olmas›na
güvenerek benim baﬂta bulundu¤um Muhipler derne¤inin gördü¤ü koruman›n, ‹ngilizlerin
karakteri ile ba¤daﬂmaz oldu¤unu ve bunun kamu oyunda kötü etkiler yapt›¤›n› ve böylece
namuslu kiﬂilerin temsil etmesi gerekece¤ini, arac› kanalile bildirmiﬂ ve bana karﬂ› çok kötü ﬂeyler eklemiﬂ. Bu kiﬂinin bana karﬂ› kiﬂisel düﬂmanl›¤› oldu¤unu hat›rlatmak isterim. Ziya Mollan›n damad›n›n k›zkardeﬂi evvelce benim kar›md›. Kendisini boﬂad›¤›m için bu düﬂmanl›k bana yöneltilmiﬂtir. Adam Block Hazretlerine iletilmesini ve Ziya Mollan›n ﬂimdi
‹ngiliz yanl›s› olmay›p Millî Harekât› destekleyenlerin bir propaganda arac› ve Mustafa Kemal Paﬂa ile aralar›nda iliﬂki bulundu¤unu ve beni suçlamalar›yla niteli¤ini göstermekte oldu¤unu siz üstad›m›n dikkatine sunmak isterim.
21/10/1919 S.
Ç›kma: Sak›nca yoksa Adam Block Hazretlerine size olan hizmetimi duyurunuz.
Alt›nc› mektup
Say›n Üstad;
Ankaradan (N.B.Ü.295/3) den kurye ile gelen 20 Kas›m 1919 tarihli mektupta,
(K.D.S.93/1) direktifimiz gere¤ince orada b›rak›larak kendisi Kayseriye do¤ru yola ç›km›ﬂt›r. Direktifin tasdikli örne¤ini de Galip Beye gönderdi¤ini bildiriyor. Evvelki ödenek harcand›¤›ndan yeniden ödenek istiyor. Gizli örgütlerin geniﬂledi¤ine ve haydut baﬂkanlar›ndan yakas›n› kurtaran dostlar›m›z›n, ﬂimdilik köylerde kalmak koﬂulu ile el alt›ndan iﬂe baﬂlad›klar›n› müjdeliyor ve son üstatca düzenlemelerinin meyve verece¤ini söylüyor.
(M.K.B.) pürüzsüz Türkçesi sayesinde önemli iﬂler çeviriyormuﬂ. Hele hocal›¤›na diyecek
yok diyor. Direktifin (X.W) plân› tam olarak haz›rlanm›ﬂ, aram›zda, yeni yabanc›lar girmemiﬂ ise ortaya ç›kmadan, amaç etkin olarak sa¤lanm›ﬂ olacakt›r. Yeni ödene¤in gönderilmesini beklemek üzere kurye (4.R.) burada al›konulmuﬂtur.
23/24, 10/1919 S.
Ç›kma: Ahmet R›za Beyin ‹talya mandas› hakk›ndaki sözlerini mektubun sonuna ekledim. Kendisinin Fransaya geçmesi, bizce tehlikedir. Bu iﬂi sa¤lama ba¤lay›n›z.
Yedinci mektup
Üstad›m;
Ali Kemal Bey dün o kiﬂiyle görüﬂmüﬂ. Bas›n iﬂinde biraz a¤›r davranmak gerekti¤ini
söylemiﬂ. Bir kere bir yana yöneltilmiﬂ olan düﬂünce ve kalem sahiplerini karﬂ› bir amaca
yöneltmek, bizde kolay olmaz. Bütün resmî görevliler, Milli Harekât› ﬂimdilik iyi görüyor
demiﬂ. Ali Kemal Bey, direktiflerinize harfi harfine uyacak. Zeynelâbidin partisile de iﬂbirli¤i yapmaya çal›ﬂ›yor.
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Hulâsa; iﬂler buland›r›lacak. Bugünlerde Fransa ve Amerika mehalifinde benim ismimden çok bahsediliyormuﬂ. Bunun hikmetini hâlâ anl›yamad›m. Harekât› millîyeye taraftarlar›n›n, bu hükûmetin siyasî memurlar› üzerinde yapt›klar› tesir neticesi olarak hayat›m›n muhafazas› size mevdudur. Ben, bu ümniye ile kendimi teﬂci ediyorum. Hikmet ile bizzat görüﬂtüm. Bu sefer kendisini mütelevvince gördüm. Maamafih teminat› kaviye verdi. "Ben merdim. Sözümden dönmem" dedi. S›vas vak’as›n› nas›l buldunuz? Biraz düzensiz ama yavaﬂ
yavaﬂ düzelecek. Kad›köylü de iﬂi deruhde ediyor. Fakat mel'un ‹ttihatç› matbuat, bazan bizim iﬂlere mâni oluyor. Bunlar›n yaz›lar›na dikkat lâz›m. Paﬂam›z hâlâ sinirli. Ne vak›t olacak? diyor. Hane meselesinin hâlâ hallolunmam›ﬂ bulunmas›, temas ve münasebetimizi iﬂkâl
ediyor. (N.B.S. 495/1). Konyaya ehemmiyet verilmesini tavsiye ediyor. Size ﬂifahen izah etti¤i mesele hakk›nda nazar› dikkatine celbetmemi rica ediyor. Ali Kemal Beyin son felâketi
üzerine beyan› teessür etti¤inizi söyledim. Bu zat› elde bulundurmak lâz›m. Bu f›rsat› kaç›rm›yal›m. Bir hediye takdimi için en münasip bir zamand›r. 19 Teﬂrinievvel tarihli mektubumu almad›¤›n›za müteessirim. Vas›tay› biraz s›k›ﬂt›r›n›z. Tehlikeden içtinap etmek, benim
için pek mühimdir. Yeni bir parola gönderiniz. Hikmete ve Kad›köylüye numaralar›n› verece¤im. Hürmetlerimi takdim ederim Üstad›m.
24/10/1335 S.
Haﬂiye: Birkaç defad›r söylemek istedi¤im halde unutuyorum. Mustafa Kemal Paﬂaya
ve taraftarlar›na biraz müsait görünmeli ki, kendisi kemali emniyetle buraya gelebilsin. Bu
iﬂe fevkalâde ehemmiyet veriniz. Kendi gazetelerimiz ile taraftarl›k edemeyiz.
Sekizinci mektup
Aziz Üstad;
‹ntihabat› tavik ve talik için gerek Mustafa Sabri ve gerek Hamdi ve Vasfi Efendilerle
uzunuzad›ya, talimat›n›z dahilinde görüﬂtüm. Muvafakatlerini istihsal ettim Mahallâtta propagandalar baﬂlad›. ‹cap edenleri elde edecekler. Bol para tevzii suretile aray› teﬂettüte u¤ratacaklard›r. Zat› ﬂahanenin bu hususta tenviri elzemdir. Maksada rey ve tedbiri üstadanelerile vâs›l olaca¤›m›z› temin ederim Üstat.
27,26/10/1335 S.
Dokuzuncu mektup
(9. R.) kuriye geldi. Keskin teﬂkilât› bitmiﬂtir. Arkadaﬂlara propaganda için talimat verdim. Muvaffak›yat›m›zm ilk semerat›n› kariben iktitaf edece¤imizden eminim Üstad›m.
27/28, 10/1335 S.
Onuncu mektup
Aziz Üstad;
Mabeynde, yeni kabine teﬂkili tertibat ve tasavvurat›, ﬂayi olmuﬂtur. Bu iﬂin tesrii elzemdir. Anadolu teﬂkilât›m›z›n baz› tertipleri Kuvayi Millîyece anlaﬂ›lm›ﬂ, alelhusus Ankara ve Kayseride aleyhimizde faaliyet baﬂlam›ﬂt›r. Kürt Cemiyeti, verdi¤i vâd› hilâf›na
faaliyet gösteremedi. Çetelerimizden bir k›sm› tenkil olunuyor. Herçibadabat mutasawer
kabinenin mevkii iktidara getirilmesi mutlak elzemdir. Ali R›za Paﬂan›n, tertibat›m›za
karﬂ› tedabiri mania ittihaz edece¤ini de tahmin ediyorum. Bozk›ra gidecek adamlar›m›z
tan›nm›ﬂ ﬂahsiyetler olmas› hasebile fazlaca tevahhuﬂ gösteriyorlar. Konyada (K.B. 81/1)
e sizin vas›ta ile hâdisenin teﬂdidi hakk›nda tebligat icrasile propaganda heyetlerinin bu
mesele için faaliyete davet edilmesi lüzum ve zaruretini arzeder ve takdimi ihtiramat eylerim.
29,30/10/1335 S.
Benim bir mektubumdan Hikmete bahﬂedilmiﬂ. Bu mektubun muhteviyat›n› nereden
ö¤renmiﬂler? Bizzat Hikmetle görüﬂtüm. Ve bunun vaki oldu¤unu kemali hayretle Hikmetten dinledim. Casus benim muhitimde midir, yoksa sizde midir?
On birinci mektup
Aziz Üstad›m;
Kürt Teali Cemiyetindeki samimî dostlar›m›zla görüﬂtüm. Yeni geldiklerinden, birkaç gün
sonra verilen talimat dairesinde tertibat ittihaz edeceklerini, yaln›z Kürdistana gönderilecek muh-

K›sacas›; iﬂler buland›r›lacak. Bugünlerde Fransa ve Amerika çevrelerinde benim
ismimden çok sözediliyormuﬂ. Bunun nedenini ﬂimdiye kadar anl›yamad›m. Milli harekâttan yana olanlar›n, bu hükûmetin siyasî memurlar› üzerinde yapt›klar› etki sonucu
olarak hayat›m›n korunmas›n› size b›rak›yorum. Ben, bu umutla kendimi yüreklendiriyorum. Hikmet ile kendim görüﬂtüm. Bu sefer onu kaypakça buldum. Ama sa¤lam güvence verdi. "Ben erkek adam›m. Sözümden dönmem" dedi. S›vas olay›n› nas›l buldunuz? Biraz düzensiz ama yavaﬂ yavaﬂ düzelecek. Kad›köylü de iﬂi üstleniyor. Fakat lânetlenmiﬂ olan ittihatç› bas›n, bazan bizim iﬂleri engelliyor. Bunlar›n yaz›lar›na dikkat gerek. Paﬂam›z hâlâ sinirli. Ne vak›t olacak? diyor. Ev sorununun çözümlenmemiﬂ olmas›,
görüﬂmelerimizi ve iliﬂkilerimizi zorlaﬂt›r›yor. (N.B.S.495/1) Konyaya önem verilmesini
sal›k veriyor. Ali Kemal Beyin u¤rad›¤› son y›k›m üzerine üzüldü¤ünüzü bildirdi¤inizi
söyledim. Bu kiﬂiyi elde bulundurmak gerek. Bu f›rsat› kaç›rm›yal›m. Bir arma¤an sunmak için en uygun bir zamand›r. 19 Kas›m tarihli mektubumu almad›¤›n›za üzüldüm.
Arac›y› biraz s›k›ﬂt›r›n›z. Tehlikeden sak›nmak, benim için çok önemlidir. Yeni bir parola gönderiniz. Hikmete ve Kad›köylüye numaralar›n› verece¤im. Sayg›lar›m› sunar›m
Üstad›m.
24/10/1919 S.
Ç›kma: Birkaç defad›r söylemek istedi¤im halde unutuyorum. Mustafa Kemal Paﬂaya
ve onu tutanlara biraz yumuﬂak görünmeli ki, kendisi tam bir güvenle buraya gelebilsin. Bu
iﬂe çok ola¤anüstü önem veriniz. Kendi gazetelerimiz ile onu destekleyemeyiz.
Sekizinci mektup
Aziz Üstad;
Seçimleri geciktirmek ve geri b›rakmak için gerek Mustafa Sabri ve gerek Hamdi ve
Vasfi Efendilerle uzunuzad›ya, direktifiniz uyar›nca görüﬂtüm. Olurlar›n› ald›m. Mahallelerde propagandalar baﬂlad›. Gerekenleri elde edecekler. Bol para da¤›tarak halk›n kafas›n› kar›ﬂt›racaklar. Padiﬂah›n bu konuda ayd›nlat›lmas› çok gereklidir. Amaca sizin üstatca
düﬂünce ve önlemlerinizle varaca¤›m›za güvence veririm Üstad.
26/10/1919 S.
Dokuzuncu mektup
(9.R.) kurye geldi. Keskin örgütü tamamlanm›ﬂt›r. Arkadaﬂlara propaganda için direktif verdim. Baﬂar›lar›m›z›n ilk meyvelerini yak›nda alaca¤›m›za güveniyorum Üstad›m.
27/28, 10/1919 S.
Onuncu mektup
Aziz Üstad;
Sarayda, yeni bir hükûmet kurulmas›n›n tasarland›¤› ve haz›rl›klar yap›ld›¤› söylentisi
yay›lm›ﬂt›r. Bu iﬂin çabuklaﬂt›r›lmas› çok gereklidir. Anadolu örgütümüzün baz› plânlar›
Ulusal Güçlerce anlaﬂ›lm›ﬂ, özellikle Ankara ve Kayseride bize karﬂ› çal›ﬂmalar baﬂlam›ﬂt›r.
Kürt Derne¤i, söz verdi¤i halde bir iﬂ yapamad›. Çetelerimizden bir k›sm› yok ediliyor. Ne
pahas›na olursa olsun tasarlanan hükûmetin iﬂbaﬂ›na getirilmesi kesinlikle gereklidir. Ali
R›za Paﬂan›n, planlad›klar›m›za karﬂ› önleyici önlemler alaca¤›n› san›yorum. Bozk›ra gidecek adamlar›m›z tan›nm›ﬂ kiﬂiler olmas› nedeniyle fazlaca korkuyorlar. Konyada
(K.B.81/1)e sizin adam›n›z kanal›yla olay›n k›z›ﬂt›r›lmas› için bildiri yaparak propaganda
kurullar›n›n bu iﬂ için çal›ﬂmaya ça¤r›lmas› gerekli ve zorunlu oldu¤unu bilginize sunar, sayg›lar sunar›m.
29/30, 10/1919 S.
Benim bir mektubumdan Hikmete söz etmiﬂler. Bu mektubun içeri¤ini nereden ö¤renmiﬂler? Hikmetle kendim görüﬂtüm. Ve bunun do¤ru oldu¤unu büyük ﬂaﬂk›nl›k içinde
Hikmetten dinledim. Casus benim çevremde midir, yoksa sizde midir?
On birinci mektup
Aziz Üstad›m;
Kürt Teali derne¤indeki yak›n dostlar›m›zla görüﬂtüm. Yeni geldiklerinden, birkaç gün sonra
verilen direktiflere uygun düzenlemeler yapacaklar›n›, yaln›z Kürdistana gönderilecek çeﬂitli arka-
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telif arkadaﬂlar için büyük bir tahsisat›n vücuduna ihtiyaç oldu¤unu söylediler (D.B.R.
3/141) den gelen mektupta irae ettiler. Urfa, Ay›ntap, Maraﬂta Frans›zlar aleyhine lüzumundan fazla tahrikât yapt›klar›n› ve kolordu kumandan›n›n takip etti¤i siyaseti leyyine hilâf›na
ahaliyi imale ettikleri münderiçtir. Kabine riyasetine Zeki Paﬂan›n getirilmemesi hakk›nda
beyan olunan mütalea do¤ru d e¤ildir. Bu zat, Kürtler üzerinde hâkimdir. Eski Ermeni k›tali unutulmuﬂtur. Sizce varit mütalea, herhalde bugün için nabemevsimdir. Bunu, icab›nda tevil etmek mümkündür. Himmeti üstadadanenize her dakika muntaz›r›z. Karﬂ›daki vak’ay›
di¤erlerine de vermeye çal›ﬂ›yoruz. ‹htiramat› âcizanemi takdim ederim.
4/11/1335 S.
On ikinci mektup
Aziz Üstad›m;
Ahmet R›zan›n Temps muhabirine olan beyanat› bittabi nazar› dikkatinizi celbetmiﬂtir.
Emir Faysala Frans›zlar ile itilâf aktini tavsiye etmesindeki meaninin ﬂamil oldu¤u nüktei siyasiye nazar› üstadanelerinden uzak kalmamal›d›r. Kuvayi Millîye rüesas›n›n, Fransaya ahiren ﬂayan› dikkat bir surette eseri temayül gösterdikleri gibi Irakta ç›kard›klar› i¤tiﬂaﬂa mukabil, di¤er cihetten Suriyedeki hakimiyetinize de darbe vurmak istiyorlar. Bu kuvvetin idamesinde gösterilecek ihmal ve teseyyüp, âlemi islâm›n ‹ngiltere aleyhindeki galeyan› fevkalâdesile neticepezir olacakt›r. Bu noktai mutenabihayi, ehemmiyetle görmek ve ricali âliyei siyasîyenize göstermek ehem ve elzemdir. ﬁu mütaleamla, k›ymeti ilmîyenize karﬂ› bir düﬂnamda bulundu¤uma hükmetmeyiniz. Çünkü Türkiye üzerinde, sizden baﬂka bir kuvvetin idamei nüfuz ve hakimîyeti, gayei siyasîyemize münafidir. Fransa, ‹talyan ve bilhassa Amerikan›n gerek ricali ve gerek matbuatile bu kuvvete karﬂ› izhar eyledikleri temayülât› muhtelife,
satveti siyasîye ve askerîyenizin duçar› istirkap oldu¤unun bir delili bâhiridir. Ahmet R›za gibi Clemenceau ve Pichon’un, muhtelif ricali siyasîyenin en samimî ve kadîm dostluklar›na
mazhar olmuﬂ zevat›n Fransada mühim bir rol çevirece¤inden ve efkâr›, manayi tamamile
celp ve cezbedece¤inden emin olunuz. Bu zat›n, ‹sviçreye geçece¤ine mütedair malûmata nazaran oradan bertakrip Fransaya geçmek emelinde oldu¤una kani olabilirsiniz. Bal›kesir civar›ndaki kuvvetlerimiz bozularak firar etmiﬂ ve (A: R.) mevkiinde ihtifa eylemiﬂtir. Yeni
kuvvetler ihzar ediliyor. Beﬂ bin liradan aﬂa¤› olmamak üzere tahsisat istiyor. Karamandan
(D.B.S. 40/5) den gelen mektupta ﬂimdilik intizar zaruretinde olduklar›n› ve Kayseride
(K.B.R. 87/4) den gelen mektupta da, kariben harekâta baﬂl›yacaklar›n› bildiriyor. Ziya
Efendi de (H.K.) (C.H.) mevkilerinde teﬂkilât bitti¤inden yaln›z tahsisatla oraya hareket etmek mecburiyetinde oldu¤unu ﬂifahen beyan ediyor. Arzu ederseniz vaziyet hakk›nda ﬂifahen tafsilât verecektir. ﬁiddetli takip edildi¤imizi, tertibat›m›zdan S›vas›n muntazaman haber
ald›klar›n› arzedebilirim. Mehmet Aliye emniyet etmeyiniz. Ketum de¤ildir. Herhalde boﬂbo¤azl›k ediyor. Tertibat ve teﬂkilât› haricîyede bendenizden baﬂkas›n› istihdam etmeseniz daha musip hareket edersiniz. Ali Kemal Beyin listeye ithali zarurîdir. Bukadar esrar›m›z› taﬂ›yan bu zât› gücendirirsek, tertibat›m›z tamamile eyadii a¤yara geçer. Bu zât› s›kça, s›kça kollay›n›z. Hürmetlerimi takdim ederim Üstad›m.
5/11/1335 S.
Kemal yakalanm›ﬂ, mensubiyeti itibarile (K. B. R. 15/1) in teﬂkilâtla derecei münasebeti meydana ç›km›ﬂ demektir. Bu zât› himaye elzemdir.
Mister
Frew’ya
yazd›¤›m
mektup

Efendiler, bu tertibat› vasiaya mâni olmak ve ihdas olunan mühlik vaziyetleri bertaraf etmek için elimizden gelen her çare ve tedbire tevessül ettik. ﬁimdiye kadar ifade etti¤im ve bundan sonra s›ras› geldikçe hat›rlatmaya çal›ﬂaca¤›m
malûm isyanlar›, ihtilâlleri, resmî düﬂman kuvvetleri tecavüzlerini bast›rmak,
bertaraf etmek için çok u¤raﬂt›k. Ali R›za Paﬂa kabinesi, gözüne batan Kuvayi
Millîyeyi bat›rmaya ve bunun için bizimle didiﬂmeye hasr› nazar etmekten baﬂka bir yard›mda bulunmad›¤› gibi, ondan sonra mevkii iktidara gelen rüfekay›
kiram› dahi, onun isrini takipten ve binnetice felâketten felâkete ve rezaletten rezalete sürüklenmekten baﬂka bir hizmet görmediler. Efendiler; bütün bu tertibat›
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daﬂlar için büyük bir ödene¤e gereksinim oldu¤unu söylediler. (D.B.R.3, 141) den gelen
mektubu da gösterdiler. Urfa, Gaziantep, Maraﬂta Frans›zlara karﬂ› gere¤inden çok k›ﬂk›rtmalar yapt›klar›n› ve kolordu komutan›n›n güttü¤ü yumuﬂak politikaya karﬂ› halk› meylettirdikleri yaz›l›d›r. Baﬂbakanl›¤a Zeki Paﬂan›n getirilmemesi hakk›nda söylenen düﬂünce
do¤ru de¤ildir. Bu kiﬂiler Kürtlere söz geçirebilirler. Eski Ermeni k›r›m› unutulmuﬂtur. Akl›n›za gelen, herhalde bugün için zamans›zd›r. Bunu, gerekti¤inde baﬂka anlama çevirmek
olas›d›r. Üstatça yard›mlar›n›z› her dakika bekliyoruz. Karﬂ›daki olay› ötekilerine de ulaﬂt›rmaya çal›ﬂ›yoruz. Sayg›lar›m› sunar›m.
4/11/1919 S.
On ikinci mektup
Aziz Üstad›m;
Ahmet R›zan›n Temps gazetesi haber yazar›na verdi¤i demeç elbette dikkatinizi çekmiﬂtir. Emir Faysala Frans›zlar ile anlaﬂma yapmas›n› sal›k vermesindeki anlamlar›n kavrad›¤› siyasal nükte (politik espri) usta gözlerinizden uzak kalmamal›d›r. Ulusal Güçlerin
baﬂ›ndakilerin, Fransaya son zamanlarda dikkati çekecek bir eyilim gösterdikleri gibi Irakta ç›kard›klar› kargaﬂaya karﬂ›n, öbür yönden Suriyedeki egemenli¤inize de darbe vurmak
istiyorlar. Bu kuvvetin sürüp gitmesinde gösterilecek ilgisizlik ve savsama, ‹slâm dünyas›nda ‹ngiltereye karﬂ› ola¤anüstü kaynaﬂmalar do¤uracakt›r. En çok dikkat edilmesi gereken
bu noktay›, önemle görmek ve siyaset alan›m›z›n ileri gelenlerine göstermek çok önemli ve
çok gereklidir. ﬁu düﬂüncemle, bilimsel de¤erinize dil uzatt›¤›m› sanmay›n›z. Çünkü Türkiye üzerinde, sizden baﬂka bir gücün erkini ve egemenli¤ini sürdürmesi, politik amac›m›za ayk›r›d›r. Fransa, ‹talya ve özellikle Amerikan›n gerek devlet adamlar› gerek bas›n› ile
bu kuvvete gösterdikleri çeﬂitli e¤ilimler, politik ve askerî üstünlü¤ünüzün k›skan›ld›¤›n›n
aç›k bir kan›t›d›r. Ahmet R›za gibi Clemanceau ve Pichon'nun, çeﬂitli üstdüzey siyaset
adamlar›n› en yak›n ve en eski dostu olan kiﬂilerin Fransada önemli bir rol oynayaca¤›ndan ve kamu oyunu, bütün anlam›yla kendilerinden yana çekeceklerinden kuﬂkunuz olmas›n. Bu kiﬂinin, ‹sviçreye geçece¤ine iliﬂkin bilgilere göre oradan yak›nda Fransaya geçmek
iste¤inde oldu¤una inanabilirsiniz. Bal›kesir dolaylar›ndaki kuvvetlerimiz bozguna u¤rayarak kaçm›ﬂ ve (A:R.) de gizlenmiﬂlerdir. Yeni kuvvetler haz›rlan›yor. Beﬂ bin liradan aﬂa¤› olmamak üzere ödenek istiyor. Karamandan (D.B.S.40/5) den gelen mektupta ﬂimdilik
beklemek zorunlu¤unda olduklar›n› ve Kayseride (K.B.R.87,4) den gelen mektupta da, yak›nda çarp›ﬂmaya baﬂl›yacaklar›n› bildiriyor. Ziya Efendi de (H.K.) (C.H.) iﬂaretli yerlerde örgüt bitti¤inden sadece ödenekle oraya do¤ru yola ç›kmak zorunda oldu¤unu a¤›zdan
söylüyor. ‹sterseniz durum hakk›nda sözlü olarak ayr›nt›l› bilgi verecektir. Çok s›k› izlendi¤imizi, plânlar›m›zdan S›vas›n düzenli haber ald›¤›n› söyliyebilirim. Mehmet Aliye güvenmeyiniz. A¤z› s›k› de¤ildir. Herhalde boﬂbo¤azl›k ediyor. D›ﬂa iliﬂkin plân ve örgütlenmelerde benden baﬂkas›n› kullanmasan›z daha uygun davranm›ﬂ olursunuz. Ali Kemal Beyin listeye al›nmas› zorunludur. Bukadar çok s›rr›m›z› bilen bu adam› gücendirirsek plânlar›m›z oldu¤u gibi yabanc› ellere geçer. Bu adam› s›k, s›k kollay›n›z. Sayg›lar›m› sunar›m
Üstad›m.
5/11 1919 S.
Kemal yakalanm›ﬂ, ba¤l›l›¤› bak›m›ndan (K.B.R.15/1) in örgütle iliﬂkisi oldu¤u meydana ç›km›ﬂ demektir. Bu adam› korumak çok gereklidir.
Mister

Efendiler, bu gizli düzene engel olmak ve yarat›lan tehlikeli durumlar› ortadan kald›rmak için elimizden gelen her çare ve önleme baﬂvurduk. ﬁimdiye kadar anlatt›¤›m ve bundan sonra s›ras› geldikçe an›msatmaya çal›ﬂaca¤›m bildi¤iniz baﬂkald›r›lar›, bozgunculuklar›, resmî düﬂman güçlerinin sald›r›lar›n› bast›rmak, ortadan kald›rmak için çok u¤raﬂt›k. Ali R›z Paﬂa hükûmeti, gözüne batan
Ulusal Güçleri bat›rmaya ve bunun için bizimle didiﬂmeye bakmaktan baﬂka bir
yard›mda bulunmad›¤› gibi, ondan sonra iﬂ baﬂ›na geçen yüksek arkadaﬂlar› da,
onun yolundan gitmekten ve sonunda y›k›mdan y›k›ma ve rezillikten rezilli¤e sürüklenmekten baﬂka bir iﬂ görmediler. Efendiler; bütün bu gizli düzenlemele297

Frew’ya
yazd›¤›m
mektup

Ali R›za
Paﬂa Kabinesi düﬂman iftira
ve mugalatalar›na hakikat diye
inan›yor

hafîye menabiinin, Rahip Frew'un dima¤›nda temerküz ettirildi¤i ve oradan
din kardeﬂlerimiz olacak hainlerin kafalar›na zerkedilerek filiyata ink›lab etti¤i tahmin olundu¤undan, Rahip Frew'nun bir zaman için olsun tevakkuf ve tebaüdünü temine vesile olur mütaleasile, bizzat kendisine bir mektup yazd›m.
Mektubun iyi anlaﬂ›labilmesi için ﬂu malûmat› da ilâve edeyim, ki ben, Mister
Frew ile ‹stanbulda bir iki defa mülâkat ve münakaﬂatta bulunmuﬂtum. Frew'a
Frans›zca olarak gönderdi¤im mektubun Türkçesi ﬂudur:

rin kayna¤›n›n, Papaz Frew kafas›nda odakland›r›ld›¤› ve oradan din kardeﬂlerimiz olacak hainlerin kafalar›na sokularak uygulama alan›na geçti¤i kestirildi¤inden, Papaz Frew'nun bir zaman için olsun durdurulup uzaklaﬂt›r›lmas›n› sa¤lamaya yarar düﬂüncesile, kendisine bir mektup yazd›m. Mektubun iyi
anlaﬂ›labilmesi için ﬂu bilgiyi de ekleyeyim, ki ben, Mister Frew ile ‹stanbulda
bir iki defa görüﬂmüﬂ ve tart›ﬂm›ﬂt›m. Frew'ya Frans›zca olarak gönderdi¤im
mektubun Türkçesi ﬂudur:

Mister Frew'ya
Zât› âlinizle Mösyö Martin delâletile, vukubulan mülâkatlar›m›z hat›ras›n› memnuniyetle muhafaza etmekteyim. Senelerce memleketimizde ve milletimiz aras›nda yaﬂam›ﬂ olan
zât› âlinizin, hakk›m›zda en do¤ru fikir ve kanaatlerle mücehhez bulunaca¤›n›z› ümit ederdim. Halbuki, maateessüf, ‹stanbul muhitinde temas›n›za gelen baz› gafil ve menfaatperest
kimselerin, sizi yanl›ﬂ istikametlere sevkettiklerini pek büyük teessüfle anl›yorum. Ezcümle
Sait Molla ile tertip ve tatbik›na baﬂlad›¤›n›z, mevsukan haber al›nan plân›n, ‹ngiltere milletinin cidden takbihine seza bir mahiyette oldu¤unu arzetmekli¤ime müsaadenizi rica ederim.
Milletimiz, Sait Mollan›n de¤il, fakat hakikî vatanperverlerimiz nazarile görüldü¤ü takdirde,
böyle plânlar›n art›k memleketimizde ve milletimiz üzerinde cayi tatbik› kalmad›¤›na kolayl›kla hükmolunur. Nitekim daha bugünün vakayiinden olan Adapazar› ve Karacabey hadisat›n›n, manzarai akameti sözümüzü teyide kâfidir. Fakat, buna ne hacet vard›? ‹ngiliz zabiti Nowil'in, Diyarbekir havalisinde, Kürt ahalii islâmiyesini, izlâle birçok çal›ﬂt›ktan sonra
Malatyada, Elâziz Valii Sab›k› Galip ve Malatya Mutasarr›f› Halil Beylerle S›vas aleyhine ihdas›na çal›ﬂt›¤› vak'a, netice itibarile bütün âlemi medeniyete karﬂ› mucibi hacalet de¤il mi idi?
Zât› âlinize kemali ciddiyet ve samimîyetle arzederim ki, ‹ngiliz milleti, milletimizin
hüsnü nazar ve itimad›n› k›ymetten âri görüyorsa, bundaki hata pek amiktir, aksi takdirde
ise, kulland›¤›n›z vesait pek hatal› olup, netice ve semere verecek mahiyette de¤ildir. Sait Molla vas›tasile Adapazar›na gönderilen iki bin liran›n, yak›nda müsmir netice verece¤i hakk›ndaki vadin butlan›n›, vakayi size ispat etmiﬂ olaca¤›ndan fazla söze lüzum görmem. Bahusus, sizinle temasa gelen sahtekârlar taraf›ndan Osmanl› padiﬂah›n›n da, müﬂterek mesai ve
mesailinizde zimethal gösterilmesi pek hatarnaktir. Zâti âliniz pek âlâ takdir edersiniz ki, zât› ﬂahane, gayr›mes'ul ve bitaraf olup irade ve hakimiyeti millîyemizin taallûk edece¤i hakayik› tebdil ve ta¤yir buyurmazlar. Memleketimizde bulunan ‹ngiliz memurîni siyasîyesinin,
ﬂüphesiz ‹ngiliz milletinin, temayülât ve menafiine mugayir olarak, vatan ve milletimiz aleyhinde gayr››nsanî ve gayr›medenî bir tarzda vukubulmakta olan teﬂebbüslerini, elimizde mevcut vesaik ile ‹ngiliz milletinin nazar›na arzedersek, netice dünyaca ﬂayan› takdir görülmez
zannederim. Fakat, bu hususta garabeti itibarile ﬂunu da arzetmek mecburiyetindeyim ki, zât› âlileri silki ruhaniye mensup iken siyaset manevralar›nda, alelhusus mukataleye müncer
olacak vaziyetlerde rolör olmak sevdas›nda bulunmamal›yd›n›z. Zât› âlinizle vukubulan mülâkatlar›mda, sizi bu kabîl bir recülü siyasî olarak de¤il, insaniyete hâdim, adalete muhabbetkâr bir zât› faziletkâr telâkki etmiﬂtim. Bunda nekadar aldand›¤›m› son malûmat› mevsukam›n teyid etmekte oldu¤unu iblâ¤la kesbi ﬂeref eylerim.
Mustafa Kemal

Mister Frew'ya
Sizinle Mösyö Martin arac›l›¤›yla, yapt›¤›m›z görüﬂmelerimizin an›s›n› seve seve saklamaktay›m. Senelerce memleketimizde ve milletimiz aras›nda yaﬂam›ﬂ olan sizin, hakk›m›zda en do¤ru düﬂünce ve kan›lar›n›z olaca¤›n› umard›m. Oysa, ne yaz›k ki, ‹stanbul çevresinde iliﬂkiniz olan baz› aymaz ve ç›karc› kimselerin, sizi yanl›ﬂ yönlere sürüklediklerini
pek çok üzülerek anl›yorum. Bu arada Sait Molla ile düzenleyip uygulamaya baﬂlad›¤›n›z,
güvenilir kaynaklardan ö¤renilen plân›n, ‹ngiltere halk›nca hakl› olarak k›nanmaya yak›ﬂ›r bir nitelikte oldu¤unu bilginize sunmama izninizi rica ederim. Milletimiz Sait Mollan›n
de¤il, fakat gerçek yurtseverlerin gözüyle görülürse, böyle plânlar›n art›k memleketimizde ve milletimiz üzerinde uygulanamayaca¤› yarg›s›na kolayl›kla var›labilir. Nitekim daha
bugünün olaylar›ndan olan Adapazar› ve Karacabey olaylar›n›n, yar› kalm›ﬂ görünümü
sözümüzü do¤rulamaya yeter. Ama, buna ne gerek vard›? ‹ngiliz subay› Nowil’in, Diyarbak›r dolaylar›nda, Müslüman Kürt halk›n›, yoldan ç›karmaya pekçok çal›ﬂt›ktan sonra
Malatyada, eski Elaz›¤ Valisi Galip ve Malatya Mutasarr›f› Halil Beylerle S›vasa karﬂ› yaratmaya çal›ﬂt›¤› olay, sonucu bak›m›ndan bütün uygarl›k dünyas›na karﬂ› utanç verici de¤il miydi?
Size çok ciddî olarak ve içtenlikle bildiririm ki, ‹ngiliz milleti, milletimizin dostlu¤unu
ve güvenini de¤ersiz buluyorsa, bundaki yan›lg› derindir, yok de¤er veriyorsa, kulland›¤›n›z
araçlar çok yanl›ﬂ olup, sonuç alacak ve meyve verecek nitelikte de¤ildir. Sait Molla arac›l›¤›yla Adapazar›na gönderilen iki bin liran›n, yak›nda verimli sonuçlanaca¤› yolunda verilen sözün yalan oldu¤unu, olaylar size kan›tlam›ﬂ olaca¤›ndan fazla söze gerek görmem.
Özellikle, sizinle iliﬂki kuran sahtekârlar taraf›ndan Osmanl› padiﬂah›n›n da, ortaklaﬂa yapt›¤›n›z çal›ﬂma ve iﬂlerde parma¤› varm›ﬂ gibi gösterilmesi çok tehlikelidir. Siz pek iyi anlars›n›z ki, padiﬂah, sorumsuz ve tarafs›z olup ulusal irade ve egemenli¤imizle ilgili gerçekleri
de¤iﬂtiremez ve bozamaz. Memleketimizde bulunan ‹ngiliz siyasî görevlilerinin, kuﬂkusuz
‹ngiliz milletinin, eyilim ve ç›karlar›na ayk›r› olarak, vatan ve milletimize karﬂ› insanl›k d›ﬂ› ve uygarl›k d›ﬂ› bir ﬂekilde yap›lmakta olan giriﬂimlerini, elimizdeki mevcut bilgilerle ‹ngiliz milletine gösterirsek, sonuç dünyaca be¤eni ile karﬂ›lanmaz san›r›m. Fakat, bu konuda
tuhaf olmas› bak›m›ndan ﬂunu da bildirmek zorunday›m ki, siz bir din adam› olarak siyaset
manevralar›nda, özellikle öldürüﬂmeye varacak durumlarda rol oynamak hevesine kap›lmamal›yd›n›z. Sizinle yapt›¤›m›z görüﬂmelerde, sizi böyle bir politika adam› olarak de¤il, insanl›¤a hizmet eden, hakk› seven erdemli birisi saym›ﬂt›m. Bunda nekadar aldand›¤›m› son
güvenilir bilgilerin do¤rulad›¤›n› bildirmekle onur duyar›m.
Mustafa Kemal

Efendiler, ‹stanbulda, hükûmetin gözü önünde ve ›tt›la› dahilinde, cereyan
etmiﬂ ve etmekte bulunan teﬂebbüsat› denaetkâranenin ve bu teﬂebbüslerin bütün memlekette asar› meﬂ'umesine delâleti sarihada bulunan tezahürat›n, hakikî menﬂe ve amilleri hakk›nda, hükûmeti merkeziyenin, Heyeti Temsilîyeden
ziyade, vukuf ve malûmat hâs›l etmiﬂ bulunaca¤›na hâlâ ﬂüphe edilebilir mi?
Efendiler, vukuf ve malûmat sahibi olan bir hükûmet ricalinin, düﬂmanlar›n, mahza ta¤lit ve ›zlâl maksadile olan iftiraat ve iﬂaat›na, hakikat nazarile bak›p, yine onlar›n tavsiyelerini çare ve tedbir olarak tatbika kalk›ﬂacaklar›na ihtimal verilebilir mi?

Efendiler, ‹stanbulda, hükûmetin gözü önünde ve bilgisi alt›nda, yap›lm›ﬂ
ve yap›lmakta olan alçakça giriﬂimlerin ve bu giriﬂimlerin bütün memlekette
u¤ursuz belirtileri oldu¤unu aç›kça ortaya koyan olaylar›n, gerçek kaynak ve
etkenleri hakk›nda, ‹stanbul hükûmetinin, Temsilci Kuruldan daha iyi, bilgi
edinmiﬂ olmas› hâlâ kuﬂku götürebilir mi?
Efendiler, bilgi sahibi olan bir hükûmet üyesinin, düﬂmanlar›n, salt yan›ltmak ve ﬂaﬂ›rtmak amac›yla yapt›¤› iftiralara ve yayd›¤› yalanlara, gerçek
gözüyle bak›p gene onlar›n ö¤ütlerini çare ve önlem olarak uygulamaya kalk›ﬂacaklar›na ihtimal verilebilir mi?
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Ali R›za
Paﬂa Hükûmeti düﬂman yalanlar›na gerçek gözüyle
bak›p inan›yor

