Bu suallere cevap vermek için heyeti aliyenizi it'ab› zihne saik olmaktan
içtinaben, Ali R›za Paﬂa Kabinesinin fikrini tercüme eden Harbiye Nâz›r› Cemal Paﬂaya, sözü terketmeyi tercih ederim.
Efendiler, itiraf ederim ki, ben, Cemal Paﬂan›n bu hususta verdi¤i ﬂifre
telgraf›n mana ve medlûlünü anlamakta duçar› müﬂkülât ve hayret oldum ve
kendilerinden telgrafnamelerinin tekrar›n› talep ettim. Naz›r Paﬂa, 9 Kânunuevvel 1335 günü aynen arzedece¤im yekdi¤erini velyeden telgrafnamelerini keﬂide buyurdular.

Bu sorulara yan›t vermek için yüksek toplulu¤unuzun baﬂ›n› a¤r›tmaktan
çekindi¤imden sözü, Ali R›za Paﬂa hükûmetinin düﬂüncelerine tercüman olan
Savaﬂiﬂleri Bakan› Cemal Paﬂaya, b›rakmay› ye¤lerim.
Efendiler, aç›kça söylemeliyim ki, ben, Cemal Paﬂan›n bu konu ile ilgili
olarak verdi¤i ﬂifre telgraf›n anlam ve kapsam›n› kavramakta zorluk çektim
ve ﬂaﬂa kald›m ve kendilerinden telgraflar›n›n yinelenmesini istedim. Bakan
paﬂa, 9 Aral›k 1919 günü oldu¤u gibi bilginize sunaca¤›m, ard arda gelen telgraflar›n› çektiler.

S›vasta K.O. 3 Kumandanl›¤›na
9 Kânunuevvel 1919
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine:
Tekrar› talep buyurulan telgrafname berveçhiati maruzdur:
Hükûmetin, Sulh Konferans›na davet olunmak hususunda, metalipte bulundu¤u malûmdur. Musâlâhan›n hüsnü neticeye iktiran›, gidecek murahhaslar›m›z›n, emniyet ve itimad› millîyi haiz hem de icraat› dahiliyede hükmü nafiz, bir hükûmeti temsil etmesile ancak kabil olabilir. Mümessilini ecnebîye taraflar›ndan, dahilde emniyet ve asayiﬂin tesis ve takriri,
musirrane tavsiye olunuyor ve Anadoluda bir katliama u¤rayacaklar› endiﬂesile duçar› havf
ve haﬂyet olan ahalii h›ristiyaniyenin, fevç fevç, taht› iﬂgalde bulunan yerlere iltica etmekte bulunduklar› müessir ve calibi dikkat bir lisan ile söyleniyor. Gerçi, mevakii meﬂguleye ve alelhusus Adana havalisine gidenler, oralarda Ermeni unsurunu teksif maksadile azimet etmekte iseler de, Anadoluda fikri intizam›n ve emniyeti kalbiyenin muhtel olmas› sebep gösterilerek hükûmet taraf›ndan vukubulan ret ve tekzibin tesirini azalt›yor. Çünkü Heyeti Temsilîye
taraf›ndan verilen teminata ra¤men, vilâyatta baz› kimselerin kendilerine hoﬂ görünmiyen
memurlar› hotbehot azil ve tedbil ve icraat› hükûmeti sektedar eylemek ve cebren iane veya
vergi derç ve cibayet eylemek gibi harekât ve müdahalât›n›n tamamile önü al›namad›¤›ndan
mehafili ecnebîyece dahi, henüz endiﬂe berdevamd›r. Devletimizin berren ve bahren vaziyeti
haz›ras›nda, mukadderat›m›z hakk›nda ittihaz› mukarrerat edecek olan devletlere karﬂ› tehditkâr bir vaziyet almas›, herhalde muz›rd›r. Bundan baﬂka, mümessillere, Heyeti Temsilîye
nam›na, telgrafnameler keﬂide edilmesi, memlekette iki hükûmetin vücudunu gösterdi¤i,
Fransa mümessili taraf›ndan alenen ifade olunmuﬂtur. Hele bunlardan herhangi birine karﬂ›
elfaz› tahkiriye istimali, mütehallik oldu¤umuz nezaheti ahlâkîye ve fikri selîmi durendiﬂâne
ile telif edilemez. Tehlike ve musibet anlar›nda, muhafazai vakar ve sekinet, ﬂiar› millîmizden
oldu¤u unutulmamal› ve yesü füturun hat›ra getirece¤i müfrit ve mühlik amal ve tasavvurata, menafii âliyei vatan feda olunmamal›d›r. Hukukumuzu, vaziyeti haz›ram›zda ancak siyaset ve kiyaset ve muktazayi hale âk›lâne tevfik› hareketle müdafaa edebiliriz. ‹ﬂbu mülâhazat,
nezdi valâlar›nda malûmu ilâm kabîlinden ise de, rüfekaya ve ﬂuabata dahi vesayay› vatanperverânede bulunmak mutlaküllüzumdur. ‹çtima› takarrüp eden Meclisi Mebusan›m›z›n,
vatan› azizimizin halâs ve felâh› hususunda ittihaz olunacak tedabiri hakimaneyi takdir ile
bu maksad› ulvînin istihsaline hasr› nefs ve ihtimam eyliyece¤ine intizar olunmaktad›r.
Kabinenin fikrini arzederim.
Harbiye Naz›r› Cemal

S›vasta K.O. 3 Kolordu Komutanl›¤›na
9 Aral›k 1919
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine:
Yinelenmesini istedi¤iniz telgraf aﬂa¤›da bilginize sunulur: Hükûmetin, Bar›ﬂ Konferans›na ça¤›r›lmak için, istekte bulundu¤unu bilirsiniz. Bar›ﬂ›n iyi sonuçlanmas›, ancak gidecek delegelerimizin, milletin inan ve güvenini kazanm›ﬂ hem de iç iﬂlerde sözü geçer, bir
hükûmeti temsil etmeleriyle mümkün olabilir. Yabanc›lar›n temsilcileri taraflar›ndan, içerde güven ve dirli¤in kurulup yerleﬂmesi direnircesine öneriliyor ve Anadoluda bir k›y›ma
u¤rayacaklar› kayg›s›yla korkuya kap›lan H›ristiyan halk›n, dalga dalga, iﬂgal alt›nda bulunan yerlere s›¤›nmakta olduklar› etken ve dikkat çekici dil ile söyleniyor. Hernekadar, iﬂgal
edilmiﬂ yerlere ve özellikle Adana dolaylar›na gidenler, oralarda Ermeni unsurunu yo¤unlaﬂt›rmak amac›yla gitmekte iseler de, Anadoluda düzen ve güven duyusunun bozulmuﬂ olmas› neden gösterilerek hükûmet taraf›ndan yap›lan kabullenmeme ve yalanlamalar›n etkisini azalt›yor. Çünkü Temsilci Kurul taraf›ndan güvence verildi¤i halde, illerde bâz› kiﬂiler
kendilerine hoﬂ görünmeyen görevlileri kimseye dan›ﬂmadan, iﬂten almakta, de¤iﬂtirmekte,
hükûmet iﬂlerini aksatmak ve zorla ba¤›ﬂ veya vergi yaz›p toplamak gibi davran›ﬂ ve müdahalelerin önü tamamile al›namad›¤›ndan yabanc› çevrelerde de; hâlâ kuﬂku sürmektedir.
Devletimizin, karada ve denizdeki bugünkü durumunda, kaderimiz üzerine karar alacak
olan devletlere gözda¤› verecek davran›ﬂta bulunmas›, herhalde zararl›d›r. Bundan baﬂka,
temsilcilere, Temsilci Kurul ad›na, telgraflar çekilmesi, memlekette iki hükûmetin varl›¤›n›
gösterdi¤i, Fransa temsilcisi taraf›ndan aç›kça söylenmiﬂtir. Hele bunlardan herhangi birine
karﬂ› aﬂa¤›lay›c› sözler kullan›lmas›, bizim gibi temiz ahlâkl› ve ilerisini gören sa¤lam düﬂüncelerle ba¤daﬂamaz. Tehlike ve s›k›nt› zamanlar›nda, a¤›rbaﬂl›l›k ve sakin oluﬂ, ulusal âdetlerimizden oldu¤u unutulmamal› ve üzüntü ve bezginli¤in an›msataca¤› aﬂ›r› ve tehlikeli iﬂler ve tasar›lara, ülkenin yüksek ç›karlar› feda olunmamal›d›r. Haklar›m›z›, bugünkü durumumuzda ancak siyaset ve uyan›kl›¤a yaraﬂ›rcas›na davranmakla, ak›ll›ca uyumlu davranmakla savunabiliriz. Bu düﬂünceler, sizin için bildi¤iniz ﬂeyleri yinelemekten baﬂka birﬂey
de¤ilse de, arkadaﬂlara ve ﬂubelere de yurtseverce ö¤ütler vermek kesinlikle gereklidir.
Toplanmas› yaklaﬂan Meb'uslar Meclisimizin, aziz vatan›m›z›n kurtuluﬂu ve mutlulu¤u için
al›nacak ak›ll› önlemleri bularak yüksek amaca var›lmas›na özenmesi ve bütün varl›¤› ile çal›ﬂmas› beklenmektedir.
Hükûmetin düﬂüncesini bilginize sunar›m.
Savaﬂiﬂleri Bakan› Cemal

Efendiler, mesmuunuz olan bu telgraf muhteviyat›n› tahlil ile, heyeti aliyenizi, yormay› lüzumsuz addederim. Yaln›z müsaade buyurursan›z, buna verdi¤im cevab›, oldu¤u gibi arzetmekle iktifa edece¤im.

Efendiler, dinledi¤iniz bu telgraf›n içindekileri yorumlayarak, toplulu¤unuzu, yormay› gereksiz sayar›m. Yaln›z izin verirseniz, buna verdi¤im karﬂ›l›¤›, oldu¤u gibi bildirmekle yetinece¤im.

ﬁifre
Harbiye Naz›r› Cemal Paﬂa Hazretlerine
S›vas, 11/12/1335
Kabinenin fikri olmak üzere ibla¤ buyurulan 9 Kânunuevvel 1335 tarihli telgrafname
heyetimizce mütalea olundu. Bu telgrafname münderecat› dahi, bunca izahat ve maruzat›m›za ra¤men, iﬂ'arat› sab›kadaki telâkkileri tekrar mahiyetinde görülmüﬂtür. Heyeti Temsilîyemizin gayesi, nüfuzu hükûmeti halelden vikaye, itimad› millîyi tarsinden ibaret oldu¤u, mükerreren teyit olunmuﬂtur. Maruzat›m›z›n, maalesef lây›k› veçhile nazar› imana al›nmad›¤›
kanaati hâs›l olmaktad›r.

ﬁifre
Savaﬂiﬂleri Hakan› Cemal Paﬂa Hazretlerine
S›vas, 11/12/1919
Hükûmetin düﬂüncesi olarak bildirilen 9 Aral›k 1919 tarihli telgraf Kurulumuzca incelendi. Bu telgrafda yaz›lanlar da, bunca aç›klamalar›m›za ve bilgi sunmalar›m›za karﬂ›n, eski görüﬂleri yineleme niteli¤inde görülmüﬂtür. Temsilci Kurulumuzun amac›n›n, hükûmet
erkini k›r›lmaktan korumak ve ulusal güveni sa¤lamlaﬂt›rmaktan ibaret oldu¤u, birçok kere bildirilmiﬂtir. Sunular›m›z›n ne vaz›k ki, hak ettikleri önemle dikkate al›nmad›¤› kan›s›
do¤maktad›r.
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1- Anadoluda fikri intizam ve emniyeti kalbiyenin muhtel oldu¤u do¤ru de¤ildir, belki
sâk›t Damat Ferit Paﬂa kabinesi zaman›nda husule getirilmiﬂ olan bu ihtilâli efkâr ve emniyetsizlik, ahiren vahdeti millîye sayesinde zail olmuﬂtur.
2- Eﬂhas taraf›ndan, hotbehot memur azil ve tebdili vaki de¤ildir. Yaln›z Dahiliye Nezareti, harekât› millîyeye aleyhtarl›klar›ndan dolay›, sâk›t kabine zaman›nda, millet taraf›ndan kovulan ve her tarafça isimleri malûm olan memurîni, nasb ve tayindeki ›srarile pek manidar bir meslek takip ediyor. Dahiliye Nezaretinin amali millîyeye külliyen mugayir ve hâlâ
Naz›r› Sab›k Adil Bey ruhunun Dahiliye Nezaretinde yaﬂad›¤›n› efkâr› umumiyeye ihsas eyliyen icraat›, elbette pek muhik ve meﬂru olarak halkça muta olmamaktad›r. Ayn› müsteﬂar,
ayn› idareî umumiyeyi dahilîye, ayn› memurîn müdürünün icrayi vazifede devam eylemeleri,
hakikaten hem heyeti celilelerini ve hem de millete karﬂ› taahhüt alt›nda bulunan Heyeti Temsilîyemizi pek müﬂkül bir vaziyete sokmaktad›r.....................tarihli telgrafname ile arzetti¤imiz Dersim mutasarr›f› meselesi calîbi dikkattir. Art›k bu bapta Heyeti Temsilîyece yap›lacak bir ﬂey kalmam›ﬂt›r. Badema da, Dahiliye Nezaretinin bu gibi icraat› yüzünden tahassul
edecek vaziyetlerin ›slâh› için, hüsnü kabul ve itimada mazhar olamad›¤›ndan, istirhamatta
da bulunulm›yacakt›r.
Son defa olarak ﬂunu arzedelim ki, hükûmeti seniyeleri, milletin emnü itimad›n› bihakkin kazanmak ve bu mülkü millete nâfi olmak arzusunda ise ki, buna heyetimizin hiç ﬂüphesi yoktur. Milletin ruhuna, vaziyetin derecei nezaketine göre bir hatt› hareket intihap etmeli,
as›l derdi kendi içinde tedavi eylemelidir. Yoksa, makam› iktidara gelindi¤inden itibaren tutulan usul veçhile, Heyeti Temsilîyeyi hedef ittihaz ederek ayn› zemin üzerinde mütevaliyen
yaz› yazmakla maksat temin edilemez.
3- Hükûmeti sak›tan›n millete düﬂman, düﬂmanlara dost olarak takip etmiﬂ oldu¤u siyaseti hainanenin miras› olan Ayd›n cephesinde, para dercinde, belki baz› uygunsuzluklar olmuﬂ olabilir. ﬁukadar ki, S›vas Umumî Kongresi ile taazzuv eden vahdeti millîye ve Harbiye
Nezaretinin himemat ve muaveneti vatanperveranesi sayesinde, bu gibi hallerin de önü al›nm›ﬂ demektir.
4- Millet, hali mütarekede bulundu¤u düﬂman devletlerden hiçbirisine tehditkâr vaziyet
alm›ﬂ de¤ildir. Yaln›z hukuku mukaddese ve meﬂruas›na mudahalât›, lüzumu kat’î hâs›l olursa, silâhla dahi men'e azmeylemiﬂtir.
5- Heyeti Temsilîyenin, mümessillere telgraf keﬂide etmesi bahsine gelince; bu ancak
protestolara inhisar etmektedir ki, heyeti celilelerinin muvafakatine de iktiran eylemiﬂtir. Esasen, millî birli¤in mümessili olmak s›fatile Heyeti Temsilîyenin, millet nam›na, bu kabil müracaatlerde bulunmas› bir hakk› meﬂruudur. E¤er, hükûmette ayn› hassasiyeti gösterir ve milletle hemfikir oldu¤unu bu kabil f›rsatlarda izhar ve iraeye ﬂitaban olursa, siyasete zarar ﬂöyle dursun, fevaidi azime iktitaf olunaca¤› bedihîdir. Halbuki Heyeti Celilelerinin Adanan›n
iﬂgali gibi sarih bir haks›zl›¤› bile, protesto eylemedi¤ini Frans›zlar söylüyorlar. Binaenaleyh
Frans›z mümessilinin ifadat› alenîyesinin hikmetini bu noktada aramal›d›r. Hulâsa, ﬂunu arzedelim ki Heyeti Temsilîye ne yesü fütura düﬂmüﬂtür ve ne de vezaifi mukaddesesinde, selâmeti millet ve vatana ait icabal› idrak edemiyecek ﬂuursuzlukla malûldür. Milletin selâmeti
nam›na ittihaz eyledi¤i tedabir ve icra eyledi¤i bilûmum muamelâtta vekar ve haysiyeti, meskenet ve zillete tercih eylemeyi esas kabul etmiﬂtir. Siyaset, kiyaset ve muktazayi hale tevfik›
hareketin ancak bu tarikte oldu¤una iman eylemiﬂtir. Binaenaleyh, elîm hakikatler karﬂ›s›nda, müteyakk›z ve mütenebbih olan ruhu milletten iktibas eyledi¤i bu eseslar›n aksini millete
tavsiye eyliyemez ve kariben içtima›n› elzem addeyledi¤i Meclisi Meb'usan›n da, ayn› ruh ve
his ile mütehalli olaca¤› ümmiyesini kaviyyen besler.
6- Heyeti Temsilîyemizin noktai nazar›, berveçhibâlâ arzolundu. Bu gibi hususatta, murahhas›m›z olmak itibarile, zât› devletlerinin heyeti vükelây› tenvir ve gayr›vâki hususat› kendilerine izah buyurmakl›¤›n›z lâz›m oldu¤unu, selâmeti memleket nam›na, kemali hürmetle
arzeyleriz.
Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal

1 - Anadoluda düzen ve güven duyusunun bozuldu¤u do¤ru de¤ildir, tersine düﬂük
Damat Ferit Paﬂa Hükûmeti zaman›nda yarat›lm›ﬂ olan bu dirliksizlik ve güvensizlik, son
zamanlarda ulusal birlik sayesinde ortadan kalkm›ﬂt›r.
2 - Kiﬂilerce, kimseye dan›ﬂ›lmadan memurlar›n iﬂten at›lmas› ve de¤iﬂtirilmesi olmam›ﬂt›r. Yaln›z ‹çiﬂleri Bakan›, Millî Harekâta karﬂ› ç›kmalar›ndan dolay›, düﬂük hükûmet
zaman›nda, millet taraf›ndan kovulan ve her tarafça isimleri bilinen memurlar› yeniden atamadaki direnmesile çok anlaml› bir tutum izliyor. ‹çiﬂleri Bakanl›¤›n›n ulusal emellere tamamile ayk›r› ve ﬂimdi bile eski Bakan Adil Bey ruhunun ‹çiﬂleri Bakanl›¤›nda yaﬂad›¤›n›
kamu oyuna hissettiren yürütümüne, elbette pek hakl› ve meﬂru olarak halkça uyulmamaktad›r. Ayn› müsteﬂar, ayn› içiﬂleri genel yönetimi, ayn› porsonel müdürünün görevi sürdürmeleri, gerçekten hem hükûmetinizi ve hem de millete söz vererek yüklenim alt›na girmiﬂ
olan Temsilci Kurulumuzu çok zor bir duruma sokmaktad›r........Tarihli telgrafla bildirdi¤imiz Dersim mutasarr›f› iﬂi dikkat çekicidir. Art›k bu konuda Temsilci Kurul taraf›ndan yap›lacak bir ﬂey kalmam›ﬂt›r. Bundan böyle ‹çiﬂleri Bakanl›¤›n›n bu yürütümleri yüzünden
do¤acak durumlar›n düzeltilmesi için, iyi karﬂ›lamad›¤›ndan ve kendisine güvenilmedi¤inden, ricada da bulunulm›yacakt›r.
Son defa olarak ﬂunu bildirelim ki, hükûmetiniz, milletin emniyet ve güvenini gerçekten kazanmak ve bu yurda ve ulusa yararl› olma iste¤indeyse ki, buna Kurulumuzun hiç
kuﬂkusu yoktur. Milletin ruhuna, durumun a¤›rl›¤›na göre bir yol seçmeli, as›l derdi kendi
içinde gidermelidir. Yoksa, iﬂbaﬂ›na gelindi¤inden beri yap›ld›¤› gibi, Temsilci Kurulu hedef
tutarak ayn› yönde ard› ard›na yaz› yazmakla amaca ulaﬂ›lamaz.
3 - Düﬂük hükûmetin millete düﬂman, düﬂmanlara dost olarak izlemiﬂ oldu¤u haince
siyasetinin kal›nt›s› olan Ayd›n cephesinde, para toplan›rken, belki baz› uygunsuzluklar olmuﬂ olabilir. Ancak, S›vas Genel Kongresi ile oluﬂan ulusal birlik ve Savaﬂiﬂleri Bakan›n›n
yurtseverce çaba ve yard›mlar› sayesinde, bu gibi durumlar›n da önü al›nm›ﬂ demektir.
4 - Millet, ateﬂkes durumunda bulundu¤u düﬂman devletlerden hiçbirisine gözda¤› verici bir tav›r alm›ﬂ de¤ildir. Yaln›z kutsal ve yasal haklar›na baﬂkalar›n›n kar›ﬂmas›n›, kesin
zorunluk olursa, silâhla da önlemeye kesin karar vermiﬂtir.
5 - Temsilci Kurulun, temsilcilere telgraf çekmesi konusuna gelince; bu ancak protestolarda bulunmak içindir ki, bunu hükûmetiniz de uygun bulmuﬂtur. Asl›na bak›l›rsa millî
birli¤in temsilcisi olarak Temsilci Kurulun, millet ad›na, bu gibi baﬂvurularda bulunmas›
meﬂru bir hakk›d›r. E¤er, hükûmet de ayn› duyarl›l›¤› gösterir ve milletle ayn› düﬂüncede
oldu¤unu bu gibi f›rsatlarda belli eder ve gösterirse, siyasete zarar ﬂöyle dursun, büyük yararlar sa¤lanaca¤› apaç›k bellidir. Oysa hükûmetin Adanan›n iﬂgali gibi aç›k bir haks›zl›¤›
bile, protesto etmedi¤ini Frans›zlar söylüyorlar. Demek ki Frans›z temsilcisinin aç›k konuﬂmas›n›n anlam›n› bu noktada aramal›d›r. K›saca, ﬂunu bildirelim ki Temsilci Kurul, ne
üzüntüye ve bezginli¤e düﬂmüﬂtür ve ne de kutsal ödevlerinde milletin ve vatan›n esenli¤i
için gerekenleri anlayamayacak bir bilinçsizli¤e düﬂmüﬂtür. Milletin esenli¤i için ald›¤› önlemlerde ve yapt›¤› bütün iﬂlerde a¤›rbaﬂl›l›k ve haysiyeti, miskinlik ve aﬂa¤›l›¤a ye¤lemeyi
ilke olarak kabul etmiﬂtir. Siyasetin, uyan›kl›k ve durumun gereksinime uygun davranman›n ancak bu yolda olmas› gerekti¤ine inanm›ﬂt›r. Bunun için, ac› gerçekler karﬂ›s›nda, uyan›k ve bilinçli olan ruhunun milletten ald›¤› bu ilkelerin aksini millete ö¤ütleyemeze ve yak›nda toplanmas›n› çok gerekli sayd›¤› Meb'uslar Meclisinin de, ayn› ruh ve duygu ile dolu
olaca¤› umusunu kuvvetle besler.
6 - Temsilci Kurulumuzun görüﬂü, yukar›da bilginize sunuldu. Bu gibi iﬂlerde, delegemiz olarak, sizin bakanlar kurulunu ayd›nlatman›z ve asl› olmayan ﬂeyleri onlara anlatman›z gerekti¤ini, ülkenin esenli¤i ad›na, üstün sayg›yla bildiririz.
Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal
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Efendiler,
‹stanbulda istihlâs› vatana müteallik en mühim vezaifle iﬂtigal eden muhterem ve âk›l tan›nm›ﬂ zevat›n, o devirde, ‹stanbul havay› mesmumunu teneffüs
yüzünden, zihniyet ve telâkkilerinde, ne kadar menfi inhiraflar husul bulmuﬂ
oldu¤una misal olmak üzere henüz S›vasta iken temas etti¤im küçük bir meseleyi müsaadenizle arzetmek isterim. ‹htimal, azay› kiram meyan›nda hat›rlayanlar vard›r; Ayan Azas›ndan Çürüksulu Mahmut Paﬂa, Bosfor gazetesi muharrirlerinden birisine, vaziyeti siyasîyemiz hakk›nda beyanatta bulunmuﬂtu.
Mahmut Paﬂan›n, o tarihlerde, ‹stihzarat› Sulhîye Komisyonu azas› oldu¤unu
da hat›rlars›n›z. Paﬂan›n, 31 Teﬂrinievvel 1335 tarihli Tasviriefkâr gazetesinde
de intiﬂar eden beyanat›n›, 17 gün sonra S›vasta okudum. "Ermenilerin fazla
m››talebat›na hak vermeksizin, hudutlarda baz› tashihat›n icras›na raz› oluruz." ifadesi nazar› dikkatimi celbetti. ﬁarkî Anadoluda, Ermenistan lehine lavizat› arz›yede bulunulaca¤› vadini tazammun eden bu cümlenin, sulh komisyonu azas›ndan bir recülü devlet taraf›ndan sarfedilmiﬂ bulunmas› cidden teemmül ve isti¤raba ﬂayan idi. Bu sebeple 17 Teﬂrinisani 1335 tarihinde, Çürüksulu Mahmut Paﬂa Hazretlerine yazmay› faydal› addetti¤im bir telgrafnamede;
beyanat›ndaki iﬂaret etti¤im cümleden dolay›, "ﬁarkî Anadolu ahalisinin pek
muhik olarak, son derece münfail ve müteessif oldu¤unu zikrettikten sonra, Erzurum ve S›vas Kongreleri mukarrerat› veçhile milletin Ermenistana bir kar›ﬂ
toprak terketmiyece¤ini ve hatta hükûmet, bu kabîl bir mecburiyeti elîmeye serfüru ederse, millet, kendi hukukunu bizzat müdafaaya azmeyledi¤ini ve bunun
cihana ilân edilmiﬂ oldu¤unu" yazd›m ve bu azmü karar› millînin, herkesten
evvel ‹stihzarat› Sulhîye Komisyonu azay› kiram›nca malûm ve muta bulunmas› lüzumunu arzeltim (Ves. 196).
Efendiler, S›vasta, geçen ikametimiz esnas›nda, birçok mesail ve hadisata
temas edilmiﬂ ve bizzarure, millî, idarî, askerî ve siyasî teﬂebbüsat ve icraatta
bulunulmuﬂtur. Bunlar›n kâffesini tafsil etmek uzun sürer. Yaln›z, takip etti¤imiz, silsilei vakayiin irtibat›na medar olacak baz› noktalar›, kay›t ve iﬂaret ederek geçece¤im.
*
* *
Efendiler, teﬂkilât› millîyenin tanzim ve tensiki mühimdi. Bunun için, tedabiri mahsusa ittihaz edildi. ‹ntihabat münasebetile, husul bulan baz› ihtilâfat›
efkâr›n izalesi esbab›na tevessül olundu.
Maraﬂta, baz› Çerkez vatandaﬂlar, gûya, Maraﬂ›n umum Çerkezleri nam›na, Cebelibereket Guvernörünün Maraﬂa izam›n›, Ay›ntapta Frans›z askerî kumandan›ndan telgrafla talep eylemiﬂlerdi. Buna müsaade eden Maraﬂ mutasarr›f›na teessüf edildi. Maraﬂ eﬂraf ve mütehayyizan›n›n, mumaileyh Guvernör
geldi¤i takdirde, istikbal eylememeleri lüzumu bildirildi. Hükûmeti merkeziyenin de nazar› dikkati celbolundu.
Bolu havalisinde, asayiﬂsizlik gittikçe art›yordu. ‹zmitte, As›m Beyden
sonra, Birinci F›rka Kumandan› olan Rüﬂtü Beye, bu hususta talimat verildi.
Efendiler, 20 Teﬂrinisani 1335 tarihinde, ‹stanbuldaki teﬂkilât›m›zdan, Kara
Vas›f ve Miralay ﬁevket Bey imzalarile gelen bir ﬂifrede; "Gebze kaymakam›n›n
muhalif oldu¤u ve bu kaymakam›n, envai fecayie cür’et eden Yahya Kaptan›n

* Bugünkü Osmaniye, ‹slâhiye ve Dörtyol ilçelerinin bulundu¤u yerlerdeki sanca¤›n o zamanki ad› (B.Y.)
** Sanca¤›n Frans›z yöneticisi (B.Y.)
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Efendiler,
‹stanbulda ülkenin kurtar›lmas›yla ilgili en önemli görevlerde çal›ﬂan sayg›n ve ak›ll› tan›nm›ﬂ kiﬂilerin, o dönemde ‹stanbulun zehirli havas›n› almakta
olmalar›ndan, görüﬂ ve anlay›ﬂlar›nda, nekadar olumsuz sapmalar olmuﬂ bulundu¤una örnek olmak üzere daha S›vasta iken karﬂ›laﬂt›¤›m küçük bir olay› hat›rlayanlar vard›r; Senato üyelerinden Çürüksulu Mahmut Paﬂa, Bosphore gazetesi yazarlar›ndan birisine, siyasî durumumuz hakk›nda demeç vermiﬂti. Mahmut Paﬂan›n, o tarihlerde, Bar›ﬂ Haz›rl›klar› Komisyonu üyesi oldu¤unu da
an›msars›n›z. Paﬂan›n, 31 Ekim 1919 tarihli Tasviriefkâr gazetesinde de yay›mlanan demecini, 17 gün sonra S›vasta okudum. "Ermenilerin aﬂ›r› isteklerine
hak vermeksizin, s›n›rlarda birtak›m düzeltmeler yap›lmas›na raz› oluruz." sözleri dikkatimi çekti. Do¤u Anadoluda, Ermenistan yarar›na toprak b›rak›laca¤›na söz verme anlam›na gelen bu cümlenin, bar›ﬂ komisyonu üyelerinden bir
devlet büyü¤ü taraf›ndan söylenmiﬂ bulunmas› gerçekten düﬂünülecek ve ﬂaﬂ›lacak ﬂeydi. Bu sebeple 17 Kas›m 1919 tarihinde, Çürüksulu Mahmut Paﬂa Hazretlerine yazmay› yararl› sayd›¤›m bir telgrafda; demecindeki belirtti¤im cümleden dolay›, "Do¤u Anadolu halk›n›n pek hakl› olarak, son derece üzgün ve k›rg›n" oldu¤unu söyledikten sonra," Erzurum ve S›vas Kongreleri kararlar› uyar›nca milletin Ermenistana bir kar›ﬂ toprak b›rakm›yaca¤›n› ve hükûmet, bu
yolda ac› bir zorunlulu¤a boyun e¤se bile, milletin, kendi haklar›n› kendi savunmaya kesin karar verdi¤ini ve bunun dünyaya ilân edilmiﬂ oldu¤unu" yazd›m ve
bu ulusun kesin kararl›l›¤›n›n, herkesten önce Bar›ﬂ Haz›rl›klar› Komisyonunun
soylu üyelerince bilinmesi ve buna uymalar› gerekti¤ini bildirdim (Belge 196).
Efendiler, S›vasta, kald›¤›m›z s›rada, birçok sorun ve olaylarla karﬂ›laﬂ›lm›ﬂ ve zorunlu olarak, ulusul, yönetsel, askerî ve siyasî giriﬂim ve yürütmelerde bulunulmuﬂtur. Bunlar›n hepsini ayr›nt›lar›yla anlatmak uzun sürer. Yaln›z, izledi¤imiz olaylar zincirinin halkalar›n› birbirine ba¤lamaya yarayacak
baz› noktalara, dokunup iﬂaret ederek geçece¤im.
*
* *
Efendiler, Ulusal Örgütlerimizin düzene sokulmas› önemliydi. Bunun
için, özel önlemler al›nd›. Seçimler dolay›s›yla, ortaya ç›kan bir tak›m düﬂünce ayr›l›klar›n›n giderilmesi çaresine bak›ld›.
Maraﬂta, baz› Çerkez vatandaﬂlar, sözde, Maraﬂ›n tüm Çerkezleri ad›na,
Cebelibereket* Guvernör** ünün Maraﬂa gönderilmesini, Gaziantepte Frans›z
askerî komutan›ndan telgrafla istemiﬂlerdi. Buna izin veren Maraﬂ Mutasarr›f› k›nand›. Maraﬂ›n ileri gelenlerine, o Guvernör gelirse, karﬂ›lamamalar› gere¤i bildirildi. ‹stanbul hükûmetinin de dikkati çekildi.
Bolu dolaylar›nda, güvensizlik gittikçe art›yordu. ‹zmitte, As›m Beyden
sonra, Birinci Tümen Komutan› olan Rüﬂtü Beye, bu konuda direktif verildi.
Efendiler, 20 Kas›m 1919 tarihinde, ‹stanbuldaki örgütlerden, Kara Vas›f ve
Albay ﬁevket Bey imzalarile gelen bir ﬂifrede; "Gebze Kaymakam›n›n bize karﬂ›
oldu¤u ve bu kaymakam›n, türlü ac› olaylara kar›ﬂan Yahya Kaptan›n kötülükle-
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fenal›klar›n› örtmeye ve saireye baﬂlayarak Kuvayi Millîyeye leke sürmeye sai
oldu¤u" bildiriliyor ve kaymakam›n becayiﬂi mevzuubahs ediliyordu (Ves.
197).
Biz de, bu mütaleaya, samimiyetle iﬂtirak ederek, meselenin, Cemal Paﬂa
vas›tasile teminini cevaben bildirdik (Ves. 198).
Efendiler, bu Yahya Kaptan meselesi, ink›lâp safahat›ndan mühim birine
dahil ve çok manidâr oldu¤u için, biraz tafsilât vermeyi münasip görüyorum.
ﬁimdiye kadar, verilen malûmattan anlaﬂ›lm›ﬂ olaca¤›na ﬂüphe yoktur ki,
muhtelit, memzuç, müﬂterek düﬂmanlar›n tatbik›na çal›ﬂt›klar› plân›n, mühim
bir noktas› da, dahili memlekette asayiﬂsizlik oldu¤unu ve anas›r› h›r›stiyanîyeye tecavüzatta bulunuldu¤u keyfiyetini, filî ve maddî asar ve hadisat ile enzar›
cihanda ispata ve bu ef'al ve harekât›n Kuvayi Millîye taraf›ndan ika edildi¤ini
iknaa matuf idi. Bu hafî ve habis maksad›n temini için de, malûmumuz oldu¤u
veçhile, birtak›m çeteler teﬂkil ederek, bilhassa ahalii h›r›stiyanîye üzerine sald›rmak ve bu çetelerin ika edecekleri cinayat›, teﬂkilât› millîyeye atfetmek yolunu takip ediyorlard›. Bu teﬂebbüsat, az çok memleketin her taraf›nda filiz vermeye baﬂlamakla beraber, en mühim inkiﬂaf ve faaliyet, ‹stanbula kurbiyeti itibarile, Biga, Bal›kesir ve bilhassa ‹zmit, Adapazar›, Bolu havalisinde, nazar›
dikkati câlip bir manzara arzediyordu.
Biz, bu hainane ve fakat -itiraf olunmal›d›r ki- çok mahirane teﬂebbüse
mukabil, fevkalâde tedbir ve teﬂebbüs almak mecburiyetinde kald›k. Çünkü
hükûmeti merkezîye, bütün bu düﬂman teﬂebbüslerini, filhakika, Kuvayi Millîyeye atfediyor ve tenkilleri için tedabiri ﬂedide ittihaz edecek yerde muttas›l, Heyeti Temsilîyeyi taht›e ve tazyik ederek, bu âmili fecayi olan düﬂman çetelerinin
faaliyetine hitam vermeyi, bizden talep ediyordu. Maatteessüf hükûmet, bu fikir ve kanaatini, ‹stanbuldaki teﬂkilât›m›z rüesas›na da tamamile zerk ve telkine muvaffak olabilmiﬂti.
Efendiler, bizim, bilhassa ‹stanbula yak›n olan ‹zmit m›ntakas›nda tatbik›n› düﬂündü¤ümüz tedbir, orada müsellâh, millî müfrezeler teﬂkil etmek ve o
havalide ﬂayan› emniyet olan kumandan ve zabitlerimizin, bu millî müfrezelere muavenet ve muzahareti ile, hain çeteleri takip ederek mazarrat ve vücutlar›n› izale eylemek idi.
‹ﬂte, bu maksatla vücuda getirebildi¤imiz millî müfrezelerin en mühimmi
ve kuvvetlisi, bu, Yahya Kaptan denmekle maruf, bir fedekâr vatanperverin
müfrezesi idi.
Merhum Yahya ile ilk münasebetimiz ﬂöyle oldu:
Bir gün telgrafç›lar, S›vas Telgraf Merkezine, bu malûmat› veriyorlard›.
Gayet müstacel bir telgraf› tevkif ettiler, yani Dersaadette tevkif edilmiﬂtir. Meali ﬂudur:

rini örtmeye ve baﬂka iﬂler yapmaya kalk›ﬂarak Ulusal Güçlere leke sürmeye
çal›ﬂt›¤›" bildiriliyor ve kaymakam›n de¤iﬂtirilmesi söz konusu ediliyordu
(Belge 197).
Biz de, bu görüﬂe, içtenlikle kat›larak, gere¤inin, Cemal Paﬂa arac›l›¤›yla
sa¤lanmas›n› bildirdik (Belge 198). Efendiler, bu Yahya Kaptan sorunu, devrimin önemli bir evresine girdi¤i ve çok anlaml› oldu¤u için, biraz ayr›nt›l› bilgi vermeyi uygun buluyorum.
ﬁimdiye kadar, verilen bilgilerden anlaﬂ›lm›ﬂ olaca¤›na ﬂüphe yoktur ki,
karma, kar›ﬂ›k, ortak düﬂmanlar›n uygulamaya çal›ﬂt›klar› plân›n, önemli bir
noktas› da, memleket içinde güvensizlik oldu¤unu ve H›ristiyan unsurlara sald›r›larda bulunuldu¤unu, etkin ve nesnel izler ve olaylar ile dünya gözünde
kan›tlamak ve bu iﬂ ve davran›ﬂlar›n Ulusal Güçler taraf›ndan yap›ld›¤›na
inand›rmaya yönelik idi. Bu gizli ve kötü amac›n gerçekleﬂtirilmesi için de,
bildi¤iniz gibi, birtak›m çeteler kurarak, özellikle H›ristiyan halk üzerine sald›rmak ve bu çetelerin iﬂleyecekleri cinayetleri, Ulusal Örgütlerin üstüne atmak yolunu tutuyorlard›. Bu giriﬂimler, az çok memleketin her taraf›nda filiz
vermeye baﬂlamakla birlikte, en önemli geliﬂme ve etkinlik, ‹stanbula yak›nl›¤›ndan dolay›, Biga, Bal›kesir ve özellikle ‹zmit, Adapazar›, Bolu dolaylar›nda, dikkat çekecek bir görünüm oluﬂturuyordu.
Biz, bu haince ve fakat - kabul edilmelidir ki - çok ustaca giriﬂime karﬂ›, ola¤anüstü önlemler almak ve giriﬂimlerde bulunmak zorunlu¤unda kald›k. Çünkü, ‹stanbul hükûmeti, bütün düﬂman›n bu giriﬂimlerini, gerçekten, Ulusal Güçlerin üstüne at›yor ve bunlar› bast›rmak için sert önlemler
almak yerine durmadan, Temsilci Kurulu suçlayarak ve bask› yaparak, bu
a¤›r suçlar› iﬂleyen düﬂman çetelerinin etkinliklerine son vermeyi, bizden
istiyordu. Yaz›k ki hükûmet, bu düﬂünce ve kan›s›n›, ‹stanbuldaki örgütümüzün baﬂ›ndakilere de tamamile aﬂ›lamakta ve onlar› kand›rmakta baﬂar›l› olabilmiﬂti.
Efendiler, bizim, özellikle ‹stanbula yak›n olan ‹zmit bölgesinde uygulanmas›n› düﬂündü¤ümüz yöntem, orada silâhl›, millî birlikler kurmak ve o yöredeki güvenilir komutan ve subaylar›m›z›n, bu ulusal birliklere yard›mc› ve
destek olarak, hain çeteleri izleyip yapt›klar› kötülüklerle kendilerini yok etmekti.
‹ﬂte, bu amaçla oluﬂturabildi¤imiz ulusal birliklerin en önemlisi, bu Yahya Kaptan diye tan›nan bir özverili vatanseverin birli¤i idi.
Merhum Yahya ile ilk iliﬂkimiz ﬂöyle oldu:
Birgün telgrafç›lar, S›vas Telgraf Merkezine, ﬂu bilgiyi veriyorlard›. Çok
ivedi bir telgraf› durdurdular, yani ‹stanbulda durdurulmuﬂtu. ‹çeri¤i aﬂa¤› yukar› ﬂudur:

S›vasta Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Dün ‹zmitten tavsiye edilen Yahya, benim. Yar›n akﬂam Kuﬂçal› telgrafhanesinde emrinize muntar›z›m.

S›vasta Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Dün ‹zmitten sal›k verilen Yahya, benim. Yar›n akﬂam Kuﬂçal› telgrafhanesinde emrinizi bekliyorum.

Kuﬂçal›, Üsküdarla Gebze aras›nda bir köydür. Filhakika, Yahya Kaptan,
bana, ‹zmitte teﬂkilât›m›z taraf›ndan tavsiye edilmiﬂti.
4 Teﬂrinievvel 1335 tarihinde Kuﬂçal› merkezinden ﬂu telgraf› ald›m:

Kuﬂçal›, Üsküdarla Gebze aras›nda bir köydür. Gerçekten, Yahya Kaptan, bana, ‹zmitteki örgütümüz taraf›ndan sal›k verilmiﬂti.
4 Kas›m 1919 tarihinde Kuﬂçal› merkezinden ﬂu telgraf› ald›m:
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S›vasta Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Mühim ve gayet müstaceldir
Bendeniz size iki gün evvel ‹zmitten tavsiye edilen Yahyay›m. Emriniz üzere, telgraf baﬂ›nda emirlerinizi telâkki etmeye geldim. Nihayet yar›n akﬂama kadar Kuﬂçal› telgrafhanesindeyim
Yahya

Anlaﬂ›ld›¤›na göre Yahya Kaptan ‹stanbuldan telgraf›n›n çekilmedi¤ini
anlay›nca kendisi henüz Kuﬂçal›ya gelmeden, bu telgraf› Kuﬂçal› merkezine
göndererek çektirmiﬂ (Ves. 199).
Ben de ﬂu emri verdim (Ves. 200).
4 Teﬂrinievvel 1335
‹zmit Merkezi vas›tasile Kuﬂçal› Telgrafhanesinde Yahya Efendiye
Bulundu¤unuz havalide kuvvetli bir teﬂkilât yap›n›z. Adapazar› Kaymakam› Tahir Bey
vas›tasile bizimle tesis ve temini irtibat eyleyiniz. ﬁimdilik haz›r bulununuz.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyet Reisi Mustafa Kemal

Efendiler, Yahya Kaptan, ald›¤› bu emir üzerine, teﬂkilât yapt› ve aylarca
‹stanbulla temas eden muhitlerde hain çetelerin icraat›na mâni oldu.
Nihayet, ‹stanbul hükûmeti taraf›ndan katlettirildi. Gerçi, Yahya Kaptan›n
faaliyeti ve sureti feciada vukuu ﬂehadeti, bundan sonraki aylara müteallik bir
hâdise ise de, burada vak'aya temas edilmiﬂken, bir daha avdet etmemek üzere, meselenin izah edilmesi muvaf›k olur mütaleas›nday›m.
24 Teﬂrinisani 1335 tarihinde Kartal merkezinden ﬂu telgraf› ald›m:

S›vasta Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Önemli ve çok ivedidir.
Ben kulunuz size iki gün evvel ‹zmitten sal›k verilen Yahyay›m. Emriniz üzere, telgraf
baﬂ›nda emirlerinizi almaya geldim. En geç yar›n akﬂama kadar Kuﬂçal› telgrafhanesindeyim.
Yahya

Anlaﬂ›ld›¤›na göre Yahya Kaptan ‹stanbuldan telgraf›n›n çekilmedi¤ini
anlay›nca kendisi daha Kuﬂçal›ya gelmeden, bu telgraf› Kuﬂçal› merkezine
göndererek çektirmiﬂ (Belge 199).
Ben de ﬂu emri verdim (Belge 200).
4 Kas›m 1919
‹zmit Merkezi arac›l›¤›yla Kuﬂçal› Telgrafhanesinde Yahya Efendiye
Bulundu¤unuz bölgede güçlü bir örgüt oluﬂturunuz. Adapazar› Kaymakam› Tahir Bey
kanal›yla bizimle ba¤lant› kurunuz. ﬁimdilik haz›r bulununuz.
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Baﬂkan› Mustafa Kemal

Efendiler, Yahya Kaptan, ald›¤› bu emir üzerine, örgüt kurdu ve aylarca
‹stanbulla iliﬂkisi olan çevrelerde hain çetelerin iﬂ görmelerine engel oldu.
Sonunda, ‹stanbul hükûmeti taraf›ndan öldürtüldü. Hernekadar, Yahya
Kaptan›n çal›ﬂmalar› ve ac›kl› ﬂekilde ﬂehit oluﬂu, bundan sonraki aylarda geçen olaylardan ise de, burada olaya de¤inilmiﬂken, bu konuya bir daha dönmemek üzere, olay›n aç›klanmas› uygun olur düﬂüncesindeyim.
24 Kas›m 1919 tarihinde Kartal merkezinden ﬂu telgraf› ald›m:

Köy içinde bilâkabahat katil, nahiye müdürünü alâmeleinnas darp, köylerde gasp meselesinden dolay› Yahya Kaptan› hükûmete teslime mecburiyet elvermiﬂtir. Dahiliye Nezareti ehemmiyetle bu meseleyi takip ediyor. Hükûmetin müﬂkül vaziyette kalmamas›, Yahya
Kaptan›n teslimini ikt›za ettiriyor. Emri devletlerinize makina baﬂ›nda muntaz›r›m. Efendim.
‹mza
Kartal Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Heyeti Temsilîye
Reisi Binbaﬂ› Ahmet Necati
(Ves. 201).

Köy içinde suçsuz adamlar› öldürmek, bucak müdürünü herkesin gözü önünde dövmek, köylerde zorla para ve mal almaktan ötürü Yahya Kaptan›n hükûmete teslim edilmesi zorunlu olmuﬂtur. ‹çiﬂleri Bakanl›¤› bu konuyu önemle izliyor. Hükûmetin güç durumda
kalmamas›, Yahya Kaptan›n teslimini gerektiriyor. Emrinizi makina baﬂ›nda bekliyorum.
Efendim.
‹mza
Kartal Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Temsilci Kurul Baﬂkan›
Binbaﬂ› Ahmet Necati
(Belge 201).

Askerlerin ve resmî memurlar›n, bizim teﬂkilât› millîye heyetlerinin alenen
riyasetlerini almalar› usulümüz de¤ildi. Bir de, bizim teﬂkilât nizamnamemize
vâk›f olmas› lâz›mgelen heyet rüesas›n›n, Heyeti Temsilîyenin yaln›z bir heyet
oldu¤unu, heryerde birer heyeti temsilîye olam›yaca¤›n› bilmesi lâz›mgelirdi.
Bu telgraf üzerine ‹zmitte F›rka Kumandan›na ﬂu telgraf› yazd›m:

Askerlerin ve resmî görevlilerin, bizim Ulusal Örgütlerini kurul baﬂkanl›¤›n› aç›ktan aç›¤a almalar› usulümüz de¤ildi. Bir de, bizim örgütler tüzü¤ümüzü bilmesi gereken kurul baﬂkanlar›n›n, Temsilci Kurulun bir tek kurul oldu¤unu, heryerde birer temsilci kurul olam›yaca¤›n› bilmesi gerekirdi. Bu
telgraf üzerine ‹zmitte Tümen Komutan›na ﬂu telgraf› yazd›m:

ﬁifre: Aceledir
S›vas, 25/11/1335
‹zmitte Birinci F›rka Kumandan› Rüﬂtü Beyefendiye
Kartal Müdafaai Hukuk Cemiyeti Reisi unvanile Binbaﬂ› Ahmet Necati Bey taraf›ndan
vürud eden bir telgrafta: Katil ve nahiye müdürünü darp, köylerde gasp mesailinden dolay›
Yahya Kaptan›n hükûmete teslimi mecburiyeti hâs›l oldu¤u ve Dahilîye Nâz›r›n›n da bu meseleyi ehemmiyetle takip etti¤i bildirilmektedir.
Bidayettenberi harekât› millîyede hüsnü hizmeti meﬂhut olan bu zat›n, memleketimizin
bu buhranl› zamanlar›nda, hükûmete teslimi asla muvak›f görülmemekte oldu¤undan iﬂin,
hükûmetin de nüfuzunu nazar› itibara almak suretile, Yahya Kaptan›n takibat› kanunîyeden
bu aral›k tahsili hususunun tanzimi, Kartalda Necati beye icab eden talimat›n itas› ve neticenin imhas› ehemmiyetle rica olunur.
Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal

ﬁifre: Aceledir.
S›vas, 25/11/1919
‹zmitte Birinci Tümen Komutan› Rüﬂtü Beyefendiye
Kartal Haklar› Savunma derne¤i Baﬂkan› san›yla Binbaﬂ› Ahmet Necati Bey taraf›ndan gelen bir telgrafta öldürme ve bucak müdürünü dövme, köylerde zor al›m suçlar›ndan
dolay› Yahya Kaptan›n hükûmete teslim edilmesi zorunlu oldu¤u ve ‹çiﬂleri Bakan›n›n da
bu konuyu önemle izledi¤i bildirilmektedir.
Baﬂlang›çtan beri Millî Harekâta iyi hizmeti görülen bu kiﬂinin, memleketimizin bu
bunal›ml› zamanlar›nda, hükûmete teslimi hiç uygun görülmemekte oldu¤undan iﬂin, hükûmetin de etkisini dikkate almak suretile, Yahya Kaptan›n bu aral›k yasal kovuﬂturmadan
kurtulmas› iﬂinin bir yola konmas›, Kartalda Necati Beye gereken direktifin verilmesi ve sonucun bildirilmesi önemle rica olunur.
Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal

26 Teﬂrinisani 1335 tarihinde Hereke merkezinden de ﬂu telgraf› ald›m:

26 Kas›m 1919 tarihinde Hereke merkezinden de ﬂu telgraf› ald›m:

Millet nam›na istirham ediyorum; bugünlerde Binbaﬂ› Necati Beyin suistimalât›, Kuvay› Millîyeyi lekelemektedir. Hemen tahkikat icras›na emir buyurulmasm› rica ederim.
Gebze Kazas› Milis Kumandan› Yahya

Ulus ad›na çok rica ediyorum; bugünlerde Binbaﬂ› Necati Beyin görevini kötüye kullanmalar›, Ulusal Güçleri lekelemektedir. Hemen soruﬂturma yap›lmas›na emir buyurulmas›n› rica ederim.
Gebze Kazas› Milis Komutan› Yahya
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‹zmitteki F›rka Kumandan›ndan ald›¤›m cevap aynen ﬂudur:

‹zmitteki Tümen Komutan›ndan ﬂu karﬂ›l›¤› ald›m:

‹zmit, 29 Teﬂrinisani 1335

‹zmit, 29 Kas›m 1919

S›vasta K.O. Kumandanl›¤›na

S›vasta K.O. 3 Komutanl›¤›na

C: 25/11/1335
Heyeti Temsilîye Riyasetine: ﬁimdiye kadar vaki tahkikat›ma nazaran Yahya Kaptan›n
katil, nahiye müdürünü darp gibi fiilde bulunmad›¤› ve Binbaﬂ› Necati Bey denilen zât›n,
kendi menafii ﬂahsîyesini temin için Yahya Kaptan›n ortadan vücudunu kald›rmak gayesini
takip etti¤i ve bu bapta Zât› Alinize telgrafla müracaatta bulunduklar› zaman, Yahyay› da i¤fal ile nezdlerine celp ile katletmek tertibat›nda olduklar› halde Yahya iﬂi sezerek kendisini
kurtarm›ﬂ oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Keyfiyeti icab› veçhile tamik ediyorum. Neticeyi arzederim.
Birinci F›rka Kumandan› Rüﬂtü

K: 25/11/1919
Temsilci Kurul Baﬂkanl›¤›na: ﬁimdiye kadar yapt›¤›m soruﬂturmaya göre Yahya Kaptan›n adam öldürme, bucak müdürünü dövme gibi iﬂler yapmad›¤› ve Binbaﬂ› Necati Bey
denilen kiﬂinin, kendi kiﬂisel ç›kar›n› sa¤lamak için Yahya Kaptan›n vücudunu ortadan kald›rmak amac›n› güttü¤ü ve bu yolda size telgrafla baﬂvuruda bulunduklar› zaman, Yahyay›
da aldat›p yan›na getirterek öldürtmek önlemleri yap›lm›ﬂken Yahya iﬂi sezerek kendisini
kurtarm›ﬂ oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Soruﬂturmay› gere¤i gibi derinleﬂtiriyorum. Sonucu bilginize sunar›m.
Birinci Tümen Komutan› Rüﬂtü

F›rka Kumandan› Rüﬂtü Beyin birkaç gün sonra verdi¤i mütemmim malûmat ﬂu idi:
S›vasta K.O. 3 Kumandanl›¤›na

‹zmit, 5/12/1335

Heyeti Temsilîyeye:
Binbaﬂ› Necati Bey, Maltepe Endaht Mertebinde muvazzaf memur oldu¤u halde, Müdafaai Hukuk Cemiyeti Reisi s›fat›n› tak›narak, Kuvayi Millîye namile bas›na toplad›¤› Arnavut Küçük Aslan çetesile ortal›¤› soydurmakta oldu¤u ve Gebze Jandarma Yüzbaﬂ›s› Nail Efendinin de bununla ﬂerik oldu¤una bende ﬂüphe kalmam›ﬂt›r. Son zamanda, hükûmetin
baﬂ›na gaile ç›karan Dar›ca Rum bekçilerinin katli ve "‹stilyanos" isminde bir zenginin da¤a
kald›r›larak para talebi gibi hususat›n mezkûr çete marifetile yapt›r›lmas› ve böyle ef'ali redieye yanaﬂm›yan Yahya Kaptana isnad› keyfiyet ile gerek oraya ve gerek hükûmete mumaileyh hakk›nda ihbarat› kâzibede bulunulmas›, her halde bunlar›n teﬂkilat› millîye perdesi alt›nda halk›n, hükûmetin baﬂ›na mesele ç›kararak keselerini doldurmaktan baﬂka bir maksat
beslemediklerine ve belki de siyasî daha baﬂka maksat takip eylediklerine hükmediliyor. ﬁimdiye kadar pek namuslu hareket etmiﬂ ve etmekte bulunan Yahya Kaptan›n, bu gibi ef'ale iﬂtirak etmemesi ve balâda mezkûrilisin çetenin, kendi m›nt›kas›nda ika› fazayiha meydan vermemesi hasebile mumaileyhin vücudunu resmen veya gayr›resmî olarak ortadan kald›rmaya
çal›ﬂ›yorlar. Dün, Yahya Kaptan, nezdime gelerek hayat›n›n tehlikede oldu¤unu ve binaenaleyh avenesinin esliha ve mühimmat›n› bana getirip teslim ederek kendisinin de buradan gaybubet edece¤ini bana resmen söyledi. Kendisine nesayihi lâzime vererek ve daha hizmet edecek mühim zamanlar oldu¤unu söyliyerek mahalline iade ettim. Her ﬂeyi iyi bilmesi lâz›mgelen Gebze kaza kaymakam›na resmen etti¤im istizaha ald›¤›m cevapta, tamamen balâda arzetti¤im ﬂekilde yani Necati ve Nail Efendilerin aleyhinde, Yahya Kaptan›n lehindedir. Necati Efendinin ‹stanbulda nere ile muhabere etti¤ini bilemiyor isem de bir yerden aras›ra para
ald›¤› söyleniyor. Bunlar›n vücudu ve cana kastettikleri dolay›sile, Yahya Kaptan bu havalide durmak istemiyor. Binaenaleyh zaten muvazzaf bir zabit olan Necati Efendinin baﬂka bir
mahalle ve Nail Efendinin de keza di¤er bir yere kald›r›lmas› elzem oldu¤una hükmediyorum. Oralar ‹stanbulla muhabere etmekte olduklar›ndan tabiî bendenizce bir ﬂey yap›lamamaktad›r. Oraca icray› icab› maruzdur.
F›rka 1 Kumandan› Rüﬂtü

Tümen Komutan› Rüﬂtü Beyin birkaç gün sonra verdi¤i tamamlay›c› bilgi ﬂu idi:
S›vasta, K.O.3 Komutanl›¤›na
‹zmit, 5/12/1919
Temsilci Kurula:
Binbaﬂ› Necati Bey, Maltepe At›ﬂ Okulunda görevli memur oldu¤u halde, Haklar› Savunma Derne¤i Baﬂkan› kimli¤ine bürünerek, Ulusal Güçler ad›yla baﬂ›na toplad›¤› Arnavut Küçük Aslan çetesile ortal›¤› soymakta oldu¤u ve Gebze Jandarma Yüzbaﬂ›s› Nail Efendinin de bununla ortak oldu¤una bende kuﬂku kalmam›ﬂt›r. Son zamanda, hükûmetin baﬂ›na dert açan Dar›ca Rum bekçilerinin öldürtülmesi ve ‹stalyanos ad›nda bir zengin da¤a kald›r›larak para istemek gibi iﬂlerin o çeteye yapt›r›lmas› ve böyle alçakça iﬂlere yanaﬂm›yan
Yahya Kaptana suç yükleyerek gerek oraya ve gerek hükûmete Yahya Kaptan hakk›nda aldat›c› ihbarlarda bulunmas›, her halde bunlar›n Ulusal Güçler perdesi alt›nda halk›n, hükûmetin baﬂ›na sorun ç›kararak keselerini doldurmaktan baﬂka bir maksat beslemediklerine ve
belki de siyasî daha baﬂka maksat izlediklerine inan›l›yor. ﬁimdiye kadar pek namuslu davranm›ﬂ ve davranmakta olan Yahya Kaptan›n, bu gibi iﬂlere kat›lmamas› ve yukar›da ad› bildirilen çetenin, kendi bölgesinde kötülükler yapmas›na meydan vermemesi nedenile onun
vücudunu resmî yoldan veya gayriresmî olarak ortadan kald›rmaya çal›ﬂ›yorlar. Dün, Yahya
Kaptan, bana gelerek hayat›n›n tehlikede oldu¤unu ve bu nedenle yan›ndakilerin silâh ve
cephanelerini bana getirip teslim ederek kendisinin de buradan uzaklaﬂarak kay›plara kar›ﬂaca¤›n› bana resmî olarak söyledi. Kendisine gerekli ö¤üteri vererek ve daha hizmet edecek
önemli zamanlar oldu¤unu söyliyerek yerine geri gönderdim. Her ﬂeyi iyi bilmesi gereken
Gebze kaza kaymakam›ndan resmî yoldan yapt›¤›m haber istemeye gelen karﬂ›l›k da, tamamile yukarda bildirdi¤im ﬂekilde yani Necati ve Nail Efendilere karﬂ›,Yahya Kaptandan yanad›r. Necati Efendinin ‹stanbulda neresiyle haberleﬂti¤ini bilemiyor isem de bir yerden aras›ra para ald›¤› söyleniyor. Bunlar›n varl›klar› ve cana k›ymak istemeleri yüzünden, Yahya
Kaptan bu bölgede durmak istemiyor. Bunun için asl›nda muvazzaf bir subay olan Necati
Efendinin baﬂka bir yere ve Nail Efendinin de gene baﬂka bir yere kald›r›lmas› lüzumlu oldu¤u hükmüne var›yorum. Oralar ‹stanbulla haberleﬂmekte olduklar›ndan benim taraf›mdan bir ﬂey yap›lamamaktad›r. Gere¤inin oraca yap›lmas›n› bilgilerinize sunar›m.
Tümen 1 Komutan› Rüﬂtü

Rüﬂtü beyin verdi¤i malûmattan mufassalan bahsederek, 8 Kânunuevvel
1335 tarihinde, Harbiye Nâz›r› Cemal Paﬂaya yazd›m (Ves 202).
Ayn› tarihte, vaziyet ve Cemal Paﬂaya olan müracaat izah edilerek, meselenin takibi ‹stanbuldaki teﬂkilât›m›z rüesas›na da bildirildi (Ves. 203).
On dokuz gün sonra, yani 27 Kânunuevvel 1335, tarihli ve ﬂifre dahilinde
Vas›f ve haricinde Miralay ﬁevket Beyin imzas› bulunan uzun bir telgrafla; ﬂu
malûmat veriliyordu:
"...Asayiﬂsizli¤in baﬂl›ca müsebbipleri Yahya Kaptanla refiki Kara Aslan
ve Alemda¤›nda dolaﬂan, Sad›k çeteleridir.”

Rüﬂtü Beyin verdi¤i bilgilerden ayr›nt›lara girerek, 8 Aral›k 1919 tarihinde, Savaﬂiﬂleri Bakan› Cemal Paﬂaya yazd›m (Belge 202).
Ayn› tarihte, durum ve Cemal Paﬂaya olan baﬂvuru anlat›larak, iﬂin izlenmesi ‹stanbuldaki örgütlerimizin baﬂkanlar›na da bildirildi (Belge 203).
On dokuz gün sonra yani 27 Aral›k 1919, tarihli ve ﬂifre içinde Vas›f ve
d›ﬂ›nda Albay ﬁevket Beyin imzas› bulunan uzun bir telgrafta; bu bilgiler veriliyordu:
" ...Güvensizli¤in baﬂl›ca yarat›c›lar› Yahya Kaptanla arkadaﬂ› Kara Aslan ve Alemda¤›nda dolaﬂan, Sad›k çeteleridir."
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Yahya Kaptan›n birtak›m ﬂ›mar›kl›klar›ndan bahsettikten sonra, "...Bizi,
art›k bu ﬂeriri ika› mazarrat edemiyecek bir hale getirmeye teﬂebbüs ettirmiﬂti."
"Ötedenberi aralar› iyi olmayan Küçük Aslan çetesinin teveccühte olmas›?! kendisini muhtelif vas›talarla setri kabayiye sevketmiﬂtir."
"Yüzbaﬂ› Nail, Yahyan›n aleyhindedir. Necati Beye gelince; hükûmeti sak›ta zaman›nda! Kartal kazas›nca reis intihap olunarak, Kuvayi Millîye nam›na, merkezle kat'› alâka etmiﬂ?... Teﬂkilât› millîyeyi esasland›rm›ﬂ... Yeniköy
Rumlar›n›n etrafa sark›nt›l›klar› üzerine, Küçük Aslan çetesini dolaﬂt›rmaya
baﬂlam›ﬂ... taraf›n›zd›n para dahi verilmiﬂtir?!"
"Yahya Kaptan..her ﬂeyi akim b›rakmak manevras›na müracat etmektedir?!"
"Binbaﬂ› Necati, biraz idaresiz ise de cezaya müstahak de¤ildir."
"Gebze kaymakam›n›n... bir an evvel kald›r›larak Rum ve Ermeni entrikalar›na nihayet verdirilmesi..." (Ves. 204).
Efendiler, bu malûmat mevyan›nda, benim vâk›f olmad›¤›m noktalar vard›. Meselâ; ben, Küçük Aslan çetesinden ve onun teveccühte olmas›ndan haberdar de¤ildim. Bu çeteye, Necati Bey vas›tasile para verdi¤imi asla hat›rlayam›yordum.
Yahya Kaptan›n, verdi¤imiz talimat mucibince, düﬂman çetelerini bertaraf
eylemeye ve hiç olmazsa, onlar›n ahalii h›ristiyanîyeye tecavüz ederek düﬂman
maksad›n› temine matuf her teﬂebbüslerini akim b›rakmaya çal›ﬂt›¤›n› pek âlâ
biliyorduk.
Gebze kaymakam›n›n mahiyeti, ﬂimdi ilâve edece¤im vesaikle takdir olunabilecektir, zann›nday›m.
4 Kânunusani 1336 tarihinde, F›rka Kumandan› Rüﬂtü Beye, Vas›f Beyin
verdi¤i malûmat›, oldu¤u gibi, hulâsa ederek bu malûmat›n kendi taraf›ndan
verilen malûmatla tezat teﬂkil etti¤ini ve binaenaleyh, bir kere daha ﬂayan› emniyet ve itimat zevat vas›tasile tahkik ve tetkiki keyfiyet ettirilmesini ve kanaatlerile beraber muvazzahan iﬂ'ar›n› rica ettim (Ves. 205).
Efendiler, bu meselede hakikatin tavazzuhuna medar olan vesaikten, malûmattar olman›z› arzu etti¤im için, Rüﬂtü Beyin cevab›n› aynen arzetmeme
müsaade buyurunuz:

Yahya Kaptan›n birtak›m ﬂ›mar›kl›klar›ndan söz ettikten sonra, "...Bizi,
art›k bu haydutu kötülük yapamayacak bir duruma getirmeye giriﬂmek zorunda b›rakt›."
"Ötedenberi aralar› iyi olmayan Küçük Aslan çetesinin gözde olmas›?!
kendisini de¤iﬂik araçlarla suç gizlemeye sürüklemiﬂtir."
"Yüzbaﬂ› Nail, Yahyan›n aleyhindedir. Necati Beye gelince, düﬂük hükûmet zaman›nda Kartal kazas›nca baﬂkan seçilerek, Ulusal Güçler ad›na, ‹stanbulla iliﬂki kesmiﬂ?.. Ulusal Örgütleri kökleﬂtirmiﬂ.. Yeniköy Rumlar›n›n sark›nt›l›k yapmalar› üzerine, Küçük Aslan çetesini dolaﬂt›rmaya baﬂlam›ﬂ...taraf›n›zdan para bile verilmiﬂtir?"
"Yahya Kaptan.. her ﬂeyi sonuçsuz b›rakmak manevras›na baﬂvurmaktad›r!?"
"Binbaﬂ› Necati, biraz idaresiz ise de cezay› hak etmemiﬂtir."
"Gebze kaymakam›n›n... bir an önce kald›r›larak Rum ve Ermeni entrikalar›na son verdirilmesi.." (Belge 204).
Efendiler, bu bilgiler aras›nda, benim bilmedi¤im noktalar vard›. Örne¤in; benim, Küçük Aslan çetesinden ve onun gözde olmas›ndan haberim yoktu. Bu çeteye, Necati Bey arac›l›¤›yla para verdi¤imi hiç an›msayam›yordum.
Yahya Kaptan›n, verdi¤imiz direktife uyarak, düﬂman çetelerini ortadan
kald›rmaya ve hiç olmazsa, onlar›n H›ristiyan halka sald›rarak düﬂman›n amac›n› sa¤lamaya yönelik her giriﬂimlerini sonuçsuz b›rakmaya çal›ﬂt›¤›n› pek iyi
biliyorduk.
Gebze kaymakam›n›n niteli¤i, ﬂimdi ekleyece¤im belgelerle anlaﬂ›labilecektir san›r›m.
4 Ocak 1920 tarihinde, Tümen Komutan› Rüﬂtü Beye, Vas›f Beyin verdi¤i bilgileri, oldu¤u gibi, özetleyerek bu bilgilerin kendi taraf›ndan verilen bilgilerle çeliﬂik oldu¤unu bildirdim ve bu nedenle, bir kere daha inan›l›r ve güvenilir kiﬂiler arac›l›¤› ile durumu soruﬂturup inceletmesini ve kendi düﬂüncelerile birlikte aç›k olarak bildirmesini rica ettim (Belge 205).
Efendiler, bu meselede gerçe¤in ortaya ç›kmas›na yarayan belgelerden,
bilgi edinmenizi istedi¤im için, Rüﬂtü Beyin karﬂ›l›¤›n› oldu¤u gibi bilginize
sunmama izin veriniz:

Düzce, 7,8/1/1336

Düzce, 7/8,1, 1920

K.O. 20 Kumandanl›¤›na

K.O. 20 Komutanl›¤›na

C: 4/1/1336 ﬂifreye:
Heyeti Temsiliye Riyasetine:
Yahya Kaptan hakk›nda vaki, muhtelif isnadat üzerine, birkaç defa, Yüzbaﬂ› Ali Aguﬂ
Efendi vas›tasile ettirdi¤im tahkikat, mumaileyhin lehinde ç›kt›. Maamafih kendisi cahil olmak itibarile, hizmet zannile baz› ﬂeyler yapm›ﬂ olmas› muhtemeldir. Büyük ve Küçük Aslanlar ise zaten ﬂakidir. Fakat teﬂkilât› millîyenin, fikren aleyhinde idü¤ü muhakkak olan ve
Yahya hakk›nda iﬂtikâya herkesten ziyade hahiﬂker olmas› lâz›mgelen, Gebze kaymakam›na
bu bapta yazd›¤›m tahrirata ald›¤›m 1/12/1335 tarihli ve 17 numaral› cevap sureti, zirde aynen münderiçtir:
Bendeniz, bu telgraf›n müfad›na k›smen olsun itimat etmek mecburiyetinde kald›m ve
ayn› itimatla bu tahrirat› ‹stanbulda bizzat ﬁevket Beye de gösterdim. Bendenizin vâk›f olamad›¤›m baz› esbap üzerine, ‹stanbulca hakk›nda bir muamele icras›na lüzum görüldü¤ü
takdirde bittabi bir ﬂey denemiyece¤i maruzdur.

K:4/1/1920 ﬂifreye:
Temsilci Kurul Baﬂkanl›¤›na:
Yahya Kaptan hakk›nda yap›lan çeﬂitli suçlamalar üzerine, birkaç defa, Yüzbaﬂ› Ali
Aguﬂ Efendi arac›l›¤›yla yapt›rd›¤›m soruﬂturma, ondan yana ç›kt›: Bununla birlikte kendisi cahil oldu¤undan, hizmet sanarak baz› ﬂeyler yapm›ﬂ olabilir. Büyük ve Küçük Aslanlar
ise asl›nda haydutturlar. Ama Ulusal Örgütlere, karﬂ› oldu¤u kesin olan ve Yahya hakk›nda herkesten çok s›zlamaya can atmas› gereken, Gebze kaymakam›na bu konuda gönderdi¤im yaz›lara ald›¤›m 1/12/1919 tarihli ve 17 say›l› yan›t örne¤i, aﬂa¤›ya oldu¤u gibi geçirilmiﬂtir:
Ben, bu telgrafta bildirilenlerin bir parças›na olsun inanmak zorunda kald›m ve ayn›
inanla bu yaz›y› ‹stanbulda ﬁevket Beyin de kendisine gösterdim. Ö¤renemedi¤im baz› nedenler yüzünden, ‹stanbulca kendisi için bir iﬂlem yap›lmas› gerekli görülürse elbette bir ﬂey
denemiyece¤i bilgilerinize sunulur.
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Suret
30/11/1335 tarihli 53 numaral› emirnamei âlileri cevab›d›r:
Kartal Müdafaai Hukuk Cemiyeti Reisi Binbaﬂ› Necati Beyin, katil ve nahiye müdürünü darp ile vukubulan ihbarat›, zat ve zaman beyan etmemek itibarile, muvaf›k› hakikat de¤ildir. Zira darbedildi¤i beyan olunan Nahiye Müdürü Burhanettin Bey ise, Yahya Kaptan
taraf›ndan darp ve taarruza maruz kalmad›¤›n› resmen ve tahriren beyan etti¤i gibi bu bapta makam› âciziye dahi bir gûna ﬂikâyette bulunmam›ﬂt›r.
Katil meselesine gelince; Yahya Kaptan hakk›nda hükûmete ve adliyeye fili katil hususunda hiçbir taraftan müracaat ve ﬂikâyet olmad›¤› gibi, aleyhinde celp ve ihzar müzakkeresi bile sâd›r olmam›ﬂt›r. ﬁayet Dar›ca Ramlar›ndan iki Rumun katli ve Kartal›n Paﬂa köyünden ‹stalyanos çorbac›n›n da¤a kald›r›larak fidyei necat ahzü talebi keyfiyeti murat olunuyorsa, bu ef'ali cinaîye Küçük Aslan Çetesi taraf›ndan ika edildi¤i mütevatir ve muhakkak
olup, mezkûr çete ise, Yahya Kaptana ötedenberi muar›z oldu¤undan ve esasen Yüzbaﬂ› Nail Efendinin himaye ve tesahübünde iken adedi on sekize bali¤ olan mezkûr çete, elyevm Binbaﬂ› Necati Beyin emrine mevdu bulundu¤u ve hatta kendilerine elliﬂer lira maaﬂ tahsisine gidilmekte oldu¤u müstahber olup köyleri soymaktan fari¤ olmad›klar› aﬂikârd›r. Binbaﬂ› Necati Bey, Yüzbaﬂ› Nail Beyin kadîm mektep arkadaﬂ› oldu¤u ve kendisile bir buçuk mah mukaddem Ayd›nl› Kariyesinde Küçük Aslan çetesi efrad›ndan Ali Kaptan›n da¤a kald›rd›¤›
çorbac›dan, al›nan para ile yapt›¤› meﬂhur dü¤ününde mülâkat ederek bilâhare müteaddit defalar Binbaﬂ› Necati Bey, Yüzbaﬂ› Nail Beyin hanesine gelip misafir kald›klar› ve hemfikir
bulunduklar› cihetle Yüzbaﬂ› Nail Beyin ötedenberi Yahya Kaptan›n aleyhinde olup, teﬂkilât
yapt›¤› esnada, hududu kazam haricine tardü teb'it etmek teﬂebbüsünde bulundu¤u gibi Küçük Aslan çetesi taraf›ndan ika edildi¤i mütevatir ve muhakkak olan berveçhibalâ iki vak'ai
cinaiyenin, Kuvayi Millîyeyi ﬂaibedar ve Yahya Beyi lekedar etmek fikir ve emeli perverde
edildi¤i hissedilmiﬂ ve halbuki cinayât› vak›a, mezkûr Aslan çetesinin dairei cevelân ve faaliyeti dahilinde vukua gelmiﬂ olup hatta icray› takibata gönderilecek olan ‹stanbul Muhaf›z
Alay›na mensup Süvari Müfrezesi Kumandan› Hakk› Beyin, Yüzbaﬂ› Nail Bey taraf›ndan
vücuduna lüzum kalmad›¤› beyanile ledelmuhabere Dersaadete kald›r›larak takipsiz b›rakt›rm›ﬂ oldu¤u emri muhakkakt›r. Serdedilen katil meselesi, bundan baﬂka bir hâdise ise, tavzihi keyfiyet olunmak üzere, zât ve zaman beyanile zikredilmek lâz›md›r. Dar›ca Rum bekçilerinin yevmi katlinde çarﬂ›da serbest gezen Küçük Aslan çetesi taraf›ndan fili katlin vukuu
ﬂuyu bulmas› üzerine havf›ndan nâﬂi Yüzbaﬂ› Nail Bey mahalli âhare tahvili memuriyete talip olmuﬂ ve burada kat'iyyen oturm›yaca¤›n› beyan etmiﬂ ise de alay ve tabur kumandanlar› ve Binbaﬂ› Necati Bey buraya gelerek Yahya Kaptan hakk›nda bir muamele yap›lmas› için
murahhas S›rr› Beye yazd›racaklar›n› vait ve temin ederek ipkas›n› iltizam eylemiﬂlerdi. Bu
defa, 25 Teﬂrinisani 1335 Sal› günü, giden gelen Necati Beyi, yüzbaﬂ› bili¤fal ve hilâf› hakikat
ihbarat ve isnadata sevketti¤i gibi telefonla Yahya Kaptan› merkeze davet ettirerek, di¤er taraftan Küçük Aslan çetesini dahi kendi hanesinde ihzar ederek derdesti cihetine gitmek tasavvurunda bulunmuﬂ ise de, hernedense buna içtisar edemiyerek teﬂebbüsü vakiden sarf›nazar
etmeye ve Necati Bey dahi Kartala avdete mecbur kalm›ﬂt›r. Binaenalâzalik, Yüzbaﬂ› Nail
Bey, gerek Necati Bey ve gerek âleti icraîyesi olan Küçük Aslan çetesi vas›tasile Yahya Kaptan aleyhinde isnadat ve tertibat icras›ndan bir an hâli kalmamaktad›r. Yahya Kaptan muhalif ve muar›z bulunan Küçük Aslan çetesi gibi kuray› ya¤ma ve h›r›stiyanlart katil ve imhaya
mesa¤ vermeyip maiyetinde bulunan Büyük Aslan Bey çetesi taraf›ndan baz› gûna münasebetsiz harekât zuhûrunda, derhal men ve tedip cihetine giderek gayei millîye olan istiklâl ve
selâmeti vatan endiﬂesile muhafazai inz›bat ve asayiﬂe hizmet etmekte oldu¤u ve akdemce de
Büyük Aslan Bey çetesinin istiman ve dehaletine muavenet ederek aff› âliye mazhar eylemek
suretile, hidemat› vak›as› ﬂayan› ﬂükran bulundu¤u ve aleyhindeki isnadat›n yüzbaﬂ›n›n amali ﬂahsiyesine serfüru etmedi¤inden ve Küçük Aslan çetesi taraf›ndan yap›l›p Yahya Kaptana
atfu isnat edilmek istenilen vukuat› cinaiyenin zuhûrundan ve mütecasirlerinin mazhar› tesahüp olmas›ndan dolay› izhar› teessüfle yüzbaﬂ›ya ihtarat› ﬂedidede bulunmas›ndan idü¤ü arzolunur.
(Gebze Kaymakam› Mehmet Nurettin)
Birinci F›rka ve Bolu Havalisi Kumandan› Rüﬂtü

Örnek
30/11/1919 tarihli 53 say›l› yüksek emirleri karﬂ›l›¤›d›r:
Kartal Haklar› Savunma Derne¤i Baﬂkan› Binbaﬂ› Necati Beyin, adam öldürme ve bucak müdürünü dövme ile ilgili suç bildirileri, kiﬂi ve zaman bildirilmedi¤inden, gerçe¤e uygun de¤ildir. Çünkü dövüldü¤ü söylenen Bucak Müdürü Burhanettin Bey ise, Yahya Kaptan taraf›ndan dövülmedi¤ini ve sald›r›ya u¤ramad›¤›n› resmî ve yaz›l› olarak bildirdi¤i gibi
bu konuda kaymakaml›¤a da bir ﬂikâyette bulunmam›ﬂt›r.
Adam öldürme iﬂine gelince; Yahya Kaptan hakk›nda hükûmete ve adliyeye adam öldürme hakk›nda hiçbir taraftan baﬂvuru ve ﬂikâyet olmad›¤› gibi, kendisi için celp ve zorla
getirilme yaz›s› bile yaz›lmam›ﬂt›r. E¤er Dar›ca Rumlar›ndan iki Rumun öldürülmesi ve
Kartal›n Paﬂa köyünden ‹stalyanos çorbac›n›n da¤a kald›r›larak kurtar›lmal›k istenmesi anlat›lmak isteniyorsa, bu canice iﬂlerin Küçük Aslan çetesi taraf›ndan yap›ld›¤› söylenmektedir ve bu gerçek olup, o çete de, Yahya Kaptana ötedenberi düﬂman oldu¤undan ve asl›nda Yüzbaﬂ› Nail Efendinin korumas› ve eli alt›nda iken say›s› on sekize varan o çete, bugün
Binbaﬂ› Necati Beyin emrine verilmiﬂ bulundu¤u ve hatta kendilerine elliﬂer lira ayl›k ba¤lama yoluna gidilmekte oldu¤u haber al›nm›ﬂ olup köyleri soymaktan vaz geçmedikleri
aç›kça bellidir. Binbaﬂ› Necati Bey, Yüzbaﬂ› Nail Beyin eski mektep arkadaﬂ› oldu¤u ve
kendisile bir buçuk ay önce Ayd›nl› Köyünde Küçük Aslan çetesi adamlar›ndan Ali Kaptan›n, da¤a kald›rd›¤› çorbac›dan, al›nan para ile yapt›¤› ünlü dü¤ününde buluﬂarak sonra da
birçok defa Binbaﬂ› Necati Bey, Yüzbaﬂ› Nail Beyin evine gelip konuk kald›klar› ve ayn› düﬂüncede bulunduklar›ndan Yüzbaﬂ› Nail Beyin ötedenberi Yahya Kaptana düﬂmanl›¤› olup,
örgüt kurdu¤u s›ralarda, kaza s›n›rlar› d›ﬂ›na sürüp ç›karmaya kalk›ﬂ›ld›¤› gibi Küçük Aslan
çetesi taraf›ndan yap›ld›¤› yayg›n ve gerçek olan yukardaki iki cinayet olay›n›n, Ulusal Güçleri karalamak ve Yahya Beyi lekelemek düﬂünce ve emelinde oldu¤u sezilmiﬂ ve oysa ki
yap›lm›ﬂ olan cinayetler, o Aslan çetesinin dolaﬂ›p çal›ﬂt›¤› çevre içinde meydana gelmiﬂ
olup dahas› kovuﬂturma yapmaya gönderilecek olan ‹stanbul Muhaf›z Alay›na ba¤l› Süvari Birli¤i Komutan› Hakk› Beyin, Yüzbaﬂ› Nail Bey taraf›ndan gelmesine gereksinim kalmad›¤› sözlerile haberleﬂerek ‹stanbula kald›r›larak kovuﬂturmas›z b›rakt›rm›ﬂ oldu¤u gerçektir. ‹leri sürülen adam öldürme iﬂi, bundan baﬂka bir olay ise, durumun aç›kl›¤a kavuﬂturulmas› için, isim ve zaman belirtilerek bildirmek gerekir. Dar›ca Rum bekçilerinin öldürüldü¤ü gün çarﬂ›da serbest gezen Küçük Aslan çetesi taraf›ndan adam öldürme iﬂinin yap›ld›¤›
haberinin yay›lmas› üzerine korkusundan Yüzbaﬂ› Nail Bey görevinin baﬂka bir yere de¤iﬂtirilmesini istemiﬂ ve burada kesinlikle oturm›yaca¤›n› söylemiﬂ ise de alay ve tabur komutanlar› ve Binbaﬂ› Necati Bey buraya gelerek Yahya Kaptan hakk›nda bir iﬂlem yap›lmas›
için delege S›rr› Beye yazd›racaklar›na söz ve güven vererek kalmas›n› istemiﬂlerdi. Bu kez,
25 Kas›m 1919 Sal› günü, giden gelen Necati Beyi, yüzbaﬂ› aldatarak ve gerçe¤e ayk›r› haberlere ve suç yüklemelere sürükledi¤i gibi telefonla Yahya Kaptan› merkeze ça¤›rtarak,
öbür taraftan Küçük Aslan çetesini de kendi evinde haz›r bulundurarak tutuklanmas› yoluna gitmesini düﬂünmüﬂ ise de, hernedense buna cesaret edemiyerek yap›lan giriﬂimden caymak ve Necati Bey de Kartala dönmek zorunda kalm›ﬂt›r. ﬁu duruma göre, Yüzbaﬂ› Nail
Bey, gerek Necati Bey ve gerek maﬂas› olan Küçük Aslan çetesi arac›l›¤› ile Yahya Kaptana karﬂ›, suçlamalar ve düzenlemeler yapmaktan bir an geri kalmamaktad›r. Yahya Kaptan,
karﬂ› ve düﬂman bulunan Küçük Aslan çetesi gibi köylerin soyulmas›na ve H›ristiyanlar›n
öldürülüp yok edilmesine izin vermeyip emrinde bulunan Büyük Aslan Bey çetesi taraf›ndan baz› münasebetsiz iﬂler yap›ld›¤›nda, hemen önlemek ve cezaland›rmak yolunu tutarak
ulusal amaç olan yurdun ba¤›ms›zl›k ve esenli¤i kayg›s›yla düzen ve güvenli¤i korumaya
hizmet etmekte oldu¤u ve çok evvelce de Büyük Aslan Bey çetesinin aman dilemesine ve
s›¤›nmas›na yard›m ederek ba¤›ﬂlamalar› yoluyla, yapt›¤› hizmetleri teﬂekküre de¤er bulundu¤u ve ona yap›lan suçlamalar yüzbaﬂ›n›n kiﬂisel emellerine boyun eymedi¤inden ve Küçük Aslan çetesi taraf›ndan yap›l›p Yahya Kaptana y›k›lmak istenilen suçlar›n oluﬂmas›ndan ve buna kalk›ﬂanlara sahip ç›k›lmas›ndan üzüntü belirtilerek yüzbaﬂ›ya sert uyar›larda
bulunmas›ndan ileri geldi¤i bilginize sunulur.
(Gebze Kaymakam› Mehmet Nurettin)
Birinci Tümen ve Bolu Bölgesi Komutan› Rüﬂtü
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Efendiler, bu malûmat›n vürudundan evvel, ﬂöyle bir havadis verdiler:
"Yahya Kaptan Tavﬂanc›lda taht› muhasaraya al›nd›. Bunu yapan ‹stanbuldan
gelen bir k›t'ai askerîyeridir."
Bu havadis üzerine, ‹zmitte F›rka Kumandanl›¤›ndan, 7 Kânunusani 1336
tarihli ﬂifre ile, makina baﬂ›nda istizah› keyfiyet ettik ve havadis do¤ru ise, "‹stanbuldan geldi¤i bildirilen k›t'a kumandan›na, mumaileyhin -Yahya Kaptan›n bizim adam›m›z oldu¤unu ve e¤er bir kusur ve kabahati varsa taraf›m›zdan
icab›n›n yap›lmas› tabiî bulundu¤unu ve hiçbir suretle Yahya Kaptan›n muhasara ve tevkif edilmesine raz› olmad›¤›m›z› bildiriniz" dedik (Ves, 206).
Efendiler, 7 Kânunusani 1336 da yaz›l›p 8 de ald›¤›m›z iki telgraf vard›r.
Bunlardan biri; ‹zmitten, Birinci F›rka Kumandan Vekili imzasile Fevzi Beydendir. Müfad› ﬂudur: "Bu gece, iki bin kiﬂilik bir kuvvet, Tavﬂanc›la ç›karak
Kuvayi Millîye Kumandan› Yahya Beyi muhasara etmiﬂlerdir. Yap›lacak muamelenin iﬂ'ar› maruzdur."
Di¤er telgrafname, Düzcede bulunan as›l f›rka kumandan›ndan geliyordu.
Rüﬂtü Bey, merkezde bulunan vekilinden ald›¤› ayn› malûmat› bildiriyordu
(Ves. 207).
F›rka Kumandan Vekili Fevzi Beyin, 7 Kânunusani 1336 tarihli istizah›m›za verdi¤i 7/8 Kânunusani 1336 tarihli cevab›nda, Yahya Kaptan›n henüz ele
geçmedi¤i, Kuvayi Millîye ile gelen müfreze aras›nda bir musademe ihtimali oldu¤u ve gelen müfreze kumandan›na emrimizi bildirece¤i iﬂ'ar ediliyordu (Ves.
208).
Efendiler, o tarihte, meb'us olarak ‹stanbulda bulunan Yaverim Cevat
Beyden, 10 Kânunusani 1336 da ﬂöyle bir telgraf geldi:

Efendiler, bu bilgilerin ulaﬂmas›ndan evvel, ﬂöyle bir haber verdiler:
"Yahya Kaptan Tavﬂanc›lda kuﬂat›ld›. Bunu yapan ‹stanbuldan gelen bir askerî birliktir."
Bu haber üzerine, ‹zmitte Tümen Komutanl›¤›ndan, 7 Ocak 1920 tarihli
ﬂifre ile, makina baﬂ›nda durumu sorduk ve haber do¤ru ise, "‹stanbuldan geldi¤i bildirilen birlik komutan›na, onun - Yahya Kaptan›n - bizim adam›m›z oldu¤unu ve e¤er bir kusur ve suçu varsa taraf›m›zdan gere¤inin yap›lmas› do¤al bulundu¤unu ve hiçbir türlü Yahya Kaptan›n kuﬂat›lmas›na ve tutuklanmas›na raz› olmad›¤›m›z› bildiriniz" dedik (Belge 206).
Efendiler, 7 Ocak 1920 de yaz›l›p 8 de ald›¤›m›z iki telgraf vard›r. Bunlardan biri; ‹zmitten, Birinci Tümen Komutan Vekili imzasile Fevzi Beydendir.
Bildirdi¤i ﬂudur: "Bu gece, iki bin kiﬂilik bir kuvvet, Tavﬂanc›la ç›karak Ulusal Güçler Komutan› Yahya Beyi kuﬂatm›ﬂlard›r. Yap›lacak iﬂin bildirilmesini
rica ederim."
Öbür telgraf; Düzcede bulunan as›l tümen komutan›ndan geliyordu.
Rüﬂtü Bey, merkezde bulunan vekilli¤inden ald›¤› ayn› bilgiyi veriyordu (Belge 207).
Tümen Komutan Vekili Fevzi Beyin, 7 Ocak 1920 tarihli sorumuza verdi¤i 7/8 Ocak 1920 tarihli yan›t›nda, Yahya Kaptan›n daha ele geçmedi¤i, Ulusal Güçlerle gelen birlik aras›nda bir çat›ﬂma olas›l›¤› bulundu¤u ve gelen birli¤in komutan›na emrimizi bildirece¤i haber veriliyordu (Belge 208).
Efendiler, o tarihte, meb'us olarak ‹stanbulda bulunan Yaverim Cevat
Beyden, 10 Ocak 1920 de ﬂöyle bir telgraf geldi:

K.O. 20 Kumandanl›¤›na
Harbiye, 10/11/1336
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine:
6/1/1336 gecesi sabaha karﬂ› Umum Jandarma Kumandan Muavini Hilmi Bey ve Üsküdar Jandarma Kumandan› Nazmi Bey kumandas›nda dört zabit, elli jandarma ve Yüzbaﬂ›
Nahit Efendi kumandas›nda ‹stanbul Muhaf›z Alay›ndan doksan nefer, Band›rma vapurunun ›ﬂ›klar› söndürülerek Herekeye vâs›l olmuﬂ ve alessabah Herekeye ç›kan müfreze derhal
Tavﬂanc›l› kuﬂatm›ﬂ ve muhtelif haneler bas›lm›ﬂt›r. Gelen heyet, köy heyeti ihtiyarîyesini topl›yarak haini vatan olan Yahyay›, ya teslim veya nerede oldu¤unu söylemezlerse Tavﬂanc›l› insanlarile beraber yakacaklar›n› ifade ederler. Heyeti ihtiyarîye, iki gündenberi Yahya Kaptan›n köylerinde olmad›¤›n› ve nerede bulundu¤unu bilmediklerini mus›rren ifade ettiler. Yahya, sa¤ olarak ele geçemiyecektir. Fakat Yahyan›n imhas›ndan sonra Marmara havzas›na sahip ve hâkim olan ve hergün ‹ngilizler ve Frans›zlar taraf›ndan teslih edilen Rumlar›n ve ‹stanbuldaki rüzelân›n pek büyük muvaffak›yete mazhar olacaklar› bedihidir ve Kuvayi Millîye nam›n› taﬂ›makta olan Yahyan›n tenkili, ‹zmit, Adapazar› ve ‹stanbul havalisinde, düﬂmanlar›m›z›n hesab›na birçok fesat çetelerinin do¤mas›na da sebebiyet verecektir. Binaenaleyh,
Cemal Paﬂa Hazretlerinin iﬂe müdahalesile, Yahyan›n tebdili nam ile bir evvelki maruzat›m
dairesinde serbestisinin temini için icap edenlere emir buyurulmas› müsterhamd›r (Cevat).
Harbiye Naz›r› Cemal

K.O. 20 Komutanl›¤›na
Harbiye, 10/11/1919
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine:
6/1/1920 gecesi sabaha karﬂ› Jandarma Genel Komutan Yard›mc›s› Hilmi Bey ve Üsküdar Jandarma Komutan› Nazmi Bey komutas›nda dört subay, elli jandarma ve Yüzbaﬂ›
Nahit Efendi komutas›nda ‹stanbul Muhaf›z Alay›ndan doksan er, Band›rma vapurunun
›ﬂ›klar› söndürülerek Herekeye varm›ﬂ ve sabah erkenden Herekeye ç›kan birlik hemen
Tavﬂanc›l› kuﬂatm›ﬂ ve birçok ev bas›lm›ﬂt›r. Gelenler, köy ihtiyar heyetini toplayarak vatan
haini olan Yahyay›, teslim etmezler ya da nerede oldu¤unu söylemezlerse Tavﬂanc›l› insanlarile birlikte yakacaklar›n› bildirdiler. ‹htiyar Heyeti, iki gündenberi Yahya Kaptan›n köylerinde olmad›¤›n› ve nerede bulundu¤unu bilmediklerini ›srarla söylediler. Yahya, sa¤ olarak ele geçemiyecektir. Fakat Yahyan›n ortadan kald›r›lmas›ndan sonra Marmara bölgesini elinde tutan ve bölgede üstün durumda olan ve hergün ‹ngilizler ve Frans›zlar taraf›ndan
silâhland›r›lan Rumlar›n ve ‹stanbuldaki rezillerin pek büyük baﬂar› kazanacaklar› aç›kça
bellidir ve Ulusal Güçler ad›n› taﬂ›makta olan Yahyan›n öldürülmesi, ‹zmit, Adapazar› ve
‹stanbul dolaylar›nda, düﬂmanlar›m›z hesab›na birçok kar›ﬂt›r›c› çetenin do¤mas›na da neden olacakt›r. Bununla birlikte, Cemal Paﬂa Hazretlerinin iﬂe el atmas›yla, Yahyan›n ad de¤iﬂtirerek bir evvelki bildirimde sundu¤um gibi serbest b›rak›lmas›n›n sa¤lanmas› için gerekenlere emir verilmesi rica olunur (Cevat).
Savaﬂiﬂleri Bakan› Cemal

Bu telgraf›n, Harbiye ﬂifresile ve Cemal Paﬂa imzasile kapat›lm›ﬂ olmas› ve
fakat muhteviyat›nda "Cemal Paﬂa Hazretlerinin iﬂe müdahalesile Yahyan›n
halâs›" çaresinin temini f›kras›, câlibi nazar› dikkattir. Demek ki, Cemal Paﬂa,
Cevat Beyin telgraf›n›n, okumaya lüzum görmeden, kendi ﬂifresile ve imzas›
taht›nda çekilmesine müsaade etmiﬂtir. Çünkü, bir defa Yahyay› takip ettiren
Cemal Paﬂad›r. Bundan baﬂka temini serbestîsi için kendi delâletlerinin taraf›mdan emrolunmas›n›, kendi malûmat› taht›nda, elbette yazd›rmazlard›.

Bu telgraf›n, Savaﬂiﬂleri Bakanl›¤› ﬂifresile ve Cemal Paﬂa imzasile kapat›lm›ﬂ olmas› ve fakat içinde "Cemal Paﬂa Hazretlerinin iﬂe el atmas›yla Yahyan›n kurtar›lmas›" çaresinin sa¤lanmas› k›sm›, dikkat çekicidir. Demek ki,
Cemal paﬂa, Cevat Beyin telgraf›n›n okumaya gerek görmeden, kendi ﬂifresile
ve imzas› alt›nda çekilmesine izin vermiﬂtir. Çünkü, bir defa Yahyay› izlettiren
Cemal Paﬂad›r. Bundan baﬂka serbest b›rak›lmas›na kendisinin arac› olmas›
için taraf›m›zdan emir verilmesini, kendi bilgisi alt›nda, elbette yazd›rmazd›.
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‹zmitte, F›rka Kumandan Vekilinden gelen 9 ve 10 Kânunusani 1336 tarihli iki telgrafname ile, mesmuata atfen, iki musademeden sonra, Yahya Kaptan›n, meyyiten istisal olundu¤u bildirildi (Ves. 209).
11 Kânunusani 1336 da F›rka Kumandan Vekilinden, ‹stanbuldan gelen
müfreze kumandan›na, taraf›m›zdan tebligatta bulunup bulunmad›¤›n› sordum
(Ves. 210). Üç gün sonra 14 Kânunusani 1336 tarihli raporunda, F›rka Kumandan Vekili, ﬂu malûmat› verdi: "Bizzat icra etti¤im tahkikattan.. musademe olmad›¤› ve yaln›z, Yahya Kaptan teslim olduktan sonra, köy haricinde aleti câriha ile katledilmiﬂtir. Kafatasan›n olmamas› bunu müeyyittir." (Ves. 211).
Efendiler, bu meﬂ'um haber üzerine, ‹stanbuldaki teﬂkilât›m›za, 20 Kânunusani 1336 tarihinde, Miralay ﬁevket Bey vas›tasile ﬂu telgraf› yazd›k:
Yahya Kaptan›n tenkiline lüzum gösteren esbap ile teslim olunduktan sonra kasten ﬂehit edildi¤i anlaﬂ›lmakla katline kimlerin dahlü tesiri oldu¤unun, Dersaadetten müracaat
eden müdeaddit fedakâr arkadaﬂlara izahat verilmek üzere, sürati iﬂ'ar› rica olunur Efendim.
Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal

Eski bir iﬂ'ar›m›za cevap olmak üzere, ‹stanbuldan, 20 Kânunusani 1336
da yaz›l›p bir gün sonra vâs›l olan telgraf da ﬂu idi:
Beﬂiktaﬂ, 20/1/1336
Ankara: K.O. 20 Kumandanl›¤›na
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine mahsustur.
C: 17/1/1336
1 - Mahalli vak'ada buluanan ﬂayan› itimat bir zât›n ifadesine nazaran Yahya Kaptan
yakalan›p köy haricinde bulunan karakol mahalline götürülürken civardan on kadar ﬂakinin
karakol üzerine ateﬂ etmesi üzerine firara teﬂebbüs etmiﬂ ve bu esnada katlolunmuﬂtur. Maamafih iyi bir tahkikat yap›lmas› hususunda hükûmet nezdinde teﬂebbüsatta bulunuldu.
2 - Yahya Kaptan›n Kuvayi Millîye nam›na pek çok fenal›klar yapt›¤› tevatür derecesine vard›¤› gibi resmî ve hususî yap›lan tahkikat da bunu teyit etti¤i cihetle hükûmet, takibata
karar vermiﬂ, fakat, Heyetimizce merkumun muvakkaten ihtifa ederek Kuvayi Millîye iﬂlerine kar›ﬂmamas› ve fenal›¤a cür'et etmemesi, yan›nda bulunan firarî asker ve jandarmalar› iade etmeleri ﬂartile, takibat yap›lmamas› arzu edilmiﬂ lâz›m gelenler nezdinde teﬂebbüsat yap›lmakla beraber Gebzeye de memuru mahsus gönderilmiﬂti. Bu esnada hükûmet gizlice birdenbire asker sevketmiﬂ ve s›rf Yahya Kaptan› derdest etmek istedi¤ini ilân ederek maruz hal
vukua gelmiﬂtir Efendim. (Vas›f)
Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan› ﬁevket

Efendiler, "köy haricindeki karakola götürülürken, civardan ateﬂ edilmiﬂ?
Firar ara teﬂebbüs etmiﬂ bu esnada katledilmiﬂ?!" Bu tabirin, bu gibi suikastlerde bir formül gibi kullan›ld›¤›n› anlamamak için, çok safdil olmak lâz›md›r.
Yahya Kaptan› imha etmek için, beraber çal›ﬂt›klar› ve karar verdikleri hükûmetin, gizlice, birdenbire emrivaki yap›vermiﬂ oldu¤u hakk›ndaki ifade de,
ﬂayan› dikkattir. ‹stanbulda, jandarmadan, ‹stanbul Muhaf›z Alay›ndan zabit,
asker tefrik olunuyor... ‹stanbulda vaziyete hâkim oldu¤unu iddia eden teﬂkilât
rüesam›z haberdar olam›yor.
Kara Vas›f Beyin bu telgraf›na cevap olmak üzere vukubulan istizah›m›z
ﬂudur:
ﬁifre

Ankara, 22/1/1336
Dersaadette: Çanakkale Mevkii Müstahkem kumandan› ﬁevket Beye
Yahya Kaptan›n katli meselesini ciddî surette takip eden ve hesab›n› istiyen bilhassa ‹stan-
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‹zmitte, Tümen Komutan Vekilinden gelen 9 ve 10 Ocak 1920 tarihli iki
telgraf ile, duyulanlara dayan›larak, iki çat›ﬂmadan sonra, Yahya Kaptan›n,
öldürülerek ele geçirildi¤i bildirildi (Belge 209).
11 Ocak 1920 de, Tümen Komutan Vekilinden, ‹stanbuldan gelen birlik
komutan›na, benim taraf›mdan bildiri yap›lm›ﬂ olup olmad›¤›n› sordum (Belge 210). Üç gün sonra 14 Ocak 1920 tarihli raporunda, Tümen Komutan Vekili, ﬂu bilgiyi verdi: "Kendi yapt›¤›m soruﬂturmadan çat›ﬂma olmad›¤› ve sadece, Yahya Kaptan teslim olduktan sonra, köy d›ﬂ›nda kesici aletle öldürülmüﬂtür. Kafatas›n›n olmamas› bunu do¤rulamaktad›r." (Belge 211).
Efendiler, bu u¤ursuz haber üzerine, ‹stanbuldaki örgütümüze, 20 Ocak
1920 tarihinde, Albay ﬁevket Bey kanal›yla ﬂu telgraf› yazd›k:
Yahya Kaptan›n öldürülmesine gereklilik gösteren nedenlerle teslim olduktan sonra
bilerek ﬂehit edildi¤i anlaﬂ›lmakla öldürülmesinde kimlerin eli ve etkisi oldu¤unun, ‹stanbuldan baﬂ vuran çok say›da özverili arkadaﬂlara bilgi verilmek üzere, tezelden bildirilmesi
rica olunur Efendim.
Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal

Eski bir yaz›m›za karﬂ›l›k olmak üzere, ‹stanbuldan, 20 Ocak 1920 de yaz›l›p bir gün sonra gelen telgraf da ﬂu idi:
Beﬂiktaﬂ, 20/1/1920
Ankara: K.O. 20 Komutanl›¤›na
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine özeldir.
K: 17/1/1920
1 - Olay yerinde bulunan inan›l›r birinin söyledi¤ine göre Yahya Kaptan yakalan›p
köy d›ﬂ›nda bulunan karakol yerine götürülürken yak›n bir yerden on kadar haydutun karakol üzerine ateﬂ etmesi üzerine kaçmaya çal›ﬂm›ﬂ ve bu s›rada öldürülmüﬂtür. Bununla
birlikte iyi bir soruﬂturma yap›lmas› için hükûmete baﬂvuruldu.
2 - Yahya Kaptan›n Ulusal Güçler ad›na pek çok fenal›klar yapt›¤› yayg›n olarak söylendi¤i gibi resmî ve özel olarak yap›lan soruﬂturma da bunu do¤rulad›¤›ndan hükûmet, kovuﬂturmaya karar vermiﬂ, fakat, kurulumuzca onun geçici olarak gizlenerek Ulusal Güçlerin iﬂlerine kar›ﬂmamas› ve fenal›¤a kalk›ﬂmamas›, yan›nda bulunan kaçak asker ve jandarmalar› geri vermesi koﬂuluyla, kovuﬂturma yap›lmamas› istenmiﬂ ve gerekenlere baﬂvuru
yap›lmakla beraber Gebzeye de özel görevli gönderilmiﬂti. Bu s›rada hükûmet gizlice birdenbire asker göndermiﬂ ve yaln›z Yahya Kaptan› yakalamak istedi¤ini ilân etmiﬂ ve bildirilen durum meydana gelmiﬂtir Efendim. (Vas›f)
Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan› ﬁevket

Efendiler, "köy d›ﬂ›ndaki karakola götürülürken etraftan ateﬂ edilmiﬂ?
Kaçmaya kalk›ﬂm›ﬂ, bu s›rada öldürülmüﬂ?" bu söylenilenin, bu gibi suikastlerde bir formül gibi kullan›ld›¤›n› anlamamak için, çok bön olmak gerekir.
Yahya Kaptan› yok etmek için, birlikte çal›ﬂt›klar› ve karar verdikleri hükûmetin, gizlice, birdenbire olup bitti yap›vermiﬂ oldu¤u hakk›ndaki söz de,
dikkat çekicidir. ‹stanbulda, jandarmadan, ‹stanbul Muhaf›z Alay›ndan subay, er ayr›l›yor ..... ‹stanbulda duruma egemen oldu¤unu iddia eden örgüt
baﬂkanlar›m›z bunu ö¤renemiyorlar.
Kara Vas›f Beyin bu telgraf›na karﬂ›l›k olmak üzere gönderdi¤imiz soru
ﬂudur:
ﬁifre

Ankara, 22/1/1920
‹stanbulda: Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan› ﬁevket Beye
Yahya Kaptan›n öldürülmesi iﬂini önemle izleyen ve hesab›n› soran özellikle ‹stanbulda pek
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bulda pek çok kimseler vard›r. Tayini hakikate medar olmak üzere tevatür derecesine vard›¤› bildirilen fenal›klar›n nelerden ibaret oldu¤unun sürati iﬂ’ar› rica olunur.
Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal

çok kimseler vard›r. Gerçe¤in belirtilmesine yaramak üzere yayg›n olarak söylendi¤i bildirilen fenal›klar›n neler oldu¤unun tezelden bildirilmesi rica olunur.
Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal

Efendiler, bu istizah›m›za verilen cevab› da, tahammülünüze s›¤›n›rak aynen arzedece¤im.

Efendiler, bu sorumuza verilen karﬂ›l›¤› da, dinlemeye katlanaca¤›n›z›
umarak oldu¤u gibi bilginize sunaca¤›m:

Ankarada: K.O. 20 K
Beﬂiktaﬂ, 24/1/1336
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine mahsustur.
C: 22/1/1336
1- Yahya Kaptan›n teslim olduktan sonra katlolundu¤unu iﬂittik. Tahkikat yap›yoruz.
Neticeyi arzedece¤iz.
2- Merkumun tenkiline sebep, hiçbir kimseyi dinlememesi, Kuvayi Millîye nam›na alenî fecaat, ﬂekavet yapmas› ve eﬂk›yay› evveldenberi ihfa etmesi veya gösterilen mahalle gitmesi hakk›nda verilen emirleri dinlememesi üzerine, hükûmet, kendisine köylerden ve etraftan
müracaat edenlerin ›srar›na dayanam›yarak kendili¤inden ve hatta heyetimizin haberi olmadan teﬂebbüsat yapmas›d›r Efendim. (Vas›f)
Çanakkale Mevkii Müstahkem Kumandan› Miralay ﬁevket

Ankarada: K.O. 20 K
Beﬂiktaﬂ, 24/1/1920
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine özeldir.
K: 22/1/1920
1 - Yahya Kaptan›n teslim olduktan sonra öldürüldü¤ünü iﬂittik. Soruﬂturuyoruz. Sonucu bildirece¤iz.
2 - Onun öldürülmesine neden, hiçbir kimseyi dinlememesi, Ulusal Güçler ad›na aç›kça kötülük, eﬂkiyal›k yapmas› ve eﬂkiyay› ötedenberi saklamas› veya gösterilen yere gitmesi için verilen emirleri dinlememesi üzerine, hükûmet, kendisine köylerden ve etraftan baﬂvuranlar›n diretmelerine dayanam›yarak kendili¤inden ve kurulunuzun haberi bile olmadan iﬂe giriﬂmesidir Efendim. (Vas›f)
Çanakkale Müstahkem Mevki Komutan› Miralay ﬁevket

Muhterem Efendiler, telgrafnamenin, ikinci maddesindeki, merkumun hiç
kimseyi dinlememesinin, tenkiline, katline sebep olarak gösterilmesi asla do¤ru
olamaz. ﬁehidi merhum, beni dinliyordu, benden emir al›yordu. Verdi¤im emre
göre, hareket ediyordu. Baﬂka bir makama veya eﬂhasa merbut oldu¤unu, onlardan emir almas› lüzumunu kendisine emretmemiﬂtim. Bu sebeple, ‹stanbuldan
her önüne gelenden, Dahilîye Nâz›r›ndan, Jandarma Kumandan› hain Kemal
Paﬂadan verilen emirleri isga etmemesi, zaten matlubumuz idi. Kuvayi Millîye
nam›na, ﬂekavet ve fecaat yapan›n da kendisi olmay›p, Küçük Aslan çetesi gibi
maksad› mahsusu hainane ile teﬂkil edildikleri vesaika müsteniden anlaﬂ›lm›ﬂ
olan çeteler oldu¤u ve Yahyan›n bunlar›n men'i ﬂekavetlerine çal›ﬂt›¤› da, sözlerine itimat olunmak lâz›mgelen zevat›n tahkikatile sabit olmuﬂ bir keyfiyettir.
Gebze Müdafaai Hukuk Heyeti Reisi ile Gebze Kaymakam› Fevzi Beyin,
müﬂterek imzalarile, vak'ai müessifenin vukuundan evvel, makina baﬂ›nda vukubulmuﬂ olan bir müracaat› da zikretmeden geçemiyece¤im:

Muhterem Efendiler, telgraf›n, ikinci maddesindeki, onun hiç kimseyi
dinlememesinin, öldürülmesine, neden olarak gösterilmesi hiç do¤ru olamaz.
Rahmetli ﬂehit, beni dinliyordu, benden emir al›yordu. Verdi¤im emre göre,
hareket ediyordu. Baﬂka bir makama veya kiﬂilere ba¤l› oldu¤unu, onlardan
emir almas› gerekti¤ini kendisine emretmemiﬂtim. Bu nedenle, ‹stanbuldan
her önüne gelenden, ‹çiﬂleri Bakan›ndan, Jandarma Komutan› hain Kemal
Paﬂadan verilen emirleri dinlememesi, asl›nda istedi¤imiz ﬂeydi. Ulusal Güçler ad›na, eﬂkiyal›k ve kötülük yapan›n da kendisi olmay›p, Küçük Aslan çetesi gibi haince özel bir amaçla kurulduklar› belgelerden anlaﬂ›lm›ﬂ olan çeteler oldu¤u ve Yahyan›n bunlar› eﬂkiyal›k yapmaktan önlemeye çal›ﬂt›¤› da,
sözlerine güvenilmek gereken kiﬂilerin soruﬂturmalar›yla kan›tlanm›ﬂt›r.
Gebze Haklar› Savunma Kurulu Baﬂkan› ile Gebze Kaymakam› Fevzi
Beyin, ortak imzalarile, üzücü olay daha olmadan, makina baﬂ›nda yap›lm›ﬂ
olan bir baﬂvuruyu da bildirmeden geçemiyece¤im:

Gebze Kuvayi Millîye Kumandan› Yahya Bey hakk›nda baz› kesan›n iftiralarile en nihayet sal› gecesi ‹stanbuldan erkân ve ümera kumandas›nda gelen iki bin kadar bir kuvvetle,
Tavﬂanc›lda taht› muhasaraya al›nd›¤› ve elyevm muhasara alt›nda bulundu¤u, ﬂimdi ahaliden ald›¤›m malûmattan anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Böyle vatan› için çal›ﬂan bir zâta karﬂ› yap›lan bu muamelenin, pek haks›z oldu¤u malûmu âlii kumandanîleridir. Miri mumaileyhin kurtar›lmas›
hakk›nda ne gibi bir muamele yap›laca¤›n›n emir ve iﬂ'ar›n› makina baﬂ›nda bekliyoruz.
Kaymakam Fevzi
Müdafaai Hukuk Heyeti Reisi Hac› Ali

Gebze Ulusal Güçler Komutan› Yahya Bey hakk›nda baz›lar›n›n iftiralar ile en sonunda Sal› gecesi ‹stanbuldan üst subaylar komutas›nda gelen iki bin kiﬂilik kadar bir kuvvetle, Tavﬂanc›lda kuﬂat›ld›¤› s›rada sar›lm›ﬂ bulundu¤u, ﬂimdi halktan ald›¤›m bilgiden anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Vatan› için çal›ﬂan böyle bir insana karﬂ› yap›lan bu iﬂlemin, pek haks›z oldu¤u yüce
komutanl›¤›n›zca bilinmektedir. Ad› geçenin kurtar›lmas› için ne gibi bir iﬂlem yap›laca¤›n›n emirle bildirilmesini makina baﬂ›nda bekliyoruz.
Yarbay Fevzi Haklar› Savunma Kurulu Baﬂkan› Hac› Ali

Efendiler, o tarihlerde, ‹zmit havalisinde, Kuvayi Millîye teﬂkilât› ile u¤raﬂan Meb'us S›rr› Beyin de, bu baptaki iﬂ'arat›n› aynen arzetmeme müsaadenizi
rica ederim:

Efendiler, o tarihlerde, ‹zmit dolaylar›nda, Ulusal Güçler örgütü ile u¤raﬂan Meb'us S›rr› Beyin de, bu konuda bildirdiklerini oldu¤u gibi bilginize
sunmama izninizi rica ederim:

K.O. 20 Kumandanl›¤›na
‹zmit, 11/1/1336
1- Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine: Muhaberesi dört gün evvel olmuﬂ olan Yahya
Kaptan meselesi, nihayet haber alm›ﬂ olaca¤›n›z veçhile, ﬂehadetile neticelendi.
2- Yahya Kaptan›n, ‹stanbul kap›s›nda, müteazz›v bir mahiyette muhafazai mevcudiyeti her halde Kuvayi Millîyeye karﬂ› muar›z bulunan zevat›, tethiﬂten hâli kalmad›¤›ndan izalesi tasmim edilmiﬂ bulundu¤unda ﬂüphe yoktur.
3- ‹zalenin bu maksada mebni tashihi, meseleyi mevzii mahiyetten ç›kartmakta ve Heyeti Temsilîyece teemmülünü vacip k›lmaktad›r.

K.O. 20 Komutanl›¤›na
‹zmit, 11/1/1920
1 - Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine. Haberleﬂmesi dört gün evvel olmuﬂ olan Yahya
Kaptan sorunu, sonunda haber alm›ﬂ olaca¤›n›z gibi, ﬂehit olmas›yla sonuçland›.
2 - Yahya Kaptan›n, ‹stanbul kap›s›nda, örgütüyle birlikte bulunmakta olmas› her halde Ulusal Güçlere karﬂ› olan kiﬂileri, korkutmaktan uzak kalmad›¤›ndan ortadan kald›r›lmas› kararlaﬂt›r›lm›ﬂ oldu¤unda kuﬂku yoktur.
3 - Öldürme amac›n›n böylece do¤ru bilinmesi, sorunu yöresel nitelikten ç›kartmakta
ve Temsilci Kurulca düﬂünülmesini gerekli k›lmaktad›r.
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4- ‹zmit livas›, eﬂk›ya yüzünden bihuzur iken, yerinden k›m›ldam›yan ve maiyetinde
hiçbir k›t'aya emir vermiyen, yan›ndaki mahpushaneden on beﬂ yirmi kiﬂinin birden firar eylemesini hergün mesaili âdiye telâkki eden Alay Kumandan› Hikmet Bey, Yahvan›n izalesi
keyfiyetini ehemmiyetle telâkki ve ald›¤› jandarma kuvveti ile bizzat hareket etmiﬂ ve nihayet
Kuvayi Millîyeye mühim bir darbe vurmak suretile maksad›na nail olmuﬂ bulunuyor. Mabadi var. (Meb'us S›rr›)
F›rka 1 Kumandan Vekili Fevzi
K.O. 20 Kumandanl›¤›na
5- Gebzede teﬂkil edilmiﬂ bulunan Kuvayi Millîyenin baﬂs›z kalmas›, bundan sonra oralar› dehﬂete ilka edecektir.
6- Buralarca bütün Kuvayi Millîyenin istinatgâh› bilinen Yahyan›n, bu suretle imhas›,
efkâr› umumîyeyi bihakk›n teﬂviﬂ etmiﬂtir.
7- Yahyan›n izalesi, Hükûmetin Kuvayi Millîyeye karﬂ› badema alaca¤› mütecavizane
vaziyete delil addedilmektedir.
8- Bu hareket ecnebilerce dahi bilâﬂek Kuvayi Millîyenin nazar› hükûmette kabili ihmal
ve imha bir mahiyette görüldü¤üne hükmedilecektir. Bu itibar ile tedabiri lâzime ittihaz olunmal›d›r. Mabadi var. (Meb'us S›rr›)
F›rka 1 Kumandan Vekili Fevzi
K.O. 20 Kumandanl›¤›na
1- 68 numaral› ﬂifreye zeyildir: Mabait. Vaziyeti teﬂevvüﬂten tahlis ve Gebze kuvas›n›n
hemen mutemet bir zâta tefvizi, tedbiri, ittihaz olunmad›¤› takdirde, Üsküdar livas› dahi dahil oldu¤u halde, bütün ‹zmit sanca¤›nda, ferdi vahidin Kuvayi Millîye taraftarl›¤› etmesine
imkân bulunam›yaca¤› kat' iyyen bilinmelidir.
2- Jandarma Alay Kumandan› Hikmet Beyin bilâifatei vak›t kald›r›lmas› elzemdir.
3- ‹zmit livas›nda Kuvayi Millîyenin kespi mevcudiyet edebilmesi, nizamiye hizmetinde
bulunan Kaymakam Fevzi Beyin, jandarma kumandan› olmas›na mütevakk›ft›r. Baﬂka çare
yoktur. Bunu ehemmiyetle arzediyorum. (Meb'us S›rr›)
F›rka 1 Kumandan Vekili Fevzi
K.O. 20 Kumandanl›¤›na
1- 79 numaral› ﬂifreye zeyildir:
Kuvayi Millîyenin, Anadolu taraflar›ndan, istiskal edilmekte oldu¤u hakk›nda, devam
eden ﬂayiat, hâdisei elime üzerine muhaliflere daha ziyade kuvvetbahﬂ oldu¤undan, miknet
ve zindeginin z›yaa u¤ramad›¤›n› gösterecek filî bir tedbir ittihaz› elzemdir.
2- Ali Fuat Paﬂa Hazretlerinin buraya kadar teﬂriflerini lüzumlu görmekteyim.
3- ‹zmit livas›na, ehemmiyet verilmesini ve ehemmiyet verildi¤ini gösterecek filî tedbirler ittihaz› lüzumunu, tekrar için mecburiyet görüyorum. (Meb'us S›rr›)
F›rka 1 Kumandan Vekili Fevzi

O tarihte, ‹stanbulda bulunan Rauf Bey de, ﬂu mektubu gönderdi:
‹stanbul, 19/2/1336

Vicdanî vazifelerimden biri

Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Yahya Kaptan›n teslim olduktan sonra itlaf edildi¤i, buraca da anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Muhaf›zl›¤a müracaat edilmiﬂ fethimeyit ameliyat› da yap›lm›ﬂt›r. Takibat› kanunîyeyi hükûmet, eline alm›ﬂt›r Efendim. Arz› tazimat eyleriz.
Hüseyin Rauf

4 - ‹zmit sanca¤›, eﬂkiya yüzünden huzursuz iken, yerinden k›m›ldam›yan ve emrindeki hiçbir birli¤e emir vermiyen, yan›ndaki tutuklu evinden on beﬂ yirmi kiﬂinin birden kaçmas›n› hergün ola¤an iﬂlerden sayan Alay Komutan› Hikmet Bey, Yahyan›n yok edilmesi
iﬂini önemli sayarak ve ald›¤› jandarma kuvveti ile kendisi gitmiﬂ ve sonunda Ulusal Güce
önemli bir darbe vurmak suretile amac›na ulaﬂm›ﬂ bulunuyor. Arkas› var. (Meb'us S›rr›)
Tümen 1 Komutan Vekili Fevzi
K.O. 20 Komutanl›¤›na
5 - Gebzede oluﬂturulmuﬂ bulunan Ulusal Güçlerin baﬂs›z kalmas›, bundan sonra oralara korku salacakt›r.
6 - Buralarca bütün Ulusal Güçlerin dayana¤› olarak bilinen Yahyan›n, böylece öldürülmesi, kamu oyunu gerçekten kar›ﬂt›rm›ﬂt›r.
7 - Yahyan›n ortadan kald›r›lmas›, hükûmetin Ulusal Güçlere karﬂ› bundan böyle alaca¤› sald›r›c› duruma kan›t say›lmaktad›r.
8 - Bu davran›ﬂ yabanc›lar› kuﬂkusuz Ulusal Gücün hükûmetin gözünde hoﬂlanabilecek ve yokedilebilecek nitelikte görüldü¤ü yarg›s›na vard›racakt›r. Bu bak›mdan gerekli önlemler al›nmal›d›r. Arkas› var. (Meb’us S›rr›)
Tümen 1 Komutan Vekili Fevzi
K.O. 20 Komutanl›¤›na
1 - 68 numaral› ﬂifreye ektir: Devam. Durum kar›ﬂ›kl›ktan kurtar›lamaz ve Gebze kuvvetlerinin hemen güvenilir birisine verilmesi önlemi, al›nmazsa, Üsküdar sanca¤›yla birlikte, bütün ‹zmit sanca¤›nda, birtek kiﬂinin bile Ulusal Güçlerden yana ç›kmas›na olanak bulunam›yaca¤› kesinlikle bilinmelidir.
2 - Jandarma Alay Komutan› Hikmet Beyin vak›t kaybetmeden kald›r›lmas› çok gereklidir.
3 - ‹zmit sanca¤›nda Ulusal Gücün varl›k gösterebilmesi, ordu hizmetinde bulunan
Yarbay Fevzi Beyin, jandarma komutan› olmas›na ba¤l›d›r. Baﬂka çare yoktur. Bunu önemle bilginize sunuyorum. (Meb'us S›rr›)
Tümen 1 Komutan Vekili Fevzi
K.O. 20 Komutanl›¤›na
1 - 79 say›l› ﬂifreye ektir:
Ulusal Güçlerin, Anadoluca horlanmakta oldu¤u yolunda süren söylentiler, ac›kl›
olay üzerine muhaliflere daha da kuvvet verdi¤inden, erkin ve canl›l›¤›n yitirilmedi¤ini gösterecek etkin bir önlem al›nmas› çok gereklidir.
2 - Ali Fuat Paﬂa Hazretlerinin buraya kadar gelmelerini gerekli görmekteyim.
3 - ‹zmit sanca¤›na önem verilmesini ve önem verildi¤ini gösterecek etkin önlemler almak gere¤ini, yinelemeyi zorunlu say›yorum. (Meb'us S›rr›)
Tümen 1 Komutan Vekili Fevzi

O tarihte, ‹stanbulda bulunan Rauf Bey de, ﬂu mektubu gönderdi:
‹stanbul, 19/2/1920
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Yahya Kaptan›n teslim olduktan sonra öldürüldü¤ü, buraca da anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Muhaf›zl›¤a baﬂvurulmuﬂ otopsi de yap›lm›ﬂt›r. Yasal kovuﬂturma iﬂini hükûmet, eline alm›ﬂt›r Efendim. Sayg›lar sunar›z.
Hüseyin Rauf Vicdan

Efendiler, Yahya Kaptan›n katledildi¤ine ﬂüphe kalmam›ﬂt›. Bu hakikat,
bilindikten sonra, katil olan hükûmetin, takibat› kanuniyeyi eline alm›ﬂ olmas›, cinayet faillerinin meydana ç›kmayaca¤›na delil de¤il miydi? Fakat, Efendiler; zaman, her ﬂeyin, her hakikatin, tarihin samimî sinesinde mütaleas›n› zâmindir.

Efendiler, Yahya Kaptan›n öldürüldü¤üne kuﬂku kalmam›ﬂt›. Bu gerçek,
bilindikten sonra, katil olan hükûmetin, yasal kovuﬂturmay› eline alm›ﬂ olmas›, cinayeti iﬂleyenlerin meydana ç›kmayaca¤›na kan›t de¤il miydi? Fakat,
Efendiler; zaman, her ﬂeyin, her gerçe¤in, tarihin gerçekçi ba¤r›nda incelenece¤ine kefildir.
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ödevlerimden biri

Muhterem Efendiler, hükûmeti ve ‹stanbuldaki teﬂkilât›m›z rüesas›n›, böyle çirkin bir cinayetin irtikâp olunmas›na delâlete saik olan esbap ve müessirat›n, tetkik›n›n cidden ﬂayan› ibret netayice müncer olaca¤›na kani bulundu¤um
cihetledir ki, zâhiren, ehemmiyetsiz gibi görülebilecek olan bir vak'ay› delâile
ve vesaika istinat ettirerek izah ettim. Bu izahat›mla enzar› millete vaz›h bir zemini tetkik husulüne yard›m edebildiysem vicdanî vazifelerimden birini yapm›ﬂ
oldu¤uma kani ve müsterih olaca¤›m.
Efendiler, bu hâdiseyi mütalea ederken, iki noktay› nazar› dikkatte tutmak, faydal› olur! O noktalardan:
Birincisi; Sait Mollan›n mensup oldu¤u teﬂkilât› hafiye ve Gebze, Kartal
havalisinde tamamen bu teﬂkilâta mensup eﬂhas ve çetelerin rolü ve bu rolü, bizim adamlar›m›za ve teﬂkilât›m›za atfetmekte ve vatanperver yaﬂayan zevat› i¤fal ve iknada gösterilen meharet ve muvaffak›yet.
‹kincisi; ‹stanbul teﬂkilât›m›z›n rüesas› ki bize, Heyeti Temsilîyeye tâbi ve
onun talimat› ve iﬂ'arat› dairesinde hareketle mükellef bulunuyorlard› ve ancak,
bu mükellefiyeti, samimî ifa etmekle istikameti umumîyede isabetle yürümenin
a¤lebi ihtimal olaca¤›n› kabul eylemeleri icab ederdi. Halbuki, bu zevat, kendi
ak›l ve tedbirlerini, Heyeti Temsilîyenin ikazlar› karﬂ›s›nda, yüksek görmekten
fari¤ olamam›ﬂlar ve istiklâli hareketlerine mümanaat olunmas›n›, izzetinefis
meselesi yaparak, asabileﬂmiﬂler ve bu hissi sakîm taht› tesirinde, i¤fal olunmaya kadar varm›ﬂlard›r (Ves. 212).
ﬁimdi Efendiler, vicdan ve ﬂefkat sahibi olanlar›, cidden dilhûn eden bir
telgraf› daha nazargâh› rikkatinize vazederek, bu meseleye dair beyanat›ma hitam verece¤im:
4960

‹stanbul, 14/1/1336
Ankarada: Kuvayi Millîye Reisi Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Zevcim Yahya Kaptan, mahza Zât› Sâmilerine olan münasebeti dolay›sile, bir cürmü
kanunîsi olmaks›z›n, arz› teslimiyet etti¤i halde, Gebze Jandarma Yüzbaﬂ›s› Nail ve Mülâzimievvel Abdurrahman Efendiler taraf›ndan alçakças›na ﬂehit edildi. Bütün Tavﬂanc›l ahalisi, vak'an›n ﬂahididir. ‹hkak› hak için Adliye ve Dahilîye Nezaretlerine müracat edildi. ‹ki nefer yetim ile periﬂan bir halde bulunuyoruz. Bu bapta teﬂebbüsat ve muaveneti sâmilerine
muntaz›r›z ferman.
Karagümrükte Keçecilerde Karabaﬂ Mahallesinde
19 numaral› hanede sakin Yahya Kaptan zevcesi ﬁevket Han›m
1335 Sonbahar›nda
karﬂ›laﬂt›¤›m›z di¤er
baz› vakayi

Muhterem Efendiler, hükûmeti ve ‹stanbuldaki örgütlerimiz baﬂkanlar›n›, böyle çirkin bir cinayetin iﬂlenmesine arac›l›k etmeye sürükleyen nedenlerin ve etmenlerin, incelenmesinden gerçekten ibret al›nmas› gereken sonuçlar
elde edilece¤ine inand›¤›mdand›r ki, d›ﬂtan bak›l›nca, önemsiz gibi görülebilecek olan bir olay› kan›tlara ve belgelere dayanarak aç›klad›m. Bu aç›klamalar›mla ulusun gözünde belirgin bir inceleme alan› oluﬂmas›na yard›m edebildiysem vicdan ödevlerimden birini yapm›ﬂ oldu¤uma inanacak ve gönül rahatl›¤›na kavuﬂaca¤›m.
Efendiler, bu olay› incelerken, iki noktay› gözönünde tutmak, yararl›
olur. O noktalardan:
Birincisi; Sait Mollan›n üyesi bulundu¤u gizli örgüt ve Gebze, Kartal dolaylar›nda hepsi bu örgütten olan kiﬂi ve çetelerin rolü ve bu rolü, bizim adamlar›m›za ve örgütlerimize atmakta ve yurtsever olarak yaﬂayan kiﬂileri aldatmak ve kand›rmakta gösterilen beceri ve baﬂar›.
‹kincisi; ‹stanbul örgütlerimizin baﬂkan› ki bize, Temsilci Kurula ba¤l› ve
onun direktif ve bildirilerine uygun iﬂ görmekle yükümlü bulunuyorlard› ve
ancak, bu yükümlülü¤ü, aç›k yürekle yerine getirmekle genel amaç yönünde
uygun yürümenin çok olas› bulunaca¤›n› kabul etmeleri gerekirdi. Oysa, bu
kiﬂiler, kendi ak›l ve önlemlerini, Temsilci Kurulun uyar›lar›ndan, daha üstün
görmekten vaz geçememiﬂler ve davran›ﬂ özgürlüklerine engel olunmas›n›,
onur iﬂi yaparak, sinirlenmiﬂler ve bu yanl›ﬂ duygunun etkisi alt›nda aldat›lmaya kadar varm›ﬂlard›r. (Belge 212).
ﬁimdi Efendiler, vicdan› ve ac›ma duygusu olanlara, gerçekten kan a¤latan bir telgraf› daha, ac›l› gözleriniz önüne koyarak, bu konu üzerindeki sözlerimi bitiriyorum:
4960
‹stanbul, 14/1/1920
Ankarada: Ulusal Güçler Baﬂkan› Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Kocam Yahya Kaptan, salt sizinle olan iliﬂkileri dolay›s›yle, yasal bir suçu olmaks›z›n,
teslim oldu¤u halde, Gebze Jandarma Yüzbaﬂ›s› Nail ve Üste¤men Abdurrahman Efendiler taraf›ndan alçakça ﬂehit edildi. Bütün Tavﬂanc›l halk›, olay›n tan›¤›d›r. Hak aramak için
Adalet ve ‹çiﬂleri Bakanl›klar›na baﬂvuruldu. ‹ki tane yetim ile periﬂan bir halde bulunuyoruz. Bu iﬂ için giriﬂim ve yard›mlar›n›z› bekleriz. Emir sizindir.
Karagümrükte Keçecilerde Karabaﬂ Mahallesinde
19 numaral› evde oturur Yahya Kaptan›n kar›s› ﬁevket Han›m

Efendiler, Yahya Kaptan meselesine, 20 Teﬂrinisani 1335 tarihinde temas
ettik. Birçok mesafe ve zaman kat'etmek suretile, vak'an›n izah›n› ikmal etmek
zaruretinde kald›k. ﬁimdi, müsaade buyurursan›z, tekrar, b›rakt›¤›m›z tarihe
avdet ederek, vakayi takip edelim.
Ankara-Eskiﬂehir ﬂimendiferinin iﬂletilmesine ‹tilâf Devletleri taraf›ndan
mümanaat edilmiﬂti. Bu hatt›n iﬂletilmesi için, Düveli ‹tilâfiye mümessilleri nezdinde, ﬂedit bir surette protesto edilmesi, 21 Teﬂrinievvel 1335 de Ankara Heyeti Merkeziyesine bildirildi.
Adana teﬂkilât› müteﬂebbislerinin, Ni¤deye veya Kayseriye gelerek, bizimle temasta bulunmak suretile idamei faaliyetleri temin edildi.
Ayd›n cephelerinde, vaziyet hergün kespi nezaket ve ciddiyet peyda etmekte
oldu¤undan, Salih Paﬂa ile, Amasyada kararlaﬂt›rd›¤›m›z veçhile, Donanma Cemiyetinin dört yüz bin liras›n›n bu cephelerin ihtiyacat›na tahsis edilmesini Harbiye Nâz›r›na yazd›k. Bu cephedeki mücahidîne, esliha, cephane itas›n› ve cep-

Efendiler, Yahya Kaptan meselesine, 20 Kas›m 1919 gününe iliﬂkin olaylar s›ras›nda de¤indik. Yer ve zaman bak›m›ndan çok uzaklaﬂmak, olay›n
aç›klamas›n› tamamlamak zorunda kald›k. ﬁimdi, izin verirseniz, yeniden, b›rakt›¤›m›z tarihe dönerek, olaylar› izleyelim.
Ankara - Eskiﬂehir demiryolunun iﬂletilmesine ‹tilâf Devletlerince engel
olunmuﬂtu. Bu hatt›n iﬂletilmesi için, ‹tilâf Devletlerinin temsilcilerine, sert
bir surette protesto gönderilmesi, 21 Ekim 1919 da Ankara Merkez Kuruluna
bildirildi.
Adana örgütü giriﬂimcilerinin, Ni¤deye ya da Kayseriye gelerek, bizimle
iliﬂki içinde çal›ﬂmalar›n› sürdürmeleri sa¤land›.
Ayd›n cephelerinde, durum hergün zorlaﬂmakta ve ciddileﬂmekte oldu¤undan, Salih Paﬂa ile, Amasyada kararlaﬂt›rd›¤›m›z gibi, Donanma derne¤inin dört
yüz bin liras›n›n bu cephelerin gereksinimlerine ayr›l›p verilmesini Savaﬂiﬂleri
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1919 Sonbahar›nda
karﬂ›laﬂt›¤›m›z baﬂka baz›
olaylar

Ankaraya
geliﬂ

henin makinal› tüfek ve topçu k›taatile takviyesini, Konyada On ‹kinci Kolordu Kumandan›ndan rica ettik.
Efendiler, Frans›zlar, Band›rma-Soma ﬂimendifer hatt›n›n murakabesi behanesile, Band›rmaya bir müfreze ç›karm›ﬂlard›. Asayiﬂi mükemmel olan Band›rmaya, asker ikamesine haklar› olmad›¤› bedihî idi.
Bu noktaya, 24 Teﬂrinisani 1335 de On Dördüncü Kolordu ve Elli Alt›nc›
F›rka Kumandanlar›n›n nazar› dikkatini celbettik.
Ecnebî zabitleri, Ayd›n cephelerinde dolaﬂarak, propaganda yap›yorlar
ve vaziyeti anl›yorlard›. Bu gibi zabitlerin cephede k›taat ile temas›na kat'iyyen meydan verilmemesini ve resmî müracaatlerinin hükûmete, e¤er Kuvayi
Millîyeye ait bir söyliyecekleri olursa heyeti merkeziyelerimiz vas›tasile bize, müracaatleri lüzumunun kendilerine tebli¤i ve propaganda yapanlar›
olursa, tahtelh›f›z m›ntakadan ihraçlar› ve mecburiyeti kat'iye hâs›l olursa,
cephede görülecek ‹tilâf askerlerine de silâh istimal edilmesi, cepheye bildirildi.
Efendiler, biz, ‹zmir ahalisinin de fiîlen intihaba iﬂtirakini temin etmek istiyorduk ve o yolda muhtelif vesaitle maksad›m›z› iblâ¤ ediyorduk. Fakat, Yunanl›lar, bittabi mâni oluyorlard›.
29 Teﬂrinisani 1335 tarihinde, bu hususu, Düveli ‹tilâfiye mümessilleri ve
bitaraf sefaretler nezdinde protesto ettik ve bundan, ‹zmir Telgraf ve Posta
Baﬂmüdürü bulunan Etem Beye yazarak ‹zmir ahalisini de haberdar etmek istedik.
Efendiler, ihtimal birçoklar›n›z›n hat›r›ndad›r. ‹ﬂgal zaman›nda, Adanada, Ferda nam›nda, Kuvayi Millîye aleyhinde, bir ecnebî gazetesi intiﬂar ediyordu. Bu gazete, mahza, Anadolu efkâr› millîyesini i¤fal ve ›zlâl maksadile ve bizim aleyhimizde, hezeyanlarla mâli sütunlara malik idi. Bittabi, bu gazetenin
dahile girmesine mümanaat ettik.
Fakat, bu gazetenin, memlekette okunmas›n› elbette faydal› gören, Ali R›za Paﬂa Kabinesinin Dahiliye Nâz›r› ve Cemal Paﬂan›n mükerreren tezkiye eyledi¤i Damat ﬁerif Paﬂa, Ferda gazetesinin, bu zehirli paçavran›n serbestîi duhulüne mümanaat olunmamas› için emirler vermiﬂti. Bu sebeple, ﬁerif Paﬂan›n
arkadaﬂ› Cemal Paﬂan›n, 3 Kânunuevvel 1335 de nazar› dikkatini celbe lüzum
gördük.
*
* *
Efendiler, Meclisi Meb'usan›n ‹stanbulda toplanmas›na mâni olamamak
zarureti üzerine, ‹stanbulda içtima edecek mecliste, "vatan›n tamamisini, devlet
ve milletin istiklâlini, teminden ibaret olan gayeyi muhafaza ve müdafaa için
müttefik ve azimkâr bir grup vücuda getirmeyi" yegâne çare olarak mütalea ettik. Bunun temini için, malûmunuz oldu¤u veçhile, 18 Teﬂrinisani 1335 tarihli
talimat ve tamimde, meb'uslar›n muayyen mahallerde grup, grup içtima ederek,
müdavelei efkâr edecekleri mühim noktalardan biri olarak bu meseleyi kaydetmiﬂtik.
Ayn› tarihte, düﬂündük ki, bu grubun teﬂkilini temin için her livadan birer
meb’usu Eskiﬂehire davet edelim. Eskiﬂehir üzerinden ﬂimendiferle ‹stanbula gi-

Bakan›na yazd›k. Bu cephedeki çat›ﬂanlara, silâh, cephane verilmesi ve cephenin makinal› tüfek ve topçu birlikleriyle kuvvetlendirilmesini, Konyada On
‹kinci Kolordu Komutan›ndan rica ettik.
Efendiler, Frans›zlar, Band›rma - Soma demiryolunun denetimi bahanesiyle, Band›rmaya bir askerî birlik ç›karm›ﬂlard›. ‹ç güvenli¤i mükemmel olan
Band›rmaya, asker ç›karmaya haklar› olmad›¤› aç›kça belliydi.
Bu noktaya, 24 Kas›m 1919 da On Dördüncü Kolordu ve Elli Alt›nc›
Tümen Komutanlar›n›n dikkatini çektik. Yabanc› subaylar, Ayd›n cephelerinde dolaﬂarak, propaganda yap›yorlar ve durumu ö¤reniyorlard›. Bu
gibi subaylar›n cephede askerî birliklerle iliﬂki kurmalar›na kesinlikle
meydan verilmemesini ve resmî baﬂvurular›n hükûmete, e¤er Ulusal Güçlere ait bir söyliyecekleri olursa merkez kurullar›m›z arac›l›¤›yla bize, baﬂvurmalar› gerekti¤ini kendilerine tebli¤i ve propaganda yapanlar› olursa,
gözalt›na al›narak bölgeden ç›kar›lmalar› ve kesin zorunluk olursa, cephede görülecek ‹tilâf askerlerine karﬂ› da silâh kullan›lmas›, cepheye bildirildi.
Efendiler, biz, ‹zmir halk›n›n da gerçekten seçimlere kat›lmas›n› sa¤lamak istiyorduk ve o yolda çeﬂitli vas›talarla amac›m›z› duyuruyorduk. Fakat,
Yunanl›lar, elbette engel oluyorlard›.
29 Ekim 1919 tarihinde, bu durumu. ‹tilâf devletleri temsilcilerine ve yans›z elçiliklere protesto ettik ve ‹zmir Telgraf ve Posta Baﬂmüdürü bulunan
Etem Beye yazarak ‹zmir halk›na da bunu duyurmas›n› istedik.
Efendiler, belki birçoklar›n›z an›msars›n›z. ‹ﬂgal zaman›nda Adanada,
Ferda ad›nda, Ulusal Güçlere karﬂ› bir yabanc› gazetesi yay›mlan›yordu. Bu
gazete sütunlar›n› sadece, aldatmak ve yanl›ﬂ yola sürüklemek amac›yla Anadoludaki Ulusal düﬂünceleri kötüleyen saçmasapan sözlerle dolduruyordu.
Elbette, bu gazetenin memleket içlerine girmesine engel olduk.
Fakat bu gazetenin, memlekette okunmas›n› elbette yararl› gören, Ali
R›za Paﬂa hükûmetinin ‹çiﬂleri Bakan› ve Cemal Paﬂan›n birçok kere aklad›¤› Damat ﬁerif Paﬂa, Ferda gazetesinin, bu zehirli paçavran›n memleket içlerine serbestçe girmesine engel olunmamas› için emirler vermiﬂti. Bu nedenle,
ﬁerif Paﬂan›n arkadaﬂ› Cemal Paﬂan›n, 3 Aral›k 1919 da, dikkatini çekmeyi gerekli gördük.
*
* *
Efendiler, Meb'uslar Meclisinin ‹stanbulda toplanmas›na engel olamamak zorunlu¤u üzerine, ‹stanbulda toplanacak olan Mecliste, "ülkenin bütünlü¤ünü, devlet ve ulusun ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤lama amac›m›z› korumak ve savunmak için birlik halinde ve kesin kararl› bir grup oluﬂturmay›" tek çare olarak
düﬂündük. Bunun elde edilmesi için, bildi¤iniz gibi, 18 Kas›m 1919 tarihli direktif ve genelgede, meb'uslar›n belirli yerlerde grup, grup toplanarak, düﬂünce al›ﬂveriﬂinde bulunacaklar› önemli noktalardan biri olarak bu konuyu ele
alm›ﬂt›k.
Ayn› tarihte düﬂündük ki, bu grubun oluﬂturulmas›n› sa¤lamak için her sancaktan birer meb'usu Eskiﬂehire ça¤›ral›m. Eskiﬂehir üzerinden demiryoluyla ‹stanbula
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Ankaraya
geliﬂ

decek meb'uslar› da, davet edece¤imiz meb'uslarla birleﬂtirdim ve bizzat, Eskiﬂehre giderek, umumi bir içtima yaparak, esasl› bir surette müdavelei efkâr edelim. Bu meyanda, ‹stanbulda, meb'usan›n emniyetlerine müteallik tedabiri de,
mevzuubahs etmek istiyorduk. Fakat, bundan sonra verece¤im izahatla, ayn›
içtima›, Ankarada kalarak yapmay› tercih ettik. Daha bir ay kadar S›vasta kald›ktan sonra nihayet Ankaraya hareket ettik.
Ankaraya muvasalat›m›z›, 27 Kânunuevvel 1335 tarihli, ﬂu aç›k tebli¤ ile
tamim ettik:
S›vastan Kayseri tarikiyle Ankaraya hareket eden Heyeti Temsilîye, bütün güzergâh›nda ve Ankarada, büyük milletimizin hâr ve samimî tezahürat› vatanperveranesi
içinde, bugün muvasalat eyledi. Milletimizin gösterdi¤i eseri vahdet ve azim, memleketimizin temini istikbali hakk›ndaki kanaatleri, lâyetezelzel bir surette tarsin edici mahiyettedir.
ﬁimdilik, Heyeti Temsilîye Merkezi, Ankaradad›r. Takdimi hürmet eyleriz Efendim.
Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal

2 Kânunusani 1336 tarihinde, cemiyet heyeti merkeziyelerine, Hac›bektaﬂta Çelebi Cemalettin Efendiye, Mülkide Hac› Musa Beye ayr›ca bir tebli¤de bulunduk.
Bu tebli¤imizin metni ve tarz› tahriri, ﬂöyle idi:
... Seyahatimizdeki müﬂahedat ve tetkikat›m›z, bizlere, Cenab› Haf›z› Hakikînin inayeti rabbaniyesile tecellî eden millî birli¤imizin müstenit oldu¤u teﬂkilât› millîyenin taazzuv etmiﬂ ve mukadderat› millet ve memleketi tahlis için, bihakk›n ﬂayan› istinat bir kuvvet ve kudret haline gelmiﬂ oldu¤unu, maaﬂﬂükran gösterdi.
Vaziyeti hariciye, bu millî azim ve vahdet sayesinde, Erzurum ve S›vas Kongresi esasat› dairesinde, menafii mülkü millete müsait bir ﬂekle girmiﬂtir.
Mukaddes vahdet ve azmü iman›m›za istinaden mutalebat› meﬂruam›z›n temini gününe kadar, kemali sebat ile çal›ﬂ›lmas› ve bu beyanat›m›zdan, köylülere kadar, milletin dahi
haberdar k›l›nmas› tamimen rica olunur.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Heyeti Temsilîyesi nam›na Mustafa Kemal
Kâz›m Kara
Bekir Paﬂa
Heyeti
Temsilîyenin Ankaraya gitmesine taraftar
de¤ildi

Efendiler, Heyeti Temsilîye merkezinin, Ankaraya nakli fikri oldukça eski idi. Bu fikir, ilk mevzuubahs oldu¤u s›ralarda, Kâz›m Kara Bekir Paﬂadan
vürut etmiﬂ olan bir telgraf› aynen burada zikredece¤im:
ﬁifre

Erzurumdan, 3 Teﬂrinievvel 1335
K.O. 3 Kumandanl›¤›na
Heyeti Temsilîyeye: Kuvayi Millîyeyi temsil eden, heyeti aliyenin, de¤il Ankaraya hatta
S›vas›n garb›na bile geçmemesi fikrindeyim. Çünkü ﬂarkî vilâyat›n Kuvayi Millîyesini teﬂkil
eden heyetin, bütün bütün uzaklaﬂmas›, dolay›sile bu vilâyetlerin teﬂkilâts›zl›¤›n› mucip olaca¤› gibi, ﬂimdiye kadar pek meﬂru ve mant›kan idare edilmekte olan harekât› millîyenin; ötedenberi daima herbir teﬂebbüsümüzü fena görmek ve göstermek isteyen düﬂmanlar›m›zca sab›k› misillû, bir yerde muhafazas› için Heyeti Temsilîyenin S›vastan garba geçmemesi mütaleas›nda bulundu¤umu arzeylerim.
K.O. 15 K. Kâz›m Kara Bekir

gidecek meb'uslar› da, ça¤›raca¤›m›z meb'uslarla bir araya getirelim ve ben
de, Eskiﬂehre giderek, genel bir toplant› yap›p, iﬂleri enine boyuna görüﬂelim.
Bu arada, meb'uslar›n ‹stanbuldaki güvenliklerine iliﬂkin önlemleri de, sözkonusu yapmak istiyorduk. Fakat, bundan sonra bildirece¤im nedenlerle, o toplant›y›, Ankarada kalarak yapmay› ye¤ledik. Daha bir ay kadar S›vasta kald›ktan sona nihayet Ankaraya do¤ru yola ç›kt›k.
Ankaraya vard›¤›m›z›, 27 Aral›k 1919 tarihli, ﬂu aç›k bildiri ile duyurduk:
S›vastan Kayseri üzerinden Ankaraya do¤ru yola ç›kan Temsilci Kurul, bütün yol
boyunca ve Ankarada, büyük milletimizin s›cak ve içten yurtsever gösterileri içinde, bugün Ankaraya ulaﬂt›. Milletimizin gösterdi¤i birlik ve kesin kararl›l›k, ülkemizin gelece¤ini güvence alt›na almak konusundaki, inanc› sars›lmaz biçimde güçlendirecek niteliktedir.
ﬁimdilik, Temsilci Kurulun Merkezi, Ankaradad›r. Sayg›lar sunar›z Efendim.
Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal

2 Ocak 1920 tarihinde, dernek merkez kurullar›na Hac›bektaﬂta Çelebi
Cemalettin Efendiye, Mutkide Hac› Musa Beye ayr›ca bir bildiri yapt›k. Bu
bildirimizin metni ve yaz›l›ﬂ biçimi, ﬂöyle idi:
...Yolculu¤umuz s›ras›nda görüp incelediklerimizin bizlere, gerçek koruyucu Ulu
Tanr›n›n ilâhî yard›m› ile gerçekleﬂen ulusal birli¤imizin dayana¤› olan Ulusal Örgütlerin
ﬂekillenmiﬂ ve milletin kaderini ve memleketi kurtarmak için gerçekten güvenilir bir güç
ve erk durumuna gelmiﬂ oldu¤unu, göstermesine minnet duymaktay›z.
D›ﬂ durum, bu ulusal kararl›l›k ve birlik sayesinde, Erzurum ve S›vas Kongreleri ilkelerine göre, ülke ve ulus ç›karlar›na uygun biçime girmiﬂtir. Kutsal birli¤imize ve kararl›l›k iman›m›za dayanan hakl› isteklerimizin elde edilece¤i güne de¤in, hiç y›lmadan çal›ﬂ›lmas› ve bu bildirimizin, köylülere var›ncaya kadar, bütün ulusa duyurulmas› rica olunur.
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i
Temsilci Kurulu ad›na Mustafa Kemal Kâz›m Ka-

Efendiler, Temsilci Kurul merkezinin, Ankaraya taﬂ›nmas› düﬂüncesi oldukça eski idi. Bu düﬂünce, ilk ortaya at›ld›¤› s›ralarda, Kâz›m Kara Bekir Paﬂadan gelmiﬂ olan bir telgraf› burada oldu¤u gibi bildirece¤im:

ra Bekir
Paﬂa Temsilci Kurulun Ankaﬁifre
Erzurumdan, 3 Ekim 1919 raya gitmesinden yana
K.O. 3 Komutanl›¤›na
Temsilci Kurula: Ulusal Güçleri temsil eden, yüksek kurulun, de¤il Ankaraya hattâ de¤ildi

S›vas›n bat›s›na bile geçmemesi düﬂüncesindeydim. Çünkü do¤u illerinin ulusal gücü olan
kurulun, bütün bütün uzaklaﬂmas›, dolay›sile bu illerin örgütsüz kalmas› sonucunu do¤uraca¤›, ﬂimdiye kadar yasalara ve akla pek uygun olarak yönetilen Millî Harekât›n; ötedenberi her zaman her giriﬂimimizi kötü görmek ve göstermek isteyen düﬂmanlar›m›zca eskisi gibi, bir yerde korunmas› için Temsilci Kurulun S›vastan bat›ya geçmemesi düﬂüncesinde bulundu¤umu bilgilerinize sunar›m.
K.O. 15 K. Kâz›m Kara Bekir

Böyle bir telgrafnamenin, aslü esas› olam›yaca¤›na hükmetmek istedim.
Fakat, ne çare ki, bu ﬂifre telgrafname Erzurumdan, S›vasta Üçüncü Kolorduya keﬂide edilmiﬂtir. ﬁifre mahlûlünün alt›nda (Aç›ld›. Fethi, 4/5 minh) yaz› ve
imzas› oldu¤u halde de Üçüncü Kolordudan bize gönderilmiﬂtir.

Böyle bir telgraf›n, gerçek olam›yaca¤› yarg›s›na varmak istedim. Fakat,
ne çare ki, bu ﬂifre telgraf Erzurumdan, S›vasta Üçüncü Kolorduya çekilmiﬂtir. Aç›lan ﬂifrenin alt›nda (Aç›ld›. Aç›l›ﬂ› 4/5 Ekim) yaz› ve imzas› ile de
Üçüncü Kolordudan bize gönderilmiﬂtir.
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Vaziyeti
umumiyeyi
idare ve
sevk
mes’uliyetini deruhde
edenler, en
mühim hedefe ve en
yak›n tehlikeye mümkün oldu¤u
kadar yak›n
bulunmal›d›rlar

Efendiler, Kâz›m Kara Bekir Paﬂa, davetimiz üzerine, S›vasa geldikten ve
birlikte müzakerede bulunduktan sonra ﬂüphesiz bu telgrafname ile evvelce bildirdi¤i fikir ve mütaleas›nda isabet olmad›¤›n› görmüﬂ, olacakt›r. Fakat, bu fikir ve mütaleadaki isabetsizli¤i anlamak için, behemehal vicahen müdavelei efkâra hiç te hacet olam›yaca¤› bedihîyattand›r. Bu fikir ve mütalean›n istinat ettirildi¤i sebeplere, en basit bir nazar atfetmek, onlar›n butlan›n› anlamaya kâfi
gelir zannederim.
Bir defa, Heyeti Temsilîyenin yaln›z, ﬂarkî vilâyat›n kuvayi millîyesini teﬂkil veyahut temsil etmedi¤i ve belki bütün memleketin -Anadolu ve Rumelininkuvayi millîyesini temsil eyledi¤i çoktan malûm olmuﬂ bulunmak lâz›md›. Bahusus, bu nokta üzerinde günlerce devam eden telgraf baﬂ› münakaﬂalar› olmuﬂtu. Bir de, Heyeti Temsilîyenin, S›vastan Ankaraya nakletmesi, ﬂarkî vilâyetlerin teﬂkilâts›zl›¤›n› mucip olacak, bir sebep teﬂkil edemezdi. Heyeti Temsilîyenin, ﬂarkî vilâyetlere S›vastan telgrafla verdi¤i evamir ve talimat›, Ankaradan ayn› suretle verebilece¤ine ﬂüphe yoktu.
Fakat, Heyeti Temsilîyenin, ﬂark vilâyetlerinden ziyade garp vilâyetlerine,
‹stanbula yak›n bulunmas›n› istilzam eden ve hakl› gösteren esbab› mant›kîye, elbette çok idi. Evvelâ; garp ve garb›cenubî vilâyetlerimizden, filen düﬂman iﬂgali
alt›na al›nm›ﬂ olanlar vard›. Bu vilâyetlerimizi iﬂgal eden düﬂman karﬂ›s›nda,
esasl› müdafaa cepheleri teﬂkil ve onlar›n esbab› tarsinini temin etmek lâz›md›.
Halbuki ﬂark vilâyetlerimizde, böyle feci bir vaziyet yok idi. Kat’î olarak karip
bir tehlikei filiye de, muhtemel görülmüyordu. Bait bir ihtimale göre, faraza ﬂarktan Ermenilerin filî bir tecavüzü kabul olunsayd› bile, onun karﬂ›s›nda Kuvayi
Millîye ile takviyesi mukarrer olan, kendilerinin taht› kumandas›nda, On Beﬂinci Kolordu haz›r bulunuyordu. Fakat, ‹zmir cephelerinde, muhtelif tarz› kumandalar, muhtelif mahiyette kuvvetler ve muhtelif ve mütenevvi, menfi menabiden
muz›r tesirler vard›. Adana iﬂgaline karﬂ› henüz cephe teﬂekkül edememiﬂti.
Binaenaleyh, usul ve kaide ﬂudur ki, vaziyeti umumîyeyi idare ve sevk
mes'uliyetini deruhde edenler, en mühim hedefe ve en yak›n tehlikeye, mümkün oldu¤u kadar yak›n bulunur. Yeter ki, bu takarrüp, vaziyeti umumîyeyi
nazardan mehcur b›rakacak derecede olmas›n! Ankara bu ﬂeraiti câmi bir nokta idi. Her halde cephelerle iﬂtigal edece¤iz diye Bal›kesire, Nazilliye veyahut
Karahisara gitmiyorduk. Fakat, cephelere ve ‹stanbula ﬂimendiferle merbut ve
vaziyeti umumîyeyi idare noktai nazar›ndan S›vastan asla fark› olmayan Ankaraya gelecektik.
Meclisi Meb'usan›n ‹stanbulda toplanmas› zarurî görüldükten sonra ise,
Ankaraya gelmek ne derece lüzumlu ve faydal› mütalea edilmek lâz›m geldi¤ini izaha lüzum görmem.
Efendiler, Heyeti Temsilîyenin Ankaraya nakletmemesi için sebepler serdolunurken, bu meyanda, hele "ötedenberi daima her teﬂebbüsümüzü fena görmek ve göstermek istiyen düﬂmanlardan" bahsedilmiﬂ olmas›na hiçbir mana
veremedim. Filhakika, kendisinin dedi¤i gibi düﬂmanlar bizim hangi hareketimizi, hangi teﬂebbüsümüzü iyi görmüﬂlerdir veya görebilirler ki ona göre hareket edelim!
E¤er, bu fikir ve mütaleay› tevlit eden: "‹stanbulda, amali millîyeye mutab›k bir Ali R›za Paﬂa hükûmeti vard›r. Meclisi Meb’usan da, orada içtima ede-

Efendiler, Kâz›m Kara Bekir Paﬂa, ça¤›r›m›z üzerine, S›vasa geldikten
ve birlikte görüﬂtükten sonra kuﬂkusuz bu telgraf ile evvelce bildirdi¤i düﬂünce ve görüﬂünün yerinde olmad›¤›n› kavram›ﬂ, olacakt›r. Fakat, bu düﬂünce ve görüﬂteki yan›lg›y› anlamak için, ille yüzyüze görüﬂmeye hiç te gereklilik olamayaca¤› apaç›k bellidir. Bu düﬂünce ve görüﬂün dayand›r›ld›¤›
nedenlere, ﬂöylece bir göz atmak, onlar›n yanl›ﬂl›¤›n› anlamaya yeter san›r›m.
Bir defa, Temsilci Kurulun sade, do¤u illerinin ulusal güçlerini oluﬂturmad›¤› ya da temsil etmedi¤i ve belki bütün memleketin - Anadolu ve Rumelinin - ulusal güçlerini temsil etti¤i çoktan bilinmiﬂ olmak gerekti. Özellikle,
bu nokta üzerinde, günlerce devam eden telgraf baﬂ› tart›ﬂmalar› olmuﬂtu. Bir
de, Temsilci Kurulun, S›vastan Ankaraya taﬂ›nmas›, do¤u illerinin teﬂkilâts›z
kalmas› sonucunu verecek, bir neden olamazd›. Temsilci Kurulun, do¤u illerine S›vastan telgrafla verdi¤i emirler ve direktifleri, Ankaradan da verebilece¤ine kuﬂku yoktu.
Fakat, Temsilci Kurulun, do¤u illerinden çok bat› illerine, ‹stanbula yak›n bulunmas›n› gerektiren ve hakl› gösteren mant›kî nedenler, elbette çoktu.
‹lkin, bat› ve güneybat› illerimizden, edimli olarak düﬂman iﬂgali alt›na al›nm›ﬂ olanlar vard›. Bu illerimizi iﬂgal eden düﬂman karﬂ›s›nda, sa¤lam savunma
cepheleri kurmak ve onlar›n güçlendirilmesi nedenlerini sa¤lamak gerekmekteydi. Oysa do¤u illerimizde, böyle ac›kl› bir durum yoktu. Kesin olarak yak›n
bir tehlike de olas› görülmüyordu. Uzak bir olas›l›¤a göre, söz gelimi do¤udan
Ermenilerin etken bir sald›r›s› kabul olunsayd› bile, onun karﬂ›s›nda Ulusal
Güçlerle güçlendirilmesi kararlaﬂt›r›lm›ﬂ olan, kendisinin komutas›nda, On
Beﬂinci Kolordu haz›r bulunuyordu. Fakat ‹zmir cephelerinde de¤iﬂik ﬂekilde
komutanl›klar, de¤iﬂik nitelikde güçler ve de¤iﬂik ve türlü türlü, olumsuz kaynaklardan zararl› etkiler vard›. Adana iﬂgaline karﬂ› cephe daha oluﬂamam›ﬂt›.
ﬁu halde, yol ve yöntem ﬂudur ki, genel durumu yönetip yürütme sorumlulu¤unu alanlar, en önemli hedefe ve en yak›n tehlikeye, mümkün oldu¤unca yak›n bulunur. Yeter ki, bu yak›nl›k, genel durumu gözden uzak b›rakacak
derecede olmas›n. Ankara bu koﬂullar› kapsayan bir nokta idi. Her halde cephelerle u¤raﬂaca¤›z diye Bal›kesire, Nazilliye ya da Afyona gitmiyorduk. Fakat, cephelere ve ‹stanbula demiryoluyla ba¤l› ve genel durumu yönetmek
aç›s›ndan S›vastan hiç fark› olmayan Ankaraya gelecektik.
Meb'uslar Meclisinin ‹stanbulda toplanmas› zorunlu görüldükten sonra
ise, Ankaraya gelmenin ne kadar gerekli ve yararl› say›lmak gerekti¤ini aç›klamay› gerekli görmem.
Efendiler, Temsilci Kurulun Ankaraya taﬂ›nmamas› için nedenler ileri
sürülürken, bu arada, hele "ötedenberi her giriﬂimimizi hep kötü görmek ve
göstermek istiyen düﬂmanlardan" söz edilmiﬂ olmas›na hiçbir mana veremedim. Gerçekten, kendisinin dedi¤i gibi düﬂmanlar bizim hangi davran›ﬂ›m›z›, hangi giriﬂimimizi iyi görmüﬂlerdir veya görebilirler ki ona göre davranal›m.
E¤er, bu düﬂünce ve görüﬂü do¤uran: "‹stanbulda, ulusal emellere uygun bir
Ali R›za Paﬂa hükûmeti vard›r. Meb'uslar Meclisi de, orada toplanarak ulus ve
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rek mukarrerat› millet ve memleketi murakebeye baﬂlad›ktan sonra, heyeti
Temsilîyenin garp cephelerile, Meclisi Meb'usan ile alâka ve münasebetine ne
lüzum kal›r. Bu takdirde, Heyeti Temsilîyenin yaln›z ﬂark vilâyetlerinin teﬂkilâtile iﬂtigal ve iktifa eylemesi vâfi ve daha nâfi olmaz m›?" gibi bir mülâhaza
ve mütalea idise, bir dereceye kadar, ﬂayan› teemmül görülebilir. Fakat, bu takdirde de, vaziyeti umumiyeyi ve hakikati ahval ve ﬂeraiti görüﬂte ve tarz› telâkkide Heyeti Temsilîye ile Kâz›m Kara Bekir Paﬂa aras›nda gayr›kabili imlâ bir
hendek oldu¤unu kabul etmek icap eder.
Heyeti Temsilîyenin Ankaraya gelmesini düﬂmanlar fena görecektir; noktas›nda daha çok tevakkuf edilerek belki, dermeyan edilmiﬂ olan fikir ve mülâhazan›n memba ve menﬂeine daha ziyade nüfuz edilebilirse de bizim ﬂimdilik
buna hasredecek fazla zaman›m›z yoktur.
Efendiler, bundan evvel bahsetti¤im veçhile, bir iki günlük bir içtima ve
müzakere maksadile, meb'uslar› davet için ilk yazd›¤›m›z telgrafta -ki, bu telgraf suretini matbu olarak tahrirat halinde de posta ile göndermiﬂtik - maksattan
bahsettikten sonra "Heyeti Temsilîyenin bulunaca¤› mahalde, zaman› içtima,
gönderilecek meb'uslar›n isim ve adresleri malûm olduktan sonra bilmuhabere kararlaﬂt›r›lacakt›r. Heyeti Temsilîye, kariben ‹stanbula yak›n bir mahalle
nakledecektir." denmiﬂti (Ves. 213).
Ankaraya muvasalat›m›zda, Ankara-Eskiﬂehir hatt› iﬂlemeye baﬂlam›ﬂ oldu¤undan evvelki tebli¤imize 29 Kânunuevvel 1335 tarihinde yapt›¤›m›z bir zeyil ile, meb'uslarla mahalli mülâkat olmak üzere Ankaray› tespit ve tamimen
tebli¤ ettik. Bu tamimin bir maddesi de, di¤er meb'uslardan mümkün oldu¤u
kadar fazla zevat›n müzakereye iﬂtiraki son derece arzu edilmekte oldu¤u, kayd›ndan ibaretti (Ves. 214).
Efendiler, neticesinden pek ziyade fayda memul etti¤imiz, bu teﬂebbüsü
hay›rhahane ve vatanperveranenin dahi, ‹stanbul ricali taraf›ndan önüne ç›k›ld›¤›n› arzedersem hayret etmezsiniz zannederim.
Müsaade buyurursan›z, bu ciheti biraz izah edeyim; biz meb'uslar›, Ankaraya davet ederken, birtak›m zevat üzerinde, bu daveti hükümsüz, mutasavver içtima› akim b›rakmak için mukabil tedbir ve teﬂebbüs al›yorlarm›ﬂ... Baz› meb'uslar›n verdikleri telgraflarla, bu hususa, muttali olduk. Meselâ; Burdur Meb'usu
Hüseyin Baki imzal› ve 29 Kânunuevvel 1335 tarihli ﬂöyle bir telgraf vürud etti:
‹stanbulda içtima eden meb'uslar nam›na Ayd›n Mebusu Hüseyin Kâz›m imzasile Heyeti Teftiﬂiye Riyasetine gelen telgrafta, en seri vas›ta ile Darülhilâfete gelmekli¤im elzemiyeti iﬂ'ar edilmekte ve bugün de Dahiliye Nezaretinden mevrut telgrafta dahi azimetim bildirilmekte.
Mukaddema Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal Paﬂa Hazretleri taraf›ndan vaki
emir ve iﬂ’ar üzerine noktai nazar›m arz ve izah k›l›nd›¤› halde henüz bu bapta bir emir telâkki edilemedi¤inden iﬂ'ar› devletlerine kemali ehemmiyetle muntaz›r›m Efendim.

Akda¤ Madeni Meb'usu Bahri imzal› ve ayn› tarihli bir telgrafta da:

ülke kaderini denetlemeye baﬂlad›ktan sonra, Temsilci Kurulun bat› cephelerile, Meb'uslar Meclisi ile ilgili ve iliﬂkili olmas›na ne gerek kal›r. Böyle olunca, Temsilci Kurulun yaln›z do¤u illerinin örgütlerile u¤raﬂmas› ve bununla
yetinmesi yeterli ve daha yararl› olmaz m›?" gibi bir düﬂünce ve görüﬂ idiyse,
bir dereceye kadar, üzerinde durulabilir. Ama, o zaman da, genel durumu ve
gerçek durumlarla koﬂullar› görüﬂte ve anlamakta Temsilci Kurul ile Kâz›m
Kara Bekir Paﬂa aras›nda doldurulamaz bir hendek oldu¤unu kabul etmek
gerekir.
Temsilci Kurulun Ankaraya gelmesini düﬂmanlar fena görecektir; noktas›nda daha çok durularak belki, bildirilmiﬂ olan düﬂünce ve görüﬂün kayna¤›
ve ç›k›ﬂ yeri daha iyi kavranabilirse de bizim ﬂimdilik buna ay›racak fazla zaman›m›z yoktur.
Efendiler, bundan önce sözünü etti¤im gibi, bir iki günlük bir toplant› ve
görüﬂme amac›yla, meb'uslar› ça¤›rmak için ilk yazd›¤›m›z telgrafta -ki bu
telgraf örne¤ini bas›l› olarak resmî bir yaz› halinde de posta ile göndermiﬂtikamaçtan söz ettikten sonra "Temsilci Kurulun bulunaca¤› yerde, ne zaman
toplan›laca¤›, gönderilecek meb’uslar›n isim ve adresleri ö¤renildikten sonra
haberleﬂerek kararlaﬂt›r›lacakt›r. Temsilci Kurul, çok geçmeden ‹stanbula yak›n bir yere taﬂ›nacakt›r." denmiﬂti (Belge 213).
Ankaraya var›ﬂ›m›zda, Ankara-Eskiﬂehir demiryolu iﬂlemeye baﬂlam›ﬂ
oldu¤undan evvelki bildirimize 29 Aral›k 1919 tarihinde yapt›¤›m›z bir ek ile,
meb'uslarla buluﬂma yeri olmak üzere Ankaray› gösterdik ve genelgeyle bildirdik. Bu genelgenin bir maddesi de, öteki mebuslardan olabildi¤ince çok kiﬂinin görüﬂmelere kat›lmas› pek çok istenir" idi (Belge 214).
Efendiler, sonucundan pek çok yarar umdu¤umuz, bu iyilik-ister ve yurtsever giriﬂimin bile, ‹stanbul ileri gelenleri taraf›ndan önüne ç›k›ld›¤›n› söylersem ﬂaﬂmazs›n›z san›r›m.
‹zin verirseniz, bu iﬂin bu yan›n› biraz aç›klayay›m; biz meb'uslar›, Ankaraya ça¤›r›rken, birtak›m kiﬂiler, bu ça¤›rmay› geçersiz, düﬂünülen toplant›y›
yap›lmaz b›rakmak için karﬂ› önlemler al›p giriﬂimlerde bulunuyorlarm›ﬂ...
Bunu baz› meb'uslar›n çektikleri telgraflardan anlad›k, Örne¤in; Burdur
Meb'usu Hüseyin Baki imzal› ve 29 Aral›k 1919 tarihli ﬂöyle bir telgraf geldi:
‹stanbulda toplanan meb'uslar ad›na Ayd›n Meb'usu Hüseyin Kâz›m imzasile Teftiﬂ
Kurulu Baﬂkanl›¤›na gelen telgrafta, en h›zl› araçla ‹stanbula gelmemin çok gerekli oldu¤u
bildirilmekte ve bugün de ‹çiﬂleri Bakanl›¤›ndan al›nan telgrafta da yola ç›kmakl›¤›m› bildirmekte.
Bundan önce Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal Paﬂa Hazretleri taraf›ndan verilen
emir ve yap›lan bildiri hakk›ndaki görüﬂüm sunulmuﬂ ve aç›klanm›ﬂ oldu¤u halde ﬂimdiye
kadar bu konuda bir emir al›nmad›¤›ndan sizden haber gelmesini çok önem vererek beklemekteyim Efendim.

Akda¤ Madeni Meb'usu Bahri imzal› ve eﬂ tarihli bir telgrafta da:

Ayd›n Meb'usu Hüseyin Kâz›m imzasile, vürut eden telgrafta, meb'uslar›n en seri vas›ta ile Dersaadete gelmeleri bildiriliyorsa da, Heyeti Temsilîyeye aza intihap olunan meb’uslar m›, yoksa bilûmum meb'uslar m› davet olundu¤unda tereddüt edilmiﬂtir. Lûtfen hatt› hareketimin tayinine müsaadeleri müsterhamd›r ferman.

Ayd›n Meb'usu Hüseyin Kâz›m imzasile al›nan telgrafta, meb'uslar›n en h›zl› araçla
‹stanbula gelmeleri bildiriliyorsa da, Temsilci Kurula üye seçilen meb'uslar›n m›, yoksa bütün meb'uslar›n m› ça¤›r›lmakta olundu¤u aç›kça anlaﬂ›lamam›ﬂt›r. Ne yolda davranaca¤›m›n belirtilmesine izninizi rica ederim. Emir sizindir.
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Efendiler, buna mümasil telgraflar tevali etti. Bu iﬂ'arattan, sühuletle, müsteban olmakta idi ki, meb'us arkadaﬂlar, Heyeti Temsilîye ile Hükûmeti ve ‹stanbuldan bütün meb'uslar› davet etmek salâhiyetini kendinde görebilen zevat›,
maksad› müﬂterekte hemfikir ve hemahenk telâkki ediyorlard›. Hükûmetin ve
mephus zevat›n menfi muzmerrat›n› hat›ru hayallerine bile getiremiyorlard›. Olsa olsa, bizimle ‹stanbuldaki zevat aras›nda, yeni takarrür etmiﬂ bir vaziyet bulundu¤unu veyahut arada tertip noktas›ndan bir yanl›ﬂl›k olabilece¤ini zan ve
farzeylemiﬂ olduklar›, iﬂ'arlar›ndaki saffet ve samimiyetten anlaﬂ›lmakta idi.
Müracaat eden meb'uslara, verdi¤im cevap ﬂu idi:
Hüseyin Kâz›m Beyin iﬂ’ar› ile bizim bir gûna alâkam›z yoktur. Mumaileyhin vaziyete
tamamen agâh olmad›¤› anlaﬂ›l›yor. 17 ve 29/12/1335 tarihli telgrafnamelerimiz ahkâm›nca
hareket, menafii millîye ve vatanîyemize daha muvaf›k oldu¤u cihetle onlar›n tesrii icab›n› ve
Kâz›m Beyin hotbehot vukubulmuﬂ olan iﬂ'ar›na münasip cevap itas›n› ve keyfiyetin iﬂ’ar›n›
rica ve takdimi ihtiramat eyleriz Efendim.
Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal

Umum meb'uslara da, ﬂu tamimi yazd›k:
Ankara, 30 Kânunuevvel 1335
Ayd›n Meb'usu Hüseyin Kâz›m Beyefendinin meb'usini kiramdan baz›lar›na, Dersaadete sürati hareketlerine dair telgrafnameler keﬂide edildi¤i anlaﬂ›ld›. Bu teﬂebbüs, miri mumaileyhin vaziyete tamamen agâh olmad›¤›n› gösterdi¤inden kendisine vaziyet ifham
ve............... tarih.................numaral› tebligata dair malûmat ita ettirildi. Binaenaleyh, Heyeti
Temsilîyece istirham olundu¤u veçhile Heyeti Temsilîye azas› olarak intihap olunmuﬂ
meb'usîni kiramla di¤er meb'usinden miizakeratta haz›r bulunmak isteyen zevat› muhteremenin, Kânunusaninin beﬂinden itibaren Ankaraya teﬂrifleri tavzihan istirham olunur.
Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal

Efendiler, buna benzer telgraflar birbirini izledi. Bu bildirimlerden, kolayl›kla, anlaﬂ›lmakta idi ki, meb'us arkadaﬂlar, Temsilci Kurul ile Hükûmeti
ve ‹stanbuldan bütün meb'uslar› ça¤›rma yetkisini kendinde görebilen kiﬂileri, ortak amaçta ortak düﬂüncede ve uyumlu say›yorlard›. Hükûmetin ve sözü
geçen kiﬂilerin olumsuz niyetlerini ak›llar›na ve hayallerine bile getiremiyorlard›. Olsa olsa, bizimle ‹stanbuldaki kiﬂiler aras›nda, yeni kararlaﬂt›r›lm›ﬂ bir
durum bulundu¤unu ya da arada düzenleme bak›m›ndan bir yanl›ﬂl›k olabilece¤ini san›p öyle kabul ettikleri, bildirimlerindeki temiz yüreklilik ve içtenlikten anlaﬂ›lmakta idi.
Baﬂ vuran meb’uslara, verdi¤im karﬂ›l›k ﬂu idi:
Hüseyin Kâz›m Beyin bildirdikleri ile bizim hiç bir yönden ilgimiz yoktur. Onun durumu iyice bilmedi¤i anlaﬂ›l›yor. 17 ve 29/12/1919 tarihli telgraflar›m›z gere¤ince davran›lmas›, ulus ve ülke yararlar›na daha uygun oldu¤undan telgraflar›m›z›n gere¤inin tezelden
yap›lmas›n› ve Kâz›m Beyin kimseye dan›ﬂmadan kendi baﬂ›na yapm›ﬂ oldu¤u bildiriye uygun karﬂ›l›k verilmesini ve bize de bildirilmesini rica eder sayg›lar sunar›m Efendim.
Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal

Bütün meb’uslara da, ﬂu genelgeyi yazd›k:
Ankara, 30 Aral›k 1919
Ayd›n Meb'usu Hüseyin Kâz›m Beyefendinin say›n meb’uslardan baz›lar›na, çabuk
‹stanbula do¤ru yola ç›kmalar›n› isteyen telgraflar çekti¤i anlaﬂ›ld›. Bu giriﬂim, durumu iyice bilmedi¤ini gösterdi¤inden kendisine durum anlat›ld› ve.....................tarih..................say›l› direktif hakk›nda bilgi verildi. Bunun için, Temsilci Kurulca rica edildi¤i gibi Temsilci Kurul üyesi olarak seçilmiﬂ bulunan say›n mebuslarla öteki meb'uslardan görüﬂmelere kat›lmak isteyen say›n kiﬂilerin, Oca¤›n beﬂinden baﬂlayarak Ankaraya gelmeleri aç›klama niteli¤inde rica olunur.
Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal

30 Kânunuevvel 1335 tarihli bir ﬂifre ile de ‹stanbuldaki teﬂkilât›m›za:
"Hüseyin Kâz›m Beyin teﬂebbüsünden bahsettikten sonra, kendisinin bizim
tebligat›m›zdan haberdar edilmesini ve muzakeratta haz›r bulunmak arzu buyuruyorlarsa lûtfen ve serian Ankaraya teﬂrifleri lüzumunun ifham›n›" bildirdik (Ves. 215).
Efendiler, biz, ‹stanbuldaki teﬂkilât›m›zdan haber beklerken, karﬂ›m›za
bir zât ç›kt›. Bunun kim olabilece¤ini tahminde güçlük çekmezsiniz, zannederim. Malûm ya, bizim ‹stanbulda hem murahhas›m›z ve hem de naz›r olan
zât... Cemal Paﬂa... Evet; 1 Kânunusani 1336 tarihli ﬂu telgraf Harbiye Nâz›r›
Cemal Paﬂa imzasile geliyordu:

30 Aral›k 1919 tarihli bir ﬂifre ile de ‹stanbuldaki örgütümüze: "Hüseyin
Kâz›m Beyin giriﬂiminden söz ettikten sonra, kendisine bizim bildirimlerimizin duyurulmas›n› ve görüﬂmelere kat›lmak istiyorlarsa lûtfedip tezelden Ankaraya gelmesi gerekti¤inin anlat›lmas›n›" bildirdik (Belge 215).
Efendiler, biz, ‹stanbuldaki örgütlerimizden haber beklerken, karﬂ›m›za
birisi ç›kt›. Bunun kim olabilece¤ini kestirmekte güçlük çekmezsiniz, san›r›m.
Bilirsiniz ya, hem bizim ‹stanbulda delegemiz ve hem de bakan olan kiﬂi... Cemal Paﬂa... Evet; 1 Ocak 1920 tarihli ﬂu telgraf Savaﬂiﬂleri Bakan› Cemal Paﬂa
imzasile geliyordu:

K.O. 20 Kumandanl›¤›na
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine:
Dersaadette bulunan meb'usandan bir grup müracaatle ita eyledikleri tahrirî metalibini
aynen berveçhiati arzeylerim:
1- Meclisi Meb'usan›n, bir an evvel, içtima› elzemdir. ﬁu s›rada baz› meb'uslar›n Ankarava davet edilmeleri, Meclisin müsaraaten aç›lmas›na mâni olacakt›r.
2- Bu halin ve davet keyfiyetinin meydana verece¤i suitefsir aras›nda, en ziyade câlibi
dikkati a¤yar olan, kuvvei teﬂriiyenin baﬂka kuvvetlerin taht› tesirinde hareket etmekte olmas› zann›d›r. Bunun, dahilde ve hariçte pek büyük bir itimats›zl›k tevlit edece¤i muhakkakt›r.
3- Böyle bir hal ve vaz›da, Meclisin, kendisinden beklenilen hidemat› ifa edebilmesi
mümkün de¤ildir.
4- Evvelce yap›ld›¤› gibi meb’uslarla temas ve münasebette bulunmak üzere salâhiyeti
vasiay› haiz bir zât›n, murahhas s›fatile ‹stanbula izam› temini maksada kâfidir.

K.O. 20 Komutanl›¤›na
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine:
‹stanbulda bulunan meb'uslardan bir grubun bize baﬂvurarak verdikleri yaz›l› isteklerini oldu¤u gibi aﬂa¤›da bilginize sunar›m:
1- Meb'uslar Meclisinin, bir an önce toplanmas› çok gereklidir. ﬁu s›rada baz› meb'uslar›n Ankaraya ça¤›r›lmalar›, Meclisin tezelden aç›lmas›na engel olacakt›r.
2- Bu durumun ve ça¤›r› yap›lm›ﬂ olmas›n›n meydan verece¤i kötü yorumlar aras›nda,
yabanc›lar›n dikkatini çekecek olan, yasama gücünün baﬂka güçlerin etkisi alt›nda iﬂ görmekte oldu¤u san›s›d›r. Bunun, içeride ve d›ﬂar›da pek büyük bir güvensizlik do¤uraca¤› kesindir.
3- Böyle bir durum ve davran›ﬂ karﬂ›s›nda, Meclis, kendisinden beklenilen hizmetleri
yapamaz.
4- Evvelce yap›ld›¤› gibi meb’uslarla konuﬂmak ve iliﬂkilerde bulunmak üzere geniﬂ
yetkiye sahip birinin, delege olarak ‹stanbula gönderilmesi amac› sa¤lamaya yeter.
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5- Ankaraya davet edilen meb’uslar›n tehiri azimetleri ve orada toplanan zevat›n da hemen ‹stanbula hareketleri hakk›nda yeniden tebligat› seria ifas›na intizar edilmektedir.
Harbiye Nâz›r› Cemal

5- Ankaraya ça¤›r›lan meb'uslar›n gidiﬂlerinin ertelenmesi ve orada toplanan kiﬂilerin
de hemen ‹stanbula do¤ru yola ç›kmalar› hakk›nda yeniden tez bildiride bulunulmas› beklenmektedir.
Savaﬂiﬂleri Bakan› Cemal

Efendiler, bu tarz› hareket ve iﬂ'arda, bir samimiyet ve necabet görüyor
musunuz? Evvelâ; bizim, meb'uslarla içtima akti karar›m›z ve bu baptaki tebligat›m›z, bundan bir buçuk ay evvelindenberi malûm idi. E¤er bu hareketimiz
menafii vatanîyeye cidden gayr›muvaf›k ve mahzurlu görülmüﬂ idise, bizimle
ayn› gayei millîyeyi takip ettiklerini iddia etmekte bulunan efendilerin ve hükûmetin, bizim davet etti¤imiz meb'uslara, ‹stanbula celp telgraflar› yazmadan
evvel, bizimle anlaﬂmas›, hiç olmazsa noktai nazar ve teﬂebbüslerinden bizi haberdar eylemeleri iktiza eylemez midi? Böyle yapmay›p da do¤rudan do¤ruya
Darülhilâfeye hareketlerini tesri ettirmek için heyeti teftîﬂiye riyasetleri vas›tasile, ﬁeyh Muhsini Fanînin ve Dahiliye Nâz›r›n›n imzalarile, taﬂradaki meb'uslar› s›k›ﬂt›r›p ﬂaﬂ›rtmak ve emrivaki ihdasile bizim teﬂebbüsümüzü akamete u¤ratmaya kalk›ﬂmak do¤ru muydu?
Saniyen Efendiler; tecdidi intihap aylarca ve aylarca icra olunmay›p müddeti muayyenei kanunîye çoktan geçirilmiﬂ oldu¤u tarihlerde hiç te istical göstermeyi tahattur etmiyen bu efendiler, bizim Erzurumdan, S›vastan beri, namütenahi teﬂebbüsat ve faaliyetimizin bir eseri muvaffak›yeti olarak, temin edilebilen tecdidi intihaptan sonra ve herbirerlerinin meb'usluklar›n› ayr›ca tavassut
ve takip ile teminden sonra nihayet üç, beﬂ gün gibi kalil bir teahhur ve bahusus bu teahhur büyük bir gayenin ve bahusus ‹stanbulda toplanmak gafletini
gösterenlerin ﬂah›slar›n›n dahi masuniyetine müteallik tedabirin temini esbab›n› tezekkür maksadile oldu¤una göre, bu efendileri bu kadar isticale sevketmeli midi? Hiçbir tedbir ve karar almadan, bir an evvel, maruzu hakaret ve rezalet olmakta istical, neden ileri geliyordu?
Salisen; Efendiler, saf ve nezih arkadaﬂlar›n› bili¤fal, ‹stanbulda, kendilerinin dahil olduklar› tehlike ve hakaret çemberine, sürati seria ile sokmak istiyen
bu efendiler, Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetine mensup de¤iller
midi? Bu millî cemiyetin azas› bulunmuyorlar m›yd›? Bir cemiyetin efrad ve
azas›, meb'us olduklar› halde dahi, cemiyetin liderlerile müdavelei efkâr ederek
en nihayet, tesbit olunacak program dahilinde harekete mecbur de¤il midirler?
Dünyan›n her taraf›nda, bütün medeni heyat› içtima›yede, bu, böyle de¤il midir?
Bir grubun, bir f›rkan›n; liderlerile temas ve münasabete gelmesinden;
kuvvei teﬂriiyenin, baﬂka kuvvetlerin taht› tesirinde hareket etmiﬂ oldu¤u zann›n›n tevellüt edece¤i vâhimesinden ve bunun enzar› a¤yar›n calibi dikkati olaca¤›ndan, neden havfediliyordu? Bu efendiler, tecdidi intihab› ve meb'uslar›n intihab›n›, temin etmiﬂ olan, teﬂkilât kuvvetinin; taht› tesirinde görülmeyi, mutena
ﬂeref ve haysiyetlerine münafi mi buluyorlard›?
Meb'uslar›n, memleket dahilinde, kuvvetli bir millî teﬂkilâta mensup olduklar›n› ve o teﬂkilât› ﬂamilenin tespit eyledi¤i muayyen gayelerden ayr›lam›yaca¤›n› ve her ihtimale karﬂ›, o teﬂkilât kuvvetinin taht› tesirinde bulunduklar›n›,
aç›k bir vicdan ve al›nla ilân etmenin, as›l bunun, dahilde ve hariçte en büyük
itimat ve sayg›y› temin edebilece¤ini, bu efendiler, takdir edemiyorlar m›yd›?
Ve as›l, bu salâbeti vicdan ve kanaatte bulunup muayyen gayei millîyeyi temin
yolunda, her tehlikeyi iktihama haz›r bir hal ve vaziyet al›nmad›kça, Meclisin, ken-

Efendiler, böyle davranmakta ve bildirim yapmakta, bir içtenlik ve soyluluk görüyor musunuz? ‹lkin; bizim, meb’uslarla toplant› yapma karar›m›z ve
bu konudaki bildirimiz, bundan bir buçuk ay öncedenberi biliniyordu. E¤er
bu yapt›¤›m›z gerçekten ülke yarar›na ayk›r› ve sak›ncal› görülmüﬂ idiyse, bizimle eﬂ ulusal amaç güttüklerini iddia etmekte bulunan efendilerin ve hükûmetin, bizim ça¤›rd›¤›m›z meb'uslara, ‹stanbula getirilme telgraflar› yazmadan önce, bizimle anlaﬂmas›, hiç olmazsa görüﬂ ve giriﬂimlerinden bize haber
vermeleri gerekmez miydi? Böyle yapmay›p da do¤rudan do¤ruya ‹stanbula
gelmelerini h›zland›rmak için teftiﬂ kurulu baﬂkanl›klar› arac›l›¤›yla, ﬁeyh
Muhsini Fanînin ve ‹çiﬂleri Bakan›n›n imzalar›yla, taﬂradaki meb'uslar› s›k›ﬂt›r›p ﬂaﬂ›rtmak ve olup bitti yaparak bizim giriﬂimimizi boﬂa ç›karmaya kalk›ﬂmak do¤ru muydu?
‹kincisi Efendiler; seçimlerin yenilenmesi aylarca ve aylarca yap›lmay›p
belirli yasal süre çoktan geçirilmiﬂ olan tarihlerde acele davranmay› hiç de
ak›l etmiyen bu efendiler, bizim Erzurumdan, S›vastanberi, sonsuz giriﬂim ve
etkinliklerimizin bir baﬂar›s› olarak, sa¤lanabilen seçimlerin yenilenmesi iﬂinden sonra ve herbirilerinin meb'usluklar›n› ayr›ca araya girip izleyerek sa¤lad›ktan sonra nihayet üç, beﬂ gün gibi önemsiz bir gecikme ve özellikle bu gecikme büyük bir amac›n ve özellikle ‹stanbulda toplanmak aymazl›¤›n› gösterenlerin ﬂah›slar›n›n kendi güvenliklerine yönelik önlemler al›nmas› yollar›n›
görüﬂmek amac›yla oldu¤una göre, bu efendileri bu kadar aceleye sürüklemeli miydi? Hiçbir önlem ve karar almadan, bir an önce, küçüksenme ve rezillikle karﬂ›laﬂmak için bu aceleye gerek var m›yd›?
Üçüncüsü; Efendiler, temiz ve lekesiz arkadaﬂlar›n› aldatarak, ‹stanbulda, kendilerinin içinde bulunduklar› tehlike ve aﬂa¤›lanma çemberine, tezelden sokmak isteyen bu efendiler, Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma derne¤inden de¤iller miydi? Bu ulusal derne¤in üyesi bulunmuyorlar m›yd›?
Bir derne¤in bireyleri ve üyeleri, meb'us olsalar bile, derne¤in önderlerile
görüﬂerek sonunda, saptanacak programa göre davranmak zorunda de¤il
midirler? Dünyan›n her yerinde, bütün uygar toplumlarda, bu, böyle de¤il
midir?
Bir grubun, bir partinin; önderlerile görüﬂmesinden ve iliﬂki kurmas›ndan; yasama gücünün, baﬂka güçlerin etkisi alt›nda iﬂ görmüﬂ oldu¤u san›s›n›n
do¤ac› kuruntusundan ve bunun yabanc›lar›n dikkatini çekece¤inden, niçin
korkuluyordu? Bu efendiler, seçimlerin yenilenmesini ve meb'uslar›n seçilmesini, yüksek onur ve haysiyetleriyle ba¤daﬂmaz m› buluyorlard›?
Meb'uslar›n, yurtiçinde, güçlü bir millî örgüte ba¤l› olduklar›n› ve o geniﬂ
örgütün saptad›¤› belirli amaçlardan ayr›lamayaca¤›n› ve her olas›l›¤a karﬂ›, o
örgütle ortaya koyman›n, as›l bunun, içerde ve d›ﬂarda en büyük güven ve sayg›y› sa¤layabilece¤ini, bu efendiler, anlayam›yorlar m›yd›?
Ve as›l, bu vicdan ve inanç sa¤laml›¤›na sahip olup belirli ulusal amac› elde
etmek yolunda, her tehlikeyi göze almaya haz›r bir durum ve tutum al›nmad›k-
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disinden beklenilen hidemat› ifa edebilmesine imkân olamayaca¤›n› anlamak,
kehanete mi, yoksa, vaki oldu¤u gibi, tecavüz ve hakarete miskince mutavaate
mi vabeste idi?
Bu efendiler, benim, ﬂahsan meb'uslarla temasta bulunmam› arzu etmiyorlar ve yine hükûmet ve baz› efendiler, benim, ‹stanbula da gitmemi caiz görmüyorlar. Ancak, salâhiyeti vâs›a ile bir murahhas›n gönderilmesini tavsiye
ediyorlar. Do¤rusu bu noktadaki ak›l ve ferasetlerine diyecek yok! Gönderdi¤imiz murahhaslar de¤il midi ki, millet vekillerinin düﬂman pençesine girmesine birinci derecede müessir olmuﬂlar ve en nihayet, kendi ﬂah›slar›n› bile müdafaa tedbir ve çaresini tatbikten âciz olduklar›n› isbat eylemiﬂlerdir.
Meb'uslar›n, hotbehot davetlerinde, i¤fal ve emrivaki ihdas›na muvaffak
olamad›ktan sonra, bizim taraf›m›zdan tebligat icra ettirmeyi, talepte de gösterilen nezaket pek ince de¤il midir? Efendiler.
Muhterem Efendiler, bu bahsetti¤im telgrafa cevaben, evvelâ ﬂu k›sa ﬂifreyi yazd›m:

ça, Meclisin, kendisinden beklenilen hizmetleri yapmas›na olanak bulunamayaca¤›n› anlamak, kâhin olmaya m›, yoksa, yap›ld›¤› gibi, sald›r› ve aﬂa¤›lanmaya miskince boyun e¤meye mi ba¤l› idi?
Bu efendiler, benim, kendimin meb’uslarla iliﬂkide bulunmam› istemiyorlar ve gene hükûmet ve baz› efendiler, benim, ‹stanbula gitmemi de uygun
görmüyorlar. Ancak, geniﬂ yetkili bir delegenin gönderilmesini sal›k veriyorlar. Do¤rusu bu noktadaki ak›l ve anlay›ﬂlar›na diyecek yok. Millet vekillerinin düﬂman pençesine girmesine birinci derecede etkin olan ve sonunda, kendilerini bile savunmay› beceremiyecek kadar âciz olduklar›n› kan›tlayanlar
gönderdi¤imiz delegeler de¤il miydi?
Meb'uslar›n, kimseye dan›ﬂ›lmadan ça¤›r›lmas›nda aldatma ve olup bitti
yapma iﬂini baﬂaramad›ktan sonra, bizim bildirim yapmam›z›, istemekte de
gösterilen nezaket pek ince de¤il midir? Efendiler.
Muhterem Efendiler, sözünü etti¤im bu telgrafa karﬂ›l›k olarak, ilkin ﬂu
k›sa ﬂifreyi yazd›m:

Harbiye Nâz›r› Cemal Paﬂa Hazretlerine 5 Kânunusani 1336
C: Sahibi takrir meb'uslar›n isimlerinin ve bu takriri kime hitaben verdiklerinin iﬂ'ar›na
muntaz›r›z Efendim.
Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
Ankarada: K.O. 20 Kumandanl›¤›na Harbiye, 6 Kânunusani 1336
C: 5 Kânunusani 1920
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine:
Meb'uslar›n esamisi ﬂunlard›r: Hüseyin Kâz›m, Tahsin, Celâlettin, Arif, Hâmit... ilâ.d›r.
Bana getirenler baﬂtaki iki zatt›r.
Harbiye Nâz›r› Cemal

Savaﬂiﬂleri Bakan› Cemal Paﬂa Hazretlerine
5 Ocak 1920
K: Önergeyi veren meb'uslar›n isimlerinin ve bu önergeyi kime yönelttiklerinin bildirilmesini beklemekteyiz Efendim.
Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal
Ankarada: K.O. 20 Komutanl›¤›na
Harbiye, 6 Ocak 1920
K: 5 Ocak 1920
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine:
Meb'uslar›n isimleri ﬂunlard›r: Hüseyin Kâz›m, Celâlettin Arif, Hâmit... ve baﬂkalar›d›r. Bana getirenler baﬂtaki iki kiﬂidir.
Savaﬂiﬂleri Bakan› Cemal

Efendiler, bilâhare, bize verilen malûmata nazaran, bana telgraf yazan zevat, meb'uslardan mürekkep bir grup de¤ildi. Sadrazam, ﬂahsan tan›d›¤› Hakk› Bey nam›nda bir zât› -Siverek meb'usu oldu¤u malûmat› üzerine- ve Hüseyin Kâz›m Beyi, nezdine davet ederek, bana hitaben k›sa bir telgraf yazd›rm›ﬂ.
Bu telgraf›, elden baz› zevata imza ettirmiﬂler. ﬁifre gönderilmek üzere, Hakk›
ve Hüseyin Kâz›m Beyler Cemal Paﬂaya götürmüﬂlerdir.
O halde, beﬂ maddelik ve takrir nam› verilen telgrafname, bilâhare uydurulmuﬂtur. Zaten, takrirden bahsolundu¤u halde, bunun takdim olundu¤u makam›n henüz mevcut olmamas› da, meselede hile ve maksad› mahsus oldu¤unu
iraeye kâfidi. Henüz Meclis aç›lm›ﬂ ve Meclis Riyaseti vazifeye baﬂlam›ﬂ de¤ildi.
Maahaza Cemal Paﬂan›n bu telgraf›n› ald›ktan sonra, ﬂu ﬂifre telgraf yazd›m:

Efendiler, sonradan, bize verilen bilgilere göre, bana telgraf yazan kiﬂiler,
meb'uslardan oluﬂan bir grup de¤ildi. Baﬂbakan, kendi tan›d›¤› Hakk› Bey
ad›nda birinin -Siverek meb'usu oldu¤unu ö¤renmesi üzerine- ve Hüseyin Kâz›m Beyi, yan›na ça¤›rarak, bana çekilmek üzere bir telgraf yazd›rm›ﬂ. Bu
telgraf›, kimi kiﬂilere elden imza ettirmiﬂler. ﬁifre olarak çekilmek üzere Hakk› ve Hüseyin Kâz›m Beyler Cemal Paﬂaya götürmüﬂlerdir.
Demek ki, beﬂ maddelik olan ve önerge ad› verilen telgraf, sonradan uydurulmuﬂtur. Asl›na bak›l›rsa, önergeden söz edildi¤i halde, bunun kime sunuldu¤unun bugüne kadar belli olmamas› da, iﬂde hile ve özel amaç oldu¤unu göstermeye yeterliydi. Daha Meclis aç›lm›ﬂ ve Meclis Baﬂkan› göreve baﬂlam›ﬂ de¤ildi. Bununla Birlikte Cemal Paﬂan›n bu telgraf›n› ald›ktan sonra, ﬂu ﬂifre telgraf› yazd›m:

Ankara, 9/1/1920
Harbiye Nâz›r› Cemal Paﬂa Hazretlerine
Hüseyin Kâz›m, Tahsin, Celâlettin Arif, Hâmit Beyefendilere:
Ankaraya gelmenin suitefsirata u¤rayaca¤›na dair, Harbiye Nâz›r› Paﬂa Hazretleri vas›tasile, ibla¤ buyurulan mütalealar›na vâk›f olduk. Mesele, vatan ve milletin hayatile alâkadard›r. Meclisi Millîde, teﬂkilât› millîye üzerine müstenit, kuvvetli bir grup husule gelmez ve
S›vas Umumî Kongresile milletin cihana ilân eyledi¤i mukarrerat, ekseriyeti azîme taraf›ndan
bir akide ve düstur ittihaz k›l›namazsa, hizmeti millîyemizin temin edece¤i muvaffak›yat heba olur. Memleket bir felâkate maruz kalabilir. Binaenaleyh, birtak›m vatans›z ve dinsizlerin
propagandalar›, bizim için düsturülamel olamaz. Gaye, milletin necat ve vatan›n halâs›d›r.
Bir iki gün için teﬂriflerile müdavelei efkâr ve tevhidi amal edilmek bizce pek mühimdir. Buna nazaran tarz› hareketin tayini menutu reyi âlileridir. Arz› ihtiramat eyleriz Efendim.
Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal

Ankara, 9/1/1920
Savaﬂiﬂleri Bakan› Cemal Paﬂa Hazretlerine
Hüseyin Kâz›m, Tahsin, Celâlettin Arif, Hâmit Beyefendilere:
Ankaraya gelmenin kötü yorumlara yol açaca¤› hakk›nda, Savaﬂiﬂleri Bakan› Paﬂa
Hazretleri arac›l›¤›yla iletilen görüﬂlerinizi ö¤rendik. Konu, vatan ve milletin varl›¤›yla ilgilidir. Ulusal Meclisde, ulusal örgütlere dayanan, güçlü bir grup kurulmaz ve S›vas Genel
Kongresile ulusun dünyaya duyurdu¤u kararlar, büyük ço¤unluklarca bir inanç ve kural
olarak benimsenmezse, ulusal hizmetlerimizin sa¤layaca¤› baﬂar› yok olur. Memleket bir felâkete u¤rayabilir. Bundan dolay›, birtak›m vatans›z ve dinsizlerin propagandalar›, bizim
için uyulacak kural olamaz. Amaç, milletin esenli¤i ve vatan›n kurtulmas›d›r. Bir iki günlü¤üne buraya gelmeniz ve karﬂ›l›kl› görüﬂerek ülkü birli¤i sa¤lamak bizce çok önemlidir. Buna göre tutulacak yolun seçilmesi size ba¤l›d›r. Sayg›lar sunar›z Efendim.
Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal

338

339

Bayburtta
bir yalanc›
peygamber

Muhterem Efendiler, ‹stanbulun temas ve izah›nda bulundu¤umuz can s›k›c› vaziyetile u¤raﬂ›rken, memleketin aksayi ﬂark›nda da, bir yalanc› peygamberin ihdas etti¤i mühimce ve kanl› bir vak'a cereyan ediyordu. Buna dair On
Beﬂinci Kolordu Kumandanl›¤›ndan müteaddit raporlar vürut ediyordu. Bayburda dört saat mesafede -Hart karyesi- vard›r. Bu karyede mukim Eﬂref nam›nda bir ﬂeyh, ﬂiilik telkinat›nda bulunuyormuﬂ. Bundan müteessir olan Bayburt müfti ve ulemas›, ﬂeyhi celbederek isticvap eylemek için teﬂkil eyledikleri
bir heyeti, Harta göndermiﬂler ve hükûmeti mahallîye nam›na ﬂeyhi davet etmiﬂler.. ﬁeyh bu davete icabet etmemiﬂ.. hükûmeti mahallîye 50 kiﬂilik bir müfreze göndermiﬂ. Bundan büsbütün münfail olan ﬂeyh, müridanile birlikte müfzerenin esliha ve mühimmat›n› alm›ﬂ ve efrad ve zabitân›n› esir ve baz›lar›n› ﬂehit etmiﬂ.. Bunun üzerine, civardan baz› k›taat, Bayburda sevkolunmakla beraber meselenin kan dökülmeksizin, muslihane halli tercih edilmiﬂ.. ﬁeyh nezdine ulemâ ve ümerâdan mürekkep birkaç heyet gönderilmiﬂ.. hükûmete mutavaati için nasayihte bulunulmuﬂ.. on alt› gün, bu suretle zayi edilmiﬂ. En son giden, Erzurum kad›s› heyetinin de ricas› ﬁeyh Eﬂref üzerinde müessir olmam›ﬂ.
Bilâkis ﬂeyh, bunlara hitaben: "Hepiniz kâfirsiniz! kimseyi tan›mam, itaat etmem, harbedece¤im. Allah, bana ﬂeriat ilân›na memursun dedi." tarz›nda bir
ültimatom vermekle beraber, bir taraftan da köylere, "sahibi ﬂeriat" ve "mehdii
muntazar" imzalarile birtak›m beyannameler göndererek halk› i¤fal ve kendisine iltihak ettirerek isyan etmiﬂ.. Bunun üzerine, bizzat Bayburda gelip Dokuzuncu F›rkan›n kumandas›n› alan Kaymakam Halit Bey, 25 Kânunuevvel 1335
günü, kâfi kuvvetle Harta hareket eder. ﬁeyh, toplad›¤› asilerle müdafaaya karar verdi¤inden topçu ve piyade kuvvetlerile musademe ve muharebeye ihtiyaç
hâs›l olur. Bu esnada, ﬂeyhin müritlerinden birtak›mlar› da Harta yard›m etmek üzere civar köylerde içtima ederler. Nihayet, Kaymakam Halit Beyin do¤rudan do¤ruya Bayburttan, bana gönderdi¤i 1 Kânunusani 1336 tarihli ﬂifresinde dedi¤i gibi, "Hart meselesi, yalanc› peygamberin ve o¤ullar›n›n ve tevabiinden baz›lar›n›n itlâf› ve Hart›n teslimile neticelenmiﬂtir."
Halit Bey, bu ﬂifresinde, meb'uslara müteallik baz› malûmat da verdi¤inden, kendisine 21 Kânunusani 1920 tarihinde ﬂu ﬂifreyi yazd›m:
Hart hâdisesinde elde edilen muvaffak›yeti biraderilerini tebrik ve meb’uslar›n Ankaraya gelmesi hakk›nda sarf buyurulan mesaiye teﬂekkür ederim.
Mustafa Kemal

Harbiye
Nâz›r› Cemal Paﬂa iﬂ
baﬂ›ndan
genç kumanda unsurlar›n›
uzaklaﬂt›rmak istiyor

*
* *
Efendiler, Harbiye Nezareti ile Heyeti Temsilîye aras›nda, müzmin hale
gelmiﬂ bir mesele vard›.
Nâz›r Paﬂa, ‹stanbulda bulunan erkân›, kolordular›n ve miralay rütbesindeki ümeray›, f›rkalar›n baﬂ›na geçirmek istiyordu. Sair ümera ve zabitan› da, Anadoluda k›taata gönderece¤inden bahsediyordu. Bu arzuyu, bir prensip olarak
ileri sürmüﬂ ve tatbikat›n› da; Harbiye Nezareti Müsteﬂar› Sab›k› Ahmet Fevzi
Paﬂay›, Ankarada Ali Fuat Paﬂan›n yerine Yirminci Kolordu Kumandanl›¤›na
ve Nurettin Paﬂay› da, Konyada Miralay Fahrettin Beyin yerine On ‹kinci Kolordu Kumandanl›¤›na tayin eylemek suretile bir emrivaki halinde yapmak istemiﬂti.
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Muhterem Efendiler, ‹stanbulun de¤indi¤imiz ve aç›klad›¤›m›z can sak›c›
durumuyla u¤raﬂ›rken, memleketin do¤u ucunda da, bir yalanc› peygamberin
ortaya ç›kard›¤› önemlice ve kanl› bir olay geçiyordu. Bunun hakk›nda On Beﬂinci Kolordu Komutanl›¤›ndan birçok raporlar geliyordu. Bayburttan dört saat uzakta "Hart köyü" vard›r. Bu köyde oturan Eﬂref ad›nda bir ﬂeyh, ﬂiîlik aﬂ›lamaya çal›ﬂ›yormuﬂ. Buna üzülen Bayburt müftüsü ve din bilginleri, ﬂeyhi getirterek sorguya çekmek için oluﬂturduklar› bir hey'eti, Harta göndermiﬂler ve
yerel idare ad›na ﬂeyhi ça¤›rm›ﬂlar... ﬁeyh bu ça¤›r›ya gelmemiﬂ.. yerel idare 50
kiﬂilik bir askerî birlik göndermiﬂ. Buna büsbütün k›zan ﬂeyh, kendine uyanlarla birlikte askerî birli¤in silâhlar›n› ve gereçlerini alm›ﬂ ve erlerle subaylar› tutsak ve baz›lar›n› da ﬂehit etmiﬂ... Bunun üzerine çevreden baz› birlikler, Bayburta gönderilmekle birlikte iﬂin kan dökülmeden, bar›ﬂ yoluyla sonuca ba¤lanmas› ye¤lenmiﬂ.. ﬁeyhin yan›na din bilginleri ve üst subaylardan oluﬂan birkaç heyet gönderilmiﬂ.. hükûmetin emrini dinlemesi yolunda ö¤ütler verilmiﬂ.. on alt›
gün, böylece yitirilmiﬂ. En son giden Erzurum kad›s› heyetinin de ricas› ﬁeyh
Eﬂref üzerinde etkili olmam›ﬂ. Tersine ﬂeyh, bunlara: "Hepiniz kâfirsiniz kimseyi tan›mam, hükûmetin emirlerini dinlemem, savaﬂaca¤›m. Allah, bana ﬂeriat
ilan›yla görevlisin dedi", yollu bir ültimatom vermekle birlikte, bir yandan da
köylere "ﬂeriat sahibi" ve "mehdii muntazar"* imzalarile birtak›m bildirimler
göndererek halk› aldatm›ﬂ kendisine katt›rm›ﬂ ve baﬂkald›rm›ﬂ.. Bunun üzerine,
kendi Bayburda gelip dokuzuncu Tümenin kumandas›n› ele alan Yarbay Halit
Bey, 25 Aral›k 1919 günü, yeterince kuvvetle Hart'a do¤ru yola ç›kar. ﬁeyh toplad›¤› asilerle savunmaya karar verdi¤inden topçu ve piyade kuvvetlerile çat›ﬂma ve savaﬂmak gerekir. Bu arada, ﬂeyhin adamlar›ndan birtak›mlar› da Hart'a
yard›m etmek için yak›n köylerde toplan›r. Sonunda, Yarbay Halit Beyin do¤rudan do¤ruya Bayburttan, bana gönderdi¤i l Ocak 1920 tarihli ﬂifresinde dedi¤i gibi, "Hart sorunu, yalanc› peygamberin ve o¤ullar›n›n ve adamlar›ndan baz›lar›n›n öldürülmesi ve Hart’›n ele geçirilmesiyle sonuçlanm›ﬂt›r."
Halit Bey, bu ﬂifresinde meb’uslara iliﬂkin baz› bilgiler de verdi¤inden,
kendisine 21 Ocak 1920 tarihinde ﬂu ﬂifreyi yazd›m:

Bayburtta
bir yalanc›
peygamber

Hart olay›nda siz kardeﬂimin elde etti¤i baﬂar›y› kutlar ve meb'uslar›n Ankaraya gelmesi için yapt›¤›n›z çal›ﬂmalara teﬂekkür ederim.
Mustafa Kemal

*
* *
Efendiler, Savaﬂiﬂleri Bakan› ile Temsilci Kurul aras›nda, kronikleﬂmiﬂ
bir sorun vard›.
Bakan, ‹stanbulda bulunan generalleri, kolordular›n ve albay rütbesindeki üstsubaylar›, tümenlerin baﬂ›na geçirmek istiyordu. Öteki üstsubay ve subaylar› da, Anadoluda birliklere gönderece¤inden söz ediyordu. Bu iste¤i, bir
prensip olarak ileri sürmüﬂ ve uygulanmas›n› da; Savaﬂiﬂleri Bakanl›¤› Eski
Müsteﬂar› Ahmet Fevzi Paﬂay›, Ankarada Ali Fuat Paﬂan›n yerine Yirminci
Kolordu Komutanl›¤›na ve Nurettin Paﬂay› da, Konyada Albay Fahrettin Beyin yerine On ‹kinci Kolordu Komutanl›¤›na atamakla bir olup bitti ﬂeklinde
yapmak istemiﬂti.
* Beklenilen Mehdi-ﬁii mezhebinin on iki imam›ndan sonuncusu. Dünyan›n sonu yaklaﬂ›nca ortaya ç›kaca¤›na inananlar vard›r (B.Y.)
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Savaﬂiﬂleri
Bakan› Cemal Paﬂa
genç komutanlar› iﬂbaﬂ›ndan
uzaklaﬂt›rmak istiyor

Bu sistem, takip ve tatbik olundu¤u takdirde, Harbi Umumîde yetiﬂmiﬂ ve
kolordu ve f›rka kumandanl›klar›na irtika eylemiﬂ nekadar genç erkân ve ümera varsa, ﬂüphesiz, kâffesi bu makamattan teb'it edilmiﬂ olacaklard›. Çünkü, ‹stanbulda müterakim eski erkân ve ümera, k›demen ve rütbeten, ordu büyük cüzütamlar› baﬂ›nda bulunan genç kumandanlara takaddüm etmekte idiler.
Biz, bu prensibin, asla mürevvici olamazd›k. Bilhassa, içinde bulundu¤umuz ﬂerait unutularak, böyle sakim icraata elbette muvafakat edemezdik. Binaenaleyh, Cemal Paﬂaya, evvelü âhir noktai nazar›m›z› ve tayin olunan yeni kolordu kumandanlar›n›n gönderilmemeleri lüzumunu bildiriyorduk.
Fahrettin Paﬂa, kolordusu baﬂ›nda bulunarak, Ayd›n cephesine muavenet
ve muzaheretle meﬂgul oluyordu. Ali Fuat Paﬂa, Ferit Paﬂa zaman›nda azledilmiﬂti. Cemal Paﬂa, o haks›z muameleyi tashih etmek istememiﬂti.
Yirminci Kolorduya, Ankarada bulunan Yirmi Dördüncü F›rka Kumandan› Kaymakam, merhum Mahmut Bey, vekâleten kumanda ediyordu. Ali Fuat Paﬂa, hem Kuvayi Millîye Kumandanl›¤› yap›yor ve hem de hakikatte kolordusuna hâkim bulunuyordu.
Biz, kolordu ve f›rka cüzütamlar›nda kumanda tebdilini, bahusus, makas›d› millîyeye tâbi ve o yolda hareket etmekte bulunan, ﬂah›slar› malûm kumandanlar›, böyle vâhi ve kim bilir nas›l bir maksad› mahsusa müpteni prensibe feda etmemeye kat'iyyen karar verdik. Yaln›z, ‹stanbulda bulunan genç ve fedekâr zabitan›n ve et›bban›n, bir an evvel, Anadoluya, ordu k›taat›na gönderilmesini, faydal› ve ﬂayan› arzu buluyorduk.
Cemal Paﬂa, Ankaraya muvasalat›m›z günlerinde, bu mesele üzerinde daha çok ›srar ve istical göstermeye baﬂlad›. Meseleyi, izzetinefis meselesi yapt›.
‹stifa edece¤i bildirmekle tehdidata baﬂlad›. Makina baﬂ›nda cevap itas› hususundaki ›srar› üzerine, Harbiye Nâz›r›na 29 Kânunuevvel 1335 tariflinde yazd›¤›m ﬂifrede:

Bu prensip, takip ve uygulanm›ﬂ olsa idi, Genel Savaﬂta yetiﬂmiﬂ ve kolordu ve tümen komutanl›klar›na yükselmiﬂ ne kadar genç general ve üstsubay
varsa, kuﬂkusuz, hepsi bu görevlerden uzaklaﬂt›r›lm›ﬂ olurdu. Çünkü, ‹stanbulda birikmiﬂ eski generaller ve üstsubaylar, k›dem ve rütbe aç›s›ndan büyük Ordu birliklerinin baﬂ›nda bulunan genç komutanlardan önde bulunmaktayd›lar.
Biz, bu prensibi, hiçbir zaman uygun bulamazd›k. Özellikle, içinde bulundu¤umuz koﬂullar unutularak, yap›lan bu gibi yanl›ﬂ iﬂlere elbette olur diyemezdik. Bunun için, Cemal Paﬂaya her zaman görüﬂümüzü ve atanan yeni kolordu komutanlar›n›n gönderilmemeleri gere¤ini bildiriyorduk.
Fahrettin Paﬂa, kolordusu baﬂ›nda bulunarak, Ayd›n cephesine yard›m
etmeye ve destek olmaya çal›ﬂ›yordu. Ali Fuat Paﬂa, Ferit Paﬂa zaman›nda görevden al›nm›ﬂt›. Cemal Paﬂa, o haks›z iﬂlemi düzeltmek istememiﬂti.
Yirminci Kolorduya, Ankarada bulunan Yirmi Dördüncü Tümen Komutan› Yarbay, rahmetli Mahmut Bey, vekil olarak komuta ediyordu. Ali Fuat
Paﬂa, hem Ulusal Güçlerin Komutanl›¤›n› yap›yor ve hem de gerçekte kolordusunu elinde tutuyordu.
Biz, kolordu ve tümen gibi birliklerde komuta de¤iﬂtirmemeyi, özellikle,
ulusal amaçlara ba¤l› ve o yolda iﬂ görmekte olan, kiﬂilikleri bilinen komutanlar›, böyle boﬂ ve ne idi¤i bilinmeyen özel bir amaca dayanan prensibe kurban
etmemeye kesinlikle karar verdik. Yaln›z, ‹stanbulda bulunan genç ve özverili subaylar›n ve doktorlar›n, bir an önce, Anadoluya, ordu birliklerine gönderilmesini, yararl› buluyor ve istiyorduk.
Cemal Paﬂa, Ankaraya geldi¤imiz günlerde, bu iﬂ üzerinde daha çok direnip sab›rs›zl›k göstermeye baﬂlad›. ‹ﬂi, onur sorunu yapt›. Görevden ayr›laca¤›n› bildirerek gözda¤› vermeye baﬂlad›. Makina baﬂ›nda karﬂ›l›k verilmesini istemekte direnmesi üzerine, Savaﬂiﬂleri Bakan›na 29 Aral›k 1919 tarihinde
yazd›¤›m ﬂifrede:

Ali Fuat Paﬂan›n kumandadan infikâkini, biz, esasen, hiçbir vak›t daima kabul etmedik. Ahmet Fevzi Paﬂan›n asaleten kumandanl›¤a tayini mevzuubahs olamaz. Sulhün takarrüründen evvel, tasavvur ve tasvip edilen prensibin, mevkii tatbika konmas› mehaziri azîmeye daidir. Harpte bilfiil iktisab› makam ve mevki etmiﬂ zevat›, madun vaziyete sokmak, olamaz. Bu nabemevsim teﬂebbüsat, teﬂkilât› millîye için çal›ﬂmakta olan zevat›n iﬂ baﬂ›ndan ayr›lmalar›n› ve bu suretle vahdeti millîyenin müteessir olmas›n› müstelzimdir.
Aç›kta kalm›ﬂ, muktedir zevat, kolordular dairelerinde ve kolordular›n emrinde, m›nt›ka ve mevki kumandanl›klar›na, ahzi askerlere tayin olunarak terfih olunabilirler.
Küçük rütbeli zabitan ve etibban›n ise bir an evvel gönderilmesi lâz›md›r. On ‹kinci Kolorduya gelince; bu kolordu, muhabere eden Kuvayi Millîye ile teﬂriki mesai etmiﬂ ve tarafeyn
aras›nda fiile müstenit bir itimad› mütekabil tahassul eylemiﬂtir. Tebeddül kat'iyyen caiz de¤ildir. Oradaki vaziyetin de böyle bir hale asla tahammülü yoktur, dedim.

Ali Fuat Paﬂan›n komutadan ayr›lmas›n›, biz, asl›nda, hiçbir zaman temelli saymad›k.
Ahmet Fevzi Paﬂan›n as›l olarak komutanl›¤a atanmas› söz konusu olamaz. Düﬂünülen ve
uygun bulunan prensibin bar›ﬂ yap›lmadan ﬂimdi uygulanmas› büyük sak›ncalar do¤urur.
Savaﬂta çal›ﬂarak yükselmiﬂ kiﬂileri, ast duruma sokmak, olamaz. Bu zamans›z giriﬂimler,
Ulusal Örgütler için çal›ﬂmakta olanlar›n iﬂ baﬂ›ndan ayr›lmalar›na ve böylece ulusal birli¤in bozulmas›na yol açar.
Aç›kta kalm›ﬂ, yetenekli kiﬂiler, kolordulara ba¤l› bölgelerde ve kolordular›n emrinde, bölge ve mevki komutanl›klar›na, askerlik ﬂubelerine atanarak bunlar›n geçimleri kolaylaﬂt›r›labilir.
Küçük rütbeli subaylar›n ve doktorlar›n ise bir an önce gönderilmesi gerekir. On ‹kinci Kolorduya gelince; bu kolordu, savaﬂan Ulusal Güçlerle iﬂbirli¤i yapm›ﬂ ve iki taraf aras›nda edimli ve karﬂ›l›kl› bir güven oluﬂmuﬂtur. De¤iﬂikli¤e hiç yer yoktur. Oradaki durumun da böyle bir hale hiç tahammülü yoktur.

Efendiler, bu mesele üzerinde, Anadolu ve Rumelide bulunan bilcümle
kumandanlarla muhabere ederek, nazar› dikkatlerini celbetmiﬂtim. Kânunusani bidayetinde, Ankarada bulunan Fuat Paﬂaya oldu¤u gibi, Konyada bulunan
Fahrettin Paﬂaya da, "Nurettin Paﬂa tayin olunacak olursa, kumanday› terketmiyerek kemakân vazifei millîye ve vataniyenize devam etmeniz icap eylemektedir. Binaenaleyh bu bapta vaki olacak tebligattan bizi vaktile haberdar ediniz" emrini verdim.

Efendiler, bu konu üzerinde, Anadolu ve Rumelide bulunan bütün komutanlarla haberleﬂerek, dikkatlerini çekmiﬂtim. Ocak baﬂlar›nda, Ankarada
bulunan Fuat Paﬂaya oldu¤u gibi, Konyada bulunan Fahrettin Paﬂaya da "Nurettin Paﬂa atanacak olursa, komutay› b›rakm›yarak eskisi gibi ulus ve ülke
görevlerinizi sürdürmeniz gerekmektedir. ﬁu halde bu konuda yap›lacak bildirimlerden bize zaman›nda haber veriniz" emrini verdim.
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Harbiye
Nâz›r› Cemal Paﬂa
dediklerim
yap›lmazsa
istifa ederim ve Meclisi Meb’usan›n aç›lmas› bir hayali muhal
olur diyor

Cemal Paﬂa, Kânunusani bidayetlerinde, o tarihte Harbiye Nezareti Seryaveri bulunan Salih Beyi -Sekizinci Kolordu Kumandan› Salih Paﬂad›r- iki
mektubunu ve bu mektuplara melfufen Düveli ‹tilâfiye fevkalade mümessillerinin 24 Kânunuevel 1335 tarihli müﬂterek bir takririni ve bu takrire hükûmetin verdi¤i cevap suretini hâmil olarak gönderdi.
Cemal Paﬂa, bu mektuplar›nda da, kumanda tebdil ve tensik› hakk›ndaki
prensibinden ve tayin etti¤i Ahmet Fevzi ve Nurettin Paﬂalar›n azimetlerini temin lüzumundan bahsediyor ve bilhassa "ordunun mühim kumanda makamlar›nda, son harekât› millîye ile ayan olarak meﬂgul olmuﬂ zevat›n bizzat ve resmen bulunmalar›, harice ve bilhassa ecânibe karﬂ› orduda siyasîyat›n hükümran oldu¤u manzaras›n› verir ve bu da her halde suitesiri mucip olur. Nezaret,
bilfiil bu tesirat›n filî tesiri karﬂ›s›ndad›r" diyordu ve yine istifas›n› tekrar ediyor ve bu defa, bu halde, art›k Meclisi Meb'usan›n in'ikad› bir hayali muhal
olaca¤›na ihbar ediyor (Ves. 216).
Efendiler, bu meseleye mütedair verdi¤im cevaplar›, ﬂu suretle hulâsa edebilirim: "Mütaleat›m›zda isabet oldu¤una ait kanaatimizi tekrar ederiz. Ferit
Paﬂan›n miras› seyyiat› olan, Ayd›n cephesinin ve m›nt›kas›n›n ve oralardaki
Kuvayi Millîyenin hal ve atisini, son derece alâka ile nazar› dikkate al›yoruz.
Ati için ümitbahﬂ bir vaziyetin teminini düﬂünüyoruz.
Ali Fuat Paﬂan›n devlet nazar›nda, umum nazar›nda her türlü tenkitten
muarra bulundu¤u kanaatinin mahfuziyeti ﬂart› esasidir. Harekât› millîye esnas›nda, herne suretle olsun ileri at›lm›ﬂ olanlar›n, makam ve vaziyetlerinden infisal ettirilmeleri, fedekârl›klar›n›n kabahat olarak telâkki edildi¤ine affolunur.
Bu, mahfuziyeti müemmen olmak zarurî bulunan nikat› nazar›m›za göre asla
kabili tecviz de¤ildir.
Hükûmetçe varit, siyasî mehaziri, bertaraf etmek için yap›lacak her ﬂey yap›lm›ﬂt›r.
Ahmet Fevzi Paﬂa, bizimle teﬂriki mesai kabiliyetini haiz de¤ildir. Ahmet
Fevzi Paﬂan›n vazifei mahsusa ile keﬂtügüzar ederken vaki mant›ks›z ifadat›n›
bildirmiﬂtik. Bunu memul etmem buyurmuﬂtunuz. Ahmet Fevzi Paﬂan›n, arkadaﬂlara yazd›¤› hususî bir ﬂifrede, ordu, bugünkü anarﬂi vaziyetinde kald›kça
memleket için felâket muhakkakt›r diyor. Bu zât, ordunun teﬂkilât› millîyeye
müzahir vaziyetini anarﬂi telâkki ediyor. Halbuki bilmek lâz›md›r ki, ordu teﬂkilât› millîye kadrosu haricinde de¤il belki onun ruh ve esas›n› teﬂkil etmektedir.
Ahmet Fevzi Paﬂan›n, Gönende, ilk iﬂ olarak yapt›¤› marifet, Anzavur meselesinden dolay› bin müﬂkülâtla ele geçirilen canilerin tahliyesini talep etmek
olmuﬂtur. Bizimle müdavelei efkâr eylemeden tayin etti¤iniz iki zât›n, ademi
kabulü hakk›ndaki zarurî ve muhik mütaleam›za karﬂ›, bir izzetinefis meselesi
yapmay›n›z. Bu, vatan ve millete sadakat ve merbutiyetle kabili telif de¤ildir.
"‹stifan›z halinde, Meclisi Meb'usan in'ikad›n›n bir hayali muhal olaca¤›"
hakk›ndaki kayd›n›zdan, sadrazam da dahil oldu¤u halde, kabinenin, meﬂrutiyeti idarenin aleyhtar› bulundu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Pek mühim olan bu noktan›n tamamile teﬂrih ve izah› rica olunur." (Ves. 217).

Cemal Paﬂa, Ocak baﬂlar›nda, o tarihte Savaﬂiﬂleri Bakanl›¤› Baﬂyaveri
olan Salih Beyi -Sekizinci Kolordu Komutan› Salih Paﬂad›r- iki mektubunu ve
bu mektuplara ekli olarak ‹tilâf Devletleri ola¤anüstü temsilcilerinin 24 Aral›k 1919 tarihli ortak bir notas›n› ve bu notaya hükûmetin verdi¤i karﬂ›l›¤›n örne¤iyle birlikte gönderdi.
Cemal Paﬂa, bu mektuplar›nda da, komuta de¤iﬂikli¤i ve düzenlemeleri
hakk›ndaki prensibinden ve atad›¤› Ahmet Fevzi ve Nurettin Paﬂalar›n görevlerine gitmelerinin sa¤lanmas› gere¤inden söz ediyor ve özellikle "ordunun
önemli komuta yerlerinde, son Millî Harekâtta aç›kça çal›ﬂm›ﬂ olanlar›n do¤rudan do¤ruya ve resmî olarak bulunmalar›, d›ﬂa ve özellikle yabanc›lara karﬂ› orduya politikan›n egemen oldu¤u görünümünü verir ve bu da her halde
kötü etki yapar. Bakanl›k da edimli olarak bu etkinin bask›s› alt›ndad›r" diyordu ve gene görevinden ayr›lmas› konusunu yineliyor ve bu defa, bu durumda art›k Meb’uslar Meclisinin toplanmas›n›n eriﬂilmez bir hayal olaca¤›n›
bildiriyor (Belge 216).
Efendiler, bu konuya iliﬂkin olarak verdi¤im karﬂ›l›klar›, ﬂöyle özetleyebilirim: "Düﬂüncelerimizin do¤ru oldu¤u yolundaki kan›m›z› yineleriz. Ferit
Paﬂan›n kötülüklerinin kal›t› olan, Ayd›n cephesinin ve bölgenin ve oralardaki Ulusal Güçlerin bugünü ve gelece¤ini, büyük ilgi ile dikkate al›yoruz. Gelecek için umutlanacak bir durumun sa¤lanmas›n› istiyoruz.
Ali Fuat Paﬂan›n devlet gözünde olsun, kamu gözünde olsun her türlü
kötülemeden uzak bulundu¤u kan›s›n›n unutulmamas› ana koﬂuldur. Millî
Harekât s›ras›nda, ileri at›lm›ﬂ olanlar›n, nas›l olursa olsun görevlerinden ve
yerlerinden uzaklaﬂt›r›lmalar›, özverilerinin suç say›ld›¤› yolunda yorumlan›r.
Bu, bizim de¤iﬂmezli¤i kesin zorunlu olan görüﬂümüze göre hiç uygun de¤ildir.
Hükûmetin olabilir sayd›¤›, politik sak›ncalar›, gidermek için yap›lacak
her ﬂey yap›lm›ﬂt›r.
Ahmet Fevzi Paﬂan›n, bizimle iﬂbirli¤i yapabilecek yetene¤i yoktur. Ahmet Fevzi Paﬂan›n özel görevle gezip dururken söyledi¤i mant›ks›z sözleri bildirmiﬂtik. Bunu ummam demiﬂtiniz. Ahmet Fevzi Paﬂan›n arkadaﬂlara yazd›¤› özel bir ﬂifrede, ordu, bugünkü karmaﬂa durumda kald›kça memleket için
y›k›m kaç›n›lmazd›r diyor. Bu adam, ordunun Ulusal Örgütleri destekleyen
durumunu karmaﬂa say›yor. Oysa bilinmelidir ki, ordu Ulusal Örgütler kadrosu d›ﬂ›nda de¤il belki onun ruhu ve temelidir.
Ahmet Fevzi Paﬂan›n Gönende ilk iﬂ olarak yapt›¤› marifet, Anzavur
olay›ndan dolay› bin güçlükle ele geçirilen cana k›y›c› haydutlar›n sal›verilmelerini istemek olmuﬂtur. Bizimle dan›ﬂmadan atad›¤›n›z iki kiﬂinin, kabul
edilmeyece¤i yolundaki zorunlu ve hakl› görüﬂümüz üzerine, ortaya bir
onur iﬂi ç›karmay›n›z. Bu, vatan ve millete sadakat ve ba¤›l›kla ba¤daﬂt›r›lamaz.
"Görevden çekilirseniz, Meb’uslar Meclisinin toplanmas›n›n gerçekleﬂmiyecek bir hayal olaca¤›" yolundaki sözünüzden, baﬂbakanla birlikte hükûmet üyelerinin, meﬂrutiyet yoluyla yönetime karﬂ› oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
Çok önemli olan bu noktan›n tam olarak aç›klanmas› rica olunur." (Belge
217).
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Düveli ‹tilâfiye Fevkalâde Mümessillerinin Ali R›za Paﬂa Kabinesine
verdikleri
müﬂterek
takrir

Efendiler, ﬂimdi, Seryaver Salih Bey vedaatile gönderildi¤ini arzetti¤im,
Düveli ‹tilâfiye fevkalâde mümessillerinin, Ali R›za Paﬂa Kabinesine verdikleri müﬂterek takrirden de, bir nebze bahsedeyim:
Fransa, Büyük Britanya ve ‹talya fevkalâde komiserleri; Karadeniz Ordusu Baﬂkumandan› Sir George Milne ile Osmanl› Harbiye Nâz›r› aras›nda cereyan eden birtak›m muhaberat, Osmanl› Hükûmetinin nazar› dikkatini celbettikten sonra, "Bu muhubarettan vaz›han anlaﬂ›l›yor ki, Harbiye Nâz›r› Cemal
Paﬂa, Karadeniz Ordusu Baﬂkumandan›n›n, Paristeki Meclisi Alinin kararlar›na tebaen, verdi¤i talimat› tatbik edecek yerde memuriyeti âliyesinin istilzam
etti¤i mes’uliyetten kaç›narak, birtak›m gayrikabili kabul mazeretler ve sebepler serdetmiﬂtir.
Fevkalâde komiserler, Harbiye Nâz›r›n›n ald›¤› vaziyetin mucip olaca¤›
vahim netayiç hakk›nda, Osmanl› Hükûmetinin nazar› dikkatini celbetmekle
beraber, Karadeniz Ordusu Baﬂkumandan› taraf›ndan tebli¤ olunan konferans
kararlar›n›n tatbiki için ne gibi tedabir almay› düﬂündü¤ünü ö¤renmek ister.
Fevkalâde komiserler, vak'adan haberdar olan Müttefikin Meclisi Alisini
tenvir etmek üzere, Meclisi Ali nam›na verilen emirlerin, Harbiye Nâz›r› taraf›ndan yap›lmamas› hususunu, Osmanl› Hükûmetinin nas›l mütalea etti¤ini
derhal bildirmesini talep eder." diyorlar.
Efendiler, Osmanl› Hükûmeti, bu takrire verdi¤i cevapla: "‹zmir'in bidayeti iﬂgalinin nas›l vukubuldu¤unu, muhtelit komisyonun tahkikat›n› ve tahkikata kadar geçen zaman zarf›nda, Yunan y›rt›c›l›¤› karﬂ›s›nda, halk›n h›fz› hayat ve s›yaneti namus kayd›na düﬂtü¤ünü ve hükûmetle ordunun daima tahkik
komisyonunun adlü n›sfetine itimat etti¤ini ve yaln›z akan kanlar›, muvakkaten olsun dindirmek için, Osmanl› Harbiye Nezaretinin, General Milne Cenaplar›na 23 A¤ustos 1335 tarihli tezkere ile teklifde bulunmuﬂ oldu¤unu zikir ve
bu teklifin, Yunan k›taatile Kuvayi Millîye aras›na Osmanl› k›taat› vaz'›ndan
ibaret oldu¤unu ve bu teklifin reddolundu¤unu" ifade ediyor.
Sonra; "m›nt›kai iﬂgalin Yunan k›taat›ndan gayr›, ‹tilâf k›taat› taraf›ndan
iﬂgali teklifine ait, 20 ve 27 A¤ustos 1335 tarihli iki k›t'a tezkereye ve bunlar›n
da cevaps›z kald›¤›na" iﬂaret olunuyor.
Bundan sonra da; "General Milne Cenaplar›n›n, tahdidi hududu gösterir
tezkerelerinin (3 Teﬂrinisani 1335) Harbiye Nezaretine gönderildi¤i noktas›na
temas edilerek, Harbiye Nâz›r›n›n böyle bir tebli¤in ahkâm›n› tatbika resen salâhiyettar bulunmad›¤›ndan hükûmete müracaatinden ve hükûmetçe de komiserlere arz› hal edildi¤inden" bahsolunuyor.
Badehu, -muvakkat hatt› hududun Yunanl›lar taraf›ndan tamamii iﬂgaline
mümanaat eden- kuvvetin, ahali kütlesinden ibaret oldu¤unu söylüyor. Hükûmetin ve ordunun, halka mukavemet ibraz›nda âciz oldu¤unu beyan ederek
meselenin çarei hal ve adlini tekrar niyaz ettikten sonra "gerek hükûmet ve gerek Harbiye Nezareti gûya Meclisi Ali mukarrerat›n› tatbik etmiyor gibi bir
töhmetten art›k tahlise mürüveten delâlet buyurulmas›" niyazlar›na ihtiramat›
faikas›n› da zam ve ilâve ederek cevaphanemeye hitam veriliyor (Ves. 218).
Muhterem Efendiler, ﬂimdi de, Cemal Paﬂan›n mektuplar› muhteviyat›nda, temas ettikleri noktalara da iﬂaret edece¤im.

Efendiler, ﬂimdi, Baﬂyaver Salih Bey elile gönderildi¤ini bilginize sundu¤um, ‹tilâf Devletleri ola¤anüstü temsilcilerinin, Ali R›za Paﬂa Hükûmetine
verdikleri ortak notadan da, biraz söz edeyim:
Fransa, Büyük Britanya ve ‹talya Ola¤anüstü komiserleri; Karadeniz Ordusu Baﬂkomutan› Sir George Milne ile Osmanl› Savaﬂiﬂleri Bakan› aras›nda
yap›lan birtak›m haberleﬂmeler, Osmanl› Hükûmetinin dikkatini çektikden
sonra, "bu haberleﬂmelerden aç›kça anlaﬂ›l›yor ki, Savaﬂiﬂleri Bakan› Cemal
Paﬂa, Karadeniz Ordusu Baﬂkomutan›n›n, Paristeki Yüksek Kurulun kararlar›na uyarak, verdi¤i direktifleri uygulayacak yerde, yüksek görevinin gerektirdi¤i sorumluluktan kaç›narak, birtak›m kabul edilemez özürler ve nedenler
ileri sürmüﬂtür.
Ola¤anüstü komiserler, Savaﬂiﬂleri Bakan›n›n tak›nd›¤› tav›r›n do¤uraca¤› kötü neticelere, Osmanl› Hükûmetinin dikkatini çekmekle birlikte, Karadeniz Ordusu Baﬂkomutan› taraf›ndan bildirilen konferans kararlar›n›n uygulanmas› için ne gibi önlemler almay› düﬂündü¤ünü de ö¤renmek ister.
Ola¤anüstü komiserler, olay› ö¤renen ‹tilâf Devletleri Yüksek Kurulunu
ayd›nlatmak üzere, Yüksek Kurul ad›na verilen emirlerin, Savaﬂiﬂleri Bakan›
taraf›ndan yap›lmamas› konusunda, Osmanl› Hükûmetinin, ne düﬂündü¤ünü
derhal bildirmesini isterler." diyorlar.
Efendiler, Osmanl› hükûmeti, bu notaya verdi¤i yan›tta: "‹zmir iﬂgalinin
nas›l yap›ld›¤›n›, karma komisyonun soruﬂturmalar›n› ve soruﬂturmaya kadar
geçen zaman içinde, Yunan y›rt›c›l›¤› karﬂ›s›nda, halk›n can›n› kurtarma ve
namusunu koruma kayg›s›na düﬂtü¤ünü ve hükûmetle ordunun herzaman soruﬂturma komisyonunun adaletine ve insaf›na güvendi¤ini ve yaln›z akan kanlar›, geçici olarak bile dindirmek için, Osmanl› Savaﬂiﬂleri Bakanl›¤›n›n, General Milne Cenaplar›na 23 A¤ustos 1919 tarihli yaz› ile öneride bulunmuﬂ oldu¤unu bildiriyor ve bu önerinin, Yunan birlikleriyle Ulusal Güçler aras›na
Osmanl› birlikleri koymaktan ibaret oldu¤unu ve bu önerinin kabul edilmedi¤ini" belirtiyor.
Sonra; "‹ﬂgal bölgesinin Yunan birlikleri d›ﬂ›nda, ‹tilaf Devletleri birliklerince de iﬂgali önerisine iliﬂkin, 20 ve 27 A¤ustos 1919 tarihli iki yaz›ya ve
bunlar›n da karﬂ›l›ks›z kald›¤›na" iﬂaret olunuyor.
Bundan sonra da: General Milne Cenaplar›n›n, s›n›rlar› gösterir yaz›lar›n›n (3 Kas›m 1919) Savaﬂiﬂleri Bakanl›¤›na gönderilmiﬂ oldu¤u noktas›na de¤inerek, Savaﬂiﬂleri Bakan›n›n böyle bir bildiri hükümlerini uygulamaya tek
baﬂ›na yetkili bulunmad›¤›ndan hükûmete baﬂvurdu¤undan ve hükûmetçe de
komiserlere durumun bildirildi¤inden" söz ediliyor.
Daha sonra, -geçici s›n›r›n Yunanl›lar taraf›ndan tamamile iﬂgal edilmesine karﬂ› ç›kan- gücün, halk kalabal›¤›ndan ibaret oldu¤unu söylüyor. Hükûmetin ve ordunun, halk› önlemekte güçsüz kald›¤›n› belirterek sorunun adaletle çözülmesini yeniden diledikten sonra "gerek hükûmet ve gerek Savaﬂiﬂleri Bakanl›¤› sözde Yüksek Kurulun kararlar›n› uygulam›yormuﬂ gibi bir suçlamadan art›k kurtarmaya iyilikseverlikle arac›l›k edilmesini" dileklerine üstün sayg›lar›n› da ekleyip ulayarak yan›t yaz›s›na son veriliyor (Belge 218).
Muhterem Efendiler, ﬂimdi de, Cemal Paﬂan›n mektuplar›nda de¤indi¤i
noktalar› da iﬂaret edece¤im.
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‹tilâf Devletlerinin
Karadeniz
Baﬂkumandan›, Osmanl› Devletinin Harbiye Nâz›r›na do¤rudan do¤ruya talimat
ve emir vermektedir.

Harbiye Nâz›r›, bize ‹tilâf Devletleri komiserlerinin takririni okuturken
bir taraftan da, ötedenberi yapt›rmak veyahut bizi yapmaktan menetmek istedi¤i noktalar› tekrar ve teyit ediyordu. Cemal Paﬂa, arzular›n› bu defa serd ve
teklif ederken bu takriri de okutmak suretile, bizim ahvali ruhiye ve maneviyemiz üzerinde müessir olmay› düﬂünmüﬂ bulundu¤una, bilmem ihtimal vermek
caiz olur mu?
Cemal Paﬂa, Düveli ‹tilâfiyenin temayülât› siyasîyesinden bahsettikten
sonra, hükûmet; Wilson prensipleri esas› dahilinde kabul edebilecekleri ›slâhat› vadeden bir beyannameyi kariben neﬂredecektir. Dahiliye Nâz›r›n› gücendirmemelidir ve çünkü istifa eder. Bu takdirde buhran olur. Meclisin küﬂad›nda
dahiliye ve hariciye naz›rlar›n›n tebdili muhakkakt›r. Düﬂmanlar, Meclisi kuﬂat ettirmemek istiyor, hatta Muhipler Cemiyetinin zât› ﬂahaneye müracaatle bu
Meclisin meﬂru olmad›¤›n› beyan ve feshini istiyecekleri haber al›nd› (Ves. 219)
diyor ve meb'uslar›n Ankaraya gelmesi meselesinden bahsediyor.
ﬁimdi Efendiler, bu üç vesika muhteviyat›n› göz önünde tutarak, hep beraber, k›sa bir tahlil yapal›m!
Komiserlerin takririnden anl›yoruz ki, ‹tilâf Devletlerinin Karadeniz Baﬂkumandan› Mister George Milne, Osmanl› Devletinin Harbiye Nâz›r›na, Cemal Paﬂaya, do¤rudan do¤ruya taht› emrinde imiﬂ gibi talimat ve evamir vermektedir. Cemal Paﬂa, ﬂimdiye kadar bundan bize bahsetmedi.
Ve yine anl›yoruz ki, Osmanl› Devletinin Harbiye Nâz›r›, ald›¤› talimat ve
emirleri yapamamaktan ve gayr›kabili kabul mazeretler ve sebepler serdetmiﬂ
olmaktan nâﬂi taht›e ediliyor.
Harbiye Nâz›r›n›n ald›¤› emirlerin ne oldu¤unu istidlâl ediyoruz ve ne için
yapamamakta oldu¤unu da anl›yoruz. Çünkü, Kuvayi Millîye mânidir.. Kuvayi Millîye, Harbiye Nâz›r›n›n ve hükûmetin, Baﬂkumandan Mister George Milne'in evamir ve talimat›na tevfikan verdi¤i veya verece¤i emirlere itaat etmiyor..
‹ﬂte komiserler, Paristeki Meclisi Ali nam›na, bunu kabili kabul mazeret ve sebep telâkki etmiyorlar. Demek istiyorlar ki, hükûmetseniz, Harbiye Nâz›r› iseniz, memlekete, millete, orduya hâkim olmal›s›n›z. Hâkim iseniz mazeretler ve
sebepler kabili kabul de¤ildir.
Efendiler, Ali R›za Paﬂa Kabinesi, 2 Teﬂrinievvel 1335 de mevkii iktidara
geldi. Ondan evvel Ferit Paﬂa Kabinesi vard›. Buna nazaran, Kuvayi Millîye ile
Yunan k›taat› aras›na Osmanl› k›taat› vaz'›na müteallik 23 A¤ustos 1335 tarihindeki teklifi yapan Ferit Paﬂa Kabinesidir. M›nt›kai iﬂgalin, yaln›z ‹tilâf k›taat› taraf›ndan iﬂgaline dair 20 ve 27 A¤ustos 1335 tarihindeki teklifi de yapan
Ferit Paﬂa Kabinesidir.
Ali R›za Paﬂa Kabinesi, henüz, bir teklif dermeyan etmiﬂ de¤ildir. Fakat
bilâkis 3 Teﬂrinisani 1335 tarihinde iﬂgal m›nt›kas›na bir hudut tayin ve bu hududa kadar Yunanl›lar›n iﬂgalini temin hususunu, Baﬂkumandan Milne Harbiye Nâz›r› Cemal Paﬂaya emrediyor. ‹ﬂte, Cemal Paﬂan›n infaz ettiremedi¤i emir
bu oluyor. ﬁayan› teﬂekkürdür ki, gerek kendisi ve gerek mensup oldu¤u kabine, mevkii iktidara geldiklerinden nihayet bir ay sonra, Kuvayi Millîyeye karﬂ›
âciz olduklar›n›, ecnebî komiserlere söyliyebilmiﬂlerdir.
Efendiler, bu vesaikten, anlaﬂ›lmas› lâz›mgelen en mühim ve en manidar
nokta, bence, kabinenin müﬂterek takrire cevab›nda, komiserlerin dermeyan et-

Savaﬂiﬂleri Bakan›, bize ‹tilâf Devletler komiserlerinin notas›n› okuturken bir yandan da, ötedenberi yapt›rmak veyahut bizi yapmaktan önlemek istedi¤i noktalar› yineliyor ve pekiﬂtiriyordu. Cemal Paﬂa, isteklerini bu kez ileri sürer ve önerirken bu notay› da okutmak yoluyla, bizim ruhsal ve içsel durumumuz üzerinde etki yapmay› düﬂünmüﬂ bulundu¤unu, kestirmek bilmem
do¤ru olur mu?
Cemal Paﬂa, ‹tilâf Devletlerinin siyasî eyilimlerinden söz ettikten sonra,
hükûmet; Wilson prensiplerine göre kabul edebilecekleri iyileﬂtirmeler için
söz veren bir bildiriyi yak›nda yay›mlayacakt›r. ‹çiﬂleri Bakan›n› gücendirmemelidir ve çünkü görevden ayr›l›r. O çekilirse de bunal›m olur. Meclis aç›l›nca içiﬂleri ve d›ﬂiﬂleri bakanlar›n›n de¤iﬂtirilmesi kesindir. Düﬂmanlar, Meclisi
açt›rmamak, istiyor, hatta Muhipler Derne¤inin padiﬂaha baﬂ vurarak bu meclisin meﬂru olmad›¤›n› bildirdi¤i ve da¤›tmas›n› istiyecekleri haber al›nd› (Belge 219) diyor ve meb’uslar›n Ankaraya gelmesi iﬂinden söz ediyor.
ﬁimdi Efendiler, bu üç belgedekileri göz önünde tutarak, hep birlikte, k›sa bir analiz yapal›m!
Komiserlerin notas›ndan anl›yoruz ki, ‹tilâf Devletlerinin Karadeniz Baﬂkomutan› Mister George Milne, Osmanl› Devletinin Savaﬂiﬂleri Bakan›na,
Cemal Paﬂaya, do¤rudan do¤ruya emri alt›nda imiﬂ gibi direktif ve emirler
vermektedir. Cemal Paﬂa, ﬂimdiye kadar bundan bize söz etmedi.
Ve gene anl›yoruz ki, Osmanl› Devletinin Savaﬂiﬂleri Bakan›, ald›¤› direktif ve emirleri yerine getirmemekle ve kabul edilemez özürler ve nedenler
ileri sürmüﬂ olmakla suçland›r›l›yor.
Savaﬂiﬂleri Bakan›n›n ald›¤› emirlerin ne oldu¤unu kestiriyoruz ve ne için
yapamamakta oldu¤unu da anl›yoruz. Çünkü, Ulusal Güçler engeldir... Ulusal Güçler, Savaﬂiﬂleri Bakan›n›n ve hükûmetin, Baﬂkomutan Mister George
Milne'in emir ve direktifi uyar›nca verdi¤i veya verece¤i emirlere boyun e¤miyor.. ‹ﬂte komiserler, Paristeki Yüksek Kurul ad›na, bunu kabul edilebilir
özür ve neden saym›yorlar. Demek istiyorlar ki, hükûmetseniz, Savaﬂiﬂleri
Bakan› iseniz, memlekete, millete, orduya egemen olmal›s›n›z. Egemen iseniz, özürler ve nedenler kabul edilemez.
Efendiler, Ali R›za Paﬂa Kabinesi, 2 Ekim 1919'da iﬂ baﬂ›na geldi. Ondan
önce Ferit Paﬂa Hükûmeti vard›. Buna göre, Ulusal Güçlerle Yunan birlikleri aras›na Osmanl› birlikleri yerleﬂtirilmesine iliﬂkin 23 A¤ustos 1919 tarihindeki öneriyi yapan Ferit Paﬂa Hükûmetidir. ‹ﬂgal bölgesinin, yaln›z ‹tilâf Devletleri birlikleri taraf›ndan iﬂgaline iliﬂkin 20 ve 27 A¤ustos 1919 tarihindeki
öneriyi de yapan Ferit Paﬂa Hükûmetidir.
Ali R›za Paﬂa Hükûmeti daha, bir öneri bildirmiﬂ de¤ildir. Ama, tersine
3 Kas›m 1919 tarihinde iﬂgal bölgesine bir s›n›r çizmek ve bu s›n›ra kadar Yunanl›larca iﬂgal edilmesini sa¤lamay›, Baﬂkomutan Milne Savaﬂiﬂleri Bakan›
Cemal Paﬂaya emrediyor. ‹ﬂte, Cemal Paﬂan›n yapt›ramad›¤› emir bu oluyor.
Teﬂekkür olunur ki, gerek kendisi ve gerek üyesi oldu¤u hükûmet, iﬂbaﬂ›na
geldiklerinden bir ay sonra, Ulusal Güçlere karﬂ› güçsüz kald›klar›n›, yabanc›
komiserlere söyleyebilmiﬂlerdir.
Efendiler, bu belgeden anlaﬂ›lmas› gereken en önemli ve en anlaml› nokta,
bence hükûmetin ortak notaya verdi¤i yan›tda, komiserlerin bildirdikleri noktala-
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