
tikleri noktalara kemali tevazula ve büyük nezaketle cevap verilirken, bir cihet
asla kale al›nm›yor. O da, Efendiler; Mister George Milne'in do¤rudan do¤ru-
ya Osmanl› Devletinin Harbiye Nâz›r›na emir ve talimat vermekte olmas›d›r.
Bu hal, ne teflkilât› millîyeye karfl› izzeti nefis meseleleri ç›karan Harbiye Nâz›-
r›n›n ve ne de, Osmanl› Devletinin istiklâlini temin etmek mes'uliyetini deruh-
de etmifl olan kabinenin izzetinefis ve haysiyetine dokunmuyor. Bu halin, ken-
dilerinin haysiyetini ve devletin istiklâlini çoktan rahnedar eylemifl oldu¤unu
farketmek istemiyorlar. Hiç olmazsa protesto etmiyorlar. Hiç olmazsa, bu ta-
sallut ve tecavüzü istiklâlflikenaneye vas›ta olamay›z diye feryada cesaret ede-
miyorlar.. cesaret edemiyorlar Efendiler, çünkü korkuyorlar. Nitekim korktuk-
lar› bafllar›na geldi. Bunu kariben görece¤iz. Korkmamak için, haysiyeti insa-
nîyenin ve izzetinefsi millînin duçar› tecavüz olam›yaca¤› muhit ve fleraitte bu-
lunmak lâz›md›r. Buna ehemmiyet vermiyenlerin, zaten bir insan için, bir mil-
let için, gayr›kabili tecavüz olarak mahfuziyeti, en büyük gayei namus olan
mukaddesat hakk›nda, çoktan lâübali bir gayr›hassas olduklar›na hükmetmek-
te hata yoktur!

N›sfet ve merhamet niyaz etmekle millet iflleri, devlet iflleri görülemez; mil-
let ve devlet fleref ve istiklâli temin edilemez..

"N›sfet ve merhamet dilenmek gibi bir prensip yoktur. Türk milleti, Türki-
yenin müstakbel çocuklar›, bunu, bir an hat›rdan ç›karmamal›d›rlar."

Efendiler, Cemal Paflaya, kumanda tebeddülüne ait noktalarda verdi¤imiz
cevab› arzetmifltim. Müsaade ederseniz, o cevab›n bafl taraf›na teflkil eden hu-
susat› saire hakk›ndaki mütaleat›m›z› da, hulâsa edeyim,

Mevadd› esasiseyeye dair nikat› nazar›m›z flu idi:
"1- Düveli Mütelifenin herbiri azamî menfaatini, umum Türkiyede, temin

etmek gayesindedir: Bu, Türkiyede, flayan› itimat bir istinat noktas› teminini
müstelzimdir. Ecnebîlerin aç›ktan aç›¤a muar›z ve gaynmemnun görünmeleri
sebebini, kabinenin vaz'› bitarafisinde aramal›d›r, âciz ve istinats›z olmas›nda
aramal›d›r.

2- Kabine, beyanname neflretmekte istical etmemelidir. Beyanname, kabi-
ne mevkiini takviye ettikten sonra neflrolunmal›d›r. Kabinenin kuvvetli olmas›,
her noktai nazardan Kuvayi Millîyeye müstenit oldu¤u kanaatini bahfledecek
bir tarik› hareket kabulile ve bunu âleme izhar eylemesile mümkündür.

Meclis içtima ettikten sonra ve orada kuvvetli bir "Müdafaai Hukuk Ce-
miyeti Grubu" vücut bulduktan sonra, beyannameye s›ra gelebilir. Her halde
beyanname, sulh muruhhaslar›n›n azimetinden evvel ve fakat grupla müttehi-
dülfikir olarak tanzim olunmal›d›r. Çünkü, böyle olmazsa, haizi k›ymet ve iti-
bar addedilmiyecektir. Bir de, ifle, kabul olunacak ›slahat› ilân etmekle baflla-
mak do¤ru de¤ildir. Bilâkis beyannamede milletin istiklâl ve mülkün tamami-
sinden bafllamak, ancak bunun teminine muallâk ve meflrut olmak üzere umu-
ru idarenin hututu esasiyesi takrir olunmak muvaf›k olur.

Bu beyannameye esas olacak hututu mühimme, S›vas Umumî Kongresi
Beyanname ve Nizamnamesinde mevcuttur. Orada, müstakbel hudutlar, devlet
ve milletin istiklâli, ekalliyetlerin hukuku, muzaheretin, milletçe, tarz› telâkkisi
hususlar› musarraht›r. Böyle bir beyanname, flimdiden ihzar ve Meclisin küfla-
d›nda ekseriyet grubu ile bilmüzakere ilân olunur. Muvaf›k olan budur.
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ra tam bir alçak gönüllülükle ve büyük nezaketle karfl›l›k verilirken, bir yön
üzerinde hiç durulmam›fl olmas›d›r. O da, Efendiler; Mister George Milne'in
do¤rudan do¤ruya Osmanl› Devletinin Savafliflleri Bakan›na emir ve direktif
vermekte olmas›d›r. Bu durum, ne Ulusal Güçlere karfl›, onur ifli yapan Sava-
fliflleri Bakan›n›n ve ne de, Osmanl› Devletinin ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤lamak so-
rumlulu¤unu üstlenmifl olan hükûmetin onur ve haysiyetine dokunmuyor. Bu
durumun, kendilerinin haysiyetinde ve devletin ba¤›ms›zl›¤›nda çoktan yara-
lar açm›fl oldu¤unu farketmek istemiyorlar. Hiç olmazsa protesto etmiyorlar.
Hiç olmazsa, bu ba¤›ms›zl›¤› ortadan kald›racak nitelikteki sataflma ve sald›-
r›ya âlet olamay›z diye hayk›rmaya cesaret edemiyorlar... cesaret edemiyorlar
Efendiler, çünkü korkuyorlar. Nitekim korktuklar› bafllar›na geldi. Bunu ya-
k›nda görece¤iz. Korkmamak için, insanl›k haysiyetinin ve millet onurunun
sald›r›lamayaca¤› çevrede ve öyle koflullarda bulunmak gerekir. Buna önem
vermiyenlerin, asl›nda bir insan için, bir millet için, dokunulmaz olarak korun-
mas›, en büyük namus amac› olan kutsal kavramlarda, çoktan sayg›s›z ve du-
yars›z olduklar› yarg›s›na varmakta yanl›fll›k yoktur.

Adalet dilenmekle ve kendine ac›nd›rmakla millet iflleri, devlet iflleri gö-
rülemez; millet ve devlet ba¤›ms›zl›¤› sa¤lanamaz...

"Adalet dilenmek ve kendine ac›nd›rmak gibi bir prensip yoktur. Türk
milleti, Türkiyenin yar›nki çocuklar›, bunu, bir an hat›rdan ç›karmamal›d›rlar."

Efendiler, Cemal Paflaya, komuta de¤iflikli¤i konusunda verdi¤imiz kar-
fl›l›¤› bilginize sunmufltum. ‹zin verirseniz, o karfl›l›¤›n bafl taraf›ndaki öteki
konular hakk›ndaki düflüncelerimizi de, özetleyeyim.

Temel noktalar üzerindeki görüfllerimiz flunlard›:
"1- ‹tilâf Devletlerinden herbiri en büyük ç›kar›n›, bütün Türkiyeden,

sa¤lamak amac›ndad›r. Bu, Türkiyede, güvenilir bir dayanak noktas› elde et-
meye ba¤l›d›r. Yabanc›lar›n aç›ktan aç›¤a karfl›t ve k›rg›n görünmelerinin ne-
denini, hükûmetin yans›zl›k durumunda aramal›d›r, güçsüz ve dayan›ks›z ol-
mas›nda aramal›d›r.

2- Hükûmet, bildiri yay›mlamakta acele etmemelidir. Bildiri, hükûmet
durumunu güçlendirdikten sonra yay›mlanmal›d›r. Hükûmetin güçlü olmas›
her bak›mdan Ulusal Güçlere dayand›¤› kan›s›n› verecek bir yol tutmas›na ve
bunu dünyaya göstermesine ba¤l›d›r.

Meclis topland›ktan sonra ve orada güçlü bir "Haklar› Savunma Derne-
¤i Grubu" olufltuktan sonra, bildiriye s›ra gelebilir. Ne olursa olsun bildiri, ba-
r›fl delegelerinin yola ç›kmas›ndan evvel ve fakat grupla görüfl birli¤i içinde
haz›rlanmal›d›r. Çünkü, böyle olmazsa, de¤erli ve inan›l›r say›lmayacakt›r. Bir
de, ifle, yap›lacak iyilefltirmeleri duyurmakla bafllamak do¤ru de¤ildir. Tersine
bildiride ulusun ba¤›ms›zl›¤› ve ülkenin bütünlü¤ünden bafllamak, ancak bu-
nun sa¤lanmas›na ba¤l› ve o koflulla olmak üzere yönetim ifllerinin temel çiz-
gileri yaz›lmak uygun olur.

Bu bildiriye temel olacak önemli noktalar, S›vas Genel Kongresi Bildiri-
si ve Tüzü¤ünde vard›r. Orada, gelecekteki s›n›rlar, devlet ve milletin ba¤›m-
s›zl›¤›, az›nl›klar›n haklar›, yard›m›n, milletçe, nas›l anlafl›ld›¤› konular› aç›kça
belirtilmifltir. Böyle bir bildiri, flimdiden düzenlenir ve Meclis aç›ld›ktan ve ço-
¤unluk grubu ile görüflüldükten sonra duyurulur. Uygun olan budur.
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3- Dahiliye Nâz›r›n›n istifasile kabinede bir buhran husulüne sebep görü-
lememektedir. Böyle bir mütaleadan Dahiliye Nâz›r›n› sadrazam telâkki et-
mekte oldu¤unuz manas› ç›kar. Bir kabinede buhran, ancak hükûmet reisinin
istifasile ç›kabilir. Kabinenin; Dahiliye Nâz›r› fierif Paflaya, onun da Ferit Pa-
flaya tâbi ve merbut oldu¤u anlafl›l›yor.

Meclisin küflad› ile, dahiliye ve hariciye nâz›rlar›n›n tebdilinin muhakkak
oldu¤u hakk›ndaki iflareti anlayamad›k. Bu nâz›rlar, flimdiden böyle bir vaitte
bulundular m›?

Düflmanlar›n, Meclisi küflat ettirmek istemiyecekleri tabiîdir. Yaln›z, padi-
flah›n Meclisi feshetmesi ihtimali varidi hat›r m›d›r? E¤er böyle bir ihtimal var-
sa o halde Meclisi, ‹stanbulda, da¤›tmak ve milleti Meclisi Meb'usans›z b›rak-
mak için mi topluyoruz? Binaenaleyh, padiflah›n bu baptaki noktai nazarlar›-
n›n, heyetimizce kat’î olarak flimdiden bilinmesi lâz›md›r ki, meb'uslar› hariç-
te, emin bir mahalde toplamak için teflebbüsatta bulunal›m! aksi halde, (Meclis
‹stanbulda içtima yüzünden berveçhibalâ ahvale duçar olursa, bunun mes'uli-
yeti, Dersadette içtima› hususunda ›srar edenlere raci olacakt›r.)

4- Meb'uslar›n müdavelei efkâr için Ankaraya gelmeleri faydal›d›r."
*

*   *
Efendiler, beni cidden samimî ve parlak ve emniyetbahfl hissiyat ile karfl›-

lam›fl olan Ankara ahalii muhteremesile daha yak›ndan tan›flmak ve onlarla
müdavelei efkâr etmek bir vazife hükmünde idi. Onun için - berayi müzakere
- davet etti¤imiz meb'uslar›n muvasalat›na intizar eyledi¤imiz günlerde, içtima
eden muhterem Ankaral›lara, bir konferans vermifltim (Ves. 220).

Bu konferansa zemin ittihaz etti¤im noktalar üzerinde k›saca konuflay›m:
Wilson prensipleri: Bu prensiplerin 14 maddesinden Türkiyeye taallûk

edenleri vard›. Zaten ma¤lûp olan ve akti mütareke eden Osmanl› Devleti, bu
prensiplerin gönül okflay›c› manzarai serabile bir zaman oyaland›.

30 Teflrinievvel 1334 Mondros Mütarekenamesi mevadd› ve bilhassa bu
maddeler meyan›nda yedincisi, dima¤› yakan ateflîn bir zehirdi. Yaln›z, bu
madde, bak›yei vatan›, düflmanlar›n emri iflgal ve istilâs›na amade bulundur-
maya kâfi idi!

‹stanbulda, biribirini velyeden acezeden mürekkep kabineler, flerefsiz,
haysiyetsiz, süflî manzaralarile masum ve mütevekkil milletin timsali tan›nd›,
itibara lây›k görülmemeye baflland›. Bu yüzden, dünyan›n medenî devletleri,
icabat› medeniyeyi unutacak kadar laübali oldular. Ötedenberi, Türk milleti
aleyhinde, aktar› cihanda yap›lan en mant›ks›z propagandalar, herzamandan
ziyade istimaa flayan görüldü.

Dokuz aydanberi, bafllayan millî intibah ve faaliyet, vaziyet ve manzaray›
de¤ifltirdi ve daha çok de¤ifltirecektir. Millet, hâs›l olan vahdeti muhafaza eder-
se ve istiklâli için fedekârl›ktan çekinmezse muvaffak›yet muhakkakt›r. Erzu-
rum ve S›vas Kongreleri esasat›, milletin istihsal edece¤i gayeler için düsturdur.

Ferit Pafla Kabinesini ›skat eden, millettir. Fakat, Ali R›za Pafla Kabinesi-
ni mevkii iktidara getirmifl olmak mes'uliyeti millete ait de¤ildir. Maahaza itilâf
halindeyiz.
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3- ‹çiflleri Bakan›n›n görevinden ayr›lmas› bir hükûmet bunal›m› do¤ma-
s›na neden görülememektedir. Böyle bir düflünceden içiflleri bakan›n› baflba-
kan saymakta oldu¤unuz anlam› ç›kar. Bir hükûmette bunal›m, ancak hükû-
met baflkan›n›n görevden çekilmesinden ç›kabilir. Hükûmetin; ‹çiflleri Bakan›
fierif Paflan›n, onun da Ferit Paflan›n emrinde ve ona ba¤l› oldu¤u anlafl›l›yor.

Meclisin aç›lmas›yla, içiflleri ve d›fliflleri bakanlar›n›n de¤iflmesinin kesin
oldu¤u yolundaki iflareti anlayamad›k. Bu bakanlar, flimdiden böyle bir söz
verdiler mi?

Düflmanlar›n, Meclisi açt›rtmak istemiyecekleri do¤ald›r. Yaln›z padifla-
h›n Meclisi da¤›tmas› olas›l›¤› akla geliyor mu? E¤er böyle bir olas›l›k varsa o
halde Meclisi da¤›tmak ve milleti Meb’uslar Meclissiz b›rakmak için mi ‹stan-
bulda topluyoruz? Öyleyse, padiflah›n bu konudaki görüflünün, Kurulumuzca
kesin olarak flimdiden bilinmesi gerekir ki, meb'uslar› ‹stanbul d›fl›nda, gü-
venli bir yerde toplamak için giriflimde bulunal›m, yoksa (Meclis ‹stanbulda
toplanma yüzünden yukar›daki bildirilen durumlara düflerse, bunun sorumlu-
lu¤u, ‹stanbulda toplamak için direnenlerde olacakt›r.)

4- Meb'uslar›n görüflmek için Ankaraya gelmeleri yararl›d›r."
*

*   *
Efendiler, beni gerçekten içten ve parlak ve güvenverici duygularla kar-

fl›lam›fl olan Ankaran›n sayg›de¤er halk›yla daha yak›ndan tan›flmak ve onlar-
la görüflmek bir ödev olmufltu. Onun için görüflmek üzere ça¤›rd›¤›m›z
meb'uslar›n gelmelerini bekledi¤imiz günlerde, toplanan say›n Ankaral›lara,
bir konferans vermifltim (Belge 220).

Bu konferansa esas ald›¤›m noktalar üzerinde k›saca konuflay›m:
Wilson prensipleri: Bu prensiplerin 14 maddesinden Türkiyeye iliflkin

olanlar› vard›. Asl›na bak›l›rsa yenilmifl olan ve ateflkes anlaflmas› yapm›fl olan
Osmanl› Devleti, bu prensiplerin gönül okflay›c› aldat›c› görünümüyle bir za-
man oyaland›.

30 Ekim 1918, Mondros Ateflkes Antlaflmas›n›n maddeleri ve özellikle bu
maddeler aras›nda yedincisi, beyin yakan ateflli bir zehirdi. Bafll›bafl›na, bu
madde, geri kalan vatan›, düflmanlar›n iflgal etmesine haz›r bir durumda bu-
lundurmaya yeterli idi.

‹stanbulda, birbiri ard›na gelen ve güçsüz kiflilerden kurulan hükûmetler,
flerefsiz, haysiyetsiz, afla¤›l›k görünüflleriyle suçsuz ve kadere ba¤lanm›fl mille-
tin sembolü olarak tan›nd›, sayg›ya de¤er görülmemeye bafllad›. Bu yüzden,
dünyan›n uygar devletleri, uygarl›¤›n gereklerini unutacak kadar sayg›s›z oldu-
lar. Ötedenberi Türk milletine karfl›, dünyan›n dört buca¤›nda yap›lan en man-
t›ks›z propagandalar, her zamandan daha çok dinlenilmeye de¤er görüldü.

Dokuz aydan beri, bafllayan ulusal uyan›fl ve etkinlikler, durum ve görü-
nümü de¤ifltirdi ve daha çok de¤ifltirecektir. Millet, oluflan birli¤ini korursa ve
ba¤›ms›zl›¤› yolunda özveriden çekinmezse baflar› kesindir. Erzurum ve S›vas
Kongreleri ilkeleri, milletin elde edece¤i amaçlar için yasad›r.

Ferit Pafla Hükûmetini düflüren, millettir. Fakat, Ali R›za Pafla Hükûme-
tini ifl bafl›na getirmifl olmak sorumlulu¤u milletin de¤ildir. Ama, bu konuda
anlaflm›fl durumday›z.
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Efendiler, flimdi, Ankaraya gelen meb'us efendilerle temas ve müdavelei
efkâra bafllayal›m.

Meb 'uslar, ayn› günde veya günlerde müçtemian bulunamad›lar. Münfe-
riden veya küçük küçük gruplar halinde gelip gittiler. Bu zevat›n veya heyetle-
rin kâffesine, ayr› ayr› hemen ayn› esas noktalar›.. günlerce tekrar ve yine tek-
rar etmek mecburiyeti hâs›l oldu.

Her fleyden evvel, kuvvei maneviyenin, kuvvei kalp ve vicdan›n yüksek tu-
tulmas› flartt›r. Bunu bilirsiniz. Biz de bu noktay› tenmiye etmek üzere,

Evvelâ; dahilî ve haricî vaziyetin emniyet ve ferah verici mahiyetinde ve in-
kiflaf›nda bulunan noktalar›n› ve cihetlerini araflt›rarak izah ve ispata çal›flt›k.

Sonra; muayyen maksat etraf›nda fluurlu ve azimkârane ittihad›n, sars›l-
maz kuvvet oldu¤u hakikatini, yorulmaks›z›n tekrar ettik.

Bir heyeti içtimaîyenin, beka ve saadetinin, ancak emelde ve istihsali âmâl-
de ifltiraki tam halinde bulunmas›na mütevakk›f oldu¤unu izah ettik. "Vatan›n
halâs›, istiklâlin temini" hedefine müteveccih vahdeti millîyemizin, esasl›, mun-
tazam teflkilât›n vücuduna ve bu teflkilât› hüsnü sevk ve idareye muktedir di-
ma¤lar›n, enerjilerin, bir dima¤ ve bir enerji halinde müttehit ve mümteziç bir
hale gelmesine vabeste oldu¤unu söyledik ve bu münasebetle, ‹stanbulda aç›la-
cak Meclisi Meb'usanda, kuvvetli, mütesanit bir grup teflkili zaruretini meyda-
na koyduk.

Millet, ancak devletlerin izmihlal ve ink›razlar› hengâmelerinde tarihin
kaydetti¤i, çok mühim ve hatarnak anlar› yafl›yordu. Böyle anlarda, tali ve mu-
kadderat›n› bizzat kendi eline almakta gaflet gösteren milletlerin, ak›betleri
meçhul ve felâket alûttur.

Türk milleti, bu hakikati anlamaya bafllam›flt›. Bu idraki neticesidi ki, ümi-
di halâs vadeden, her samimî iflarete flitaban olmakta idi. Ancak uzun as›rlar›n
uyuflturucu idare ve terbiyesinin, bir heyeti içtimaîyeyi, bir günde, bir senede
azat edebilece¤ini tasavvur ve kabul etmek do¤ru de¤ildir.

Bu sebeple, vâk›f› tabiat ve hakikat olanlar, elinden geldi¤i kadar, mensup
oldu¤u milleti tenvir ve irflat ederek, onlara, halâs hedefine yürümekte delâleti,
en büyük insanl›k vazifesi bilmelidirler.

Türk milletinin, kalbinden vicdan›ndan sânih ve mülhem olan en esasl›, en
bariz arzu ve imam malûm olmufltu: Kurtulufl..!

Bu kurtulufl feryad›, Türk vatan›n›n bütün afak›nda aksendaz olmakta idi.
Milletten, baflka istizahatta bulunmaya mahal yoktu. Art›k, bu arzuyu, ifade et-
mek kolayd›. Nitekim, Erzurum ve S›vas kongrelerinde, arzuyu millî tebellür
ettirilmifl ve ifade olunmufltu.

Bu kongreler esasat›na sad›k olduklar›n› beyan ettikleri için milletçe vekil
intihap edilen zevat; her fleyden evvel, bu esasata merbut zevattan ve bu esasa-
t› ilân eden cemiyete nispetini gösterir unvanda bir grup yapacakt›: "Müdafaai
Hukuk Cemiyeti Grubu".. ‹flte bu grup, teflkilât› millîyeye ve dolay›sile millete
müsteniden hernerede olursa olsun, milletin mukaddes amalini cesaretle ifade
ve müdafaa edecekti.

Efendiler, milletin amal ve makas›d›n› da, k›sa bir programa esas olacak
surette toplu bir tarzda ifadesi de görüflüldü. Misak› Millî unvan› verilen bu
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Efendiler, flimdi Ankaraya gelen meb'us efendilerle yap›lan konuflma ve
görüflmelere geçelim:

Meb'uslar, ayn› günde veya günlerde topluca bulunamad›lar. Tek tek ve-
ya küçük küçük gruplar halinde gelip gittiler. Bu kiflilerin veya gruplar›n hep-
sine, ayr› ayr› hemen ayn› ana noktalar›.. günlerce tekrarlamak ve yine tekrar-
lamak zorunlu oldu.

Her fleyden önce, içgücünün, yürek ve vicdan gücünün yüksek tutulmas›
flartt›r. Bunu bilirsiniz. Biz de bu gücü art›rmak üzere,

‹lkin; iç ve d›fl durumun güven verici ve iç aç›c› niteli¤inde ve geliflmesin-
deki noktalar› ve yönleri araflt›rarak aç›klamaya ve kan›tlamaya çal›flt›k.

Sonra; belirli bir amaç etraf›nda bilinçli ve kararl› olarak birleflmenin,
sars›lmaz kuvvet oldu¤u gerçe¤ini, yorulmaks›z›n tekrarlad›k.

Bir toplumun, yaflamas›n›n ve mutlulu¤unun, ancak emelde ve emelleri-
ni gerçeklefltirmesi yöntemlerinde tam birlik olmas›na ba¤l› oldu¤unu anlat-
t›k. "Vatan›n kurtar›lmas›, ba¤›ms›zl›¤›n sa¤lanmas›" amac›na yönelik ulusal
birli¤imizin, köklü, düzenli örgütlerin varl›¤›na ve bu örgütleri iyi yönetebile-
cek kafalar›n, güçlerin bir tek beyin ve bir tek enerji niteli¤inde birleflik ve
kaynaflm›fl duruma gelmesine ba¤l› oldu¤unu söyledik ve bu arada, ‹stanbul-
da, aç›lacak Meb'uslar Meclisinde, güçlü, birleflik bir grup oluflturulmas› zo-
runlulu¤unu ortaya koyduk.

Millet, ancak devletlerin y›k›lma ve çökme kargaflalar› içinde bulundu¤u
zamanlarda tarihin yazd›¤›, çok önemli ve korkunç anlar› yafl›yordu. Böyle
anlarda, kaderini kendi eline almakta aymazl›k gösteren milletlerin, gelecek-
leri karanl›k ve y›k›md›r.

Türk milleti, bu gerçe¤i anlamaya bafllam›flt›. Bu kavray›fl sonucudur ki,
kurtulufl umudu veren, içtenlikli her ça¤›r›ya koflmakta idi. Ancak uzun yüz-
y›llar›n uyuflturucu yönetim ve e¤itiminin etkisinde, bir toplumun, bir günde,
bir senede kurtarabilece¤ini düflünmek ve kabul etmek do¤ru de¤ildir.

Böyle oldu¤undan, durumu ve gerçe¤i bilenler, elden geldi¤ince kendi
milletini ayd›nlatarak ve ona do¤ru yolu göstererek, onlara, kurtulufl yolunda
k›lavuzluk etmeyi, en büyük insanl›k ödevi bilmelidirler.

Türk milletinin, kalbinden, vicdan›ndan kopup gelen en köklü, en belir-
gin istek ve inanç belli olmufltu: Kurtulufl...

Bu kurtulufl ç›¤l›¤›, Türk vatan›n›n bütün ufuklar›nda yank›lanmaktayd›.
Milletten, baflka aç›klama istemenin yeri yoktu. Art›k, bu iste¤i, dile getirmek
kolayd›. Nitekim, Erzurum ve S›vas Kongrelerinde, ulusal istek belirtilmifl ve
dile getirilmiflti.

Bu kongrelerin ilkelerine ba¤l› olduklar›n› söyledikleri için milletçe vekil
seçilen kifliler; her fleyden önce, bu ilkelere ba¤l› kiflilerden ve bu ilkeleri du-
yuran dernekle ilgisini gösterir isimde bir grup yapacakt›: "Haklar› Savunma
Derne¤i Grubu".. ‹flte bu grup, Ulusal Örgütlere ve dolay›sile ulusa dayana-
rak hernerede olursa olsun, milletin kutsal emellerini cesaretle dile getirecek
ve savunacakt›.

Efendiler, milletin emel ve amaçlar›n›n da, k›sa bir programa temel olacak
flekilde topluca yaz›lmas› da görüflüldü. Ulusal Ant ad› verilen bu program›n ilk
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program›n ilk müsveddeleri de, bir fikir vermek maksadile kaleme al›nd›. ‹s-
tanbul Meclisinde bu esaslar, hakikaten toplu bir surette tahrir ve tespit olun-
mufltur.

Efendiler, her görüfltü¤ümüz zât veyahut zevat, bizimle, fikir ve kanaatte
müttehit kalarak ayr›lm›fllard›. Fakat, ‹stanbul Meclisinde, "Müdafaai Hukuk
Cemiyeti Grubu" diye bir grup teflekkül etti¤ini iflitmedik. Niçin?! Evet, niçin?
Buna bugün cevap isterim!

Çünkü, Efendiler; bu grubu teflkil etmeyi, vicdan borcu, millet borcu bil-
mek vaziyet ve kabiliyetinde bulunan efendiler, imans›z idiler.. cebin idiler.. ca-
hil idiler.

‹mans›z idiler; çünkü, amali millîyenin ciddiyet ve kat'iyetine ve bu ama-
lin mesnedi olan teflkilât› millîyenin salâbatine inanm›yorlard›.

Cebin idiler; çünkü, teflkilât› millîyeye mensubiyeti daîi mehalik görüyor-
lard›.

Cahil idiler; çünkü, yegâne istinatgâh› halâs›n millet oldu¤unu ve olaca¤›-
n› takdir edemiyorlard›. Padiflaha tekâpu ederek, ecânibe hofl görünerek, mü-
layim ve nazik davranarak, büyük gayelerin istihsal olunabilece¤i gafletini gös-
teriyorlard›.

Bundan baflka, Efendiler; nankör ve hotperest idiler.. Fikri millî ve teflki-
lât› millîyenin, k›sa bir zamanda temin etti¤i fleref ve mevcudiyeti istisgar edi-
yorlard›. Vücut bulmufl olan vaziyet ve varl›¤›n sehlülistihsal oldu¤unu zan ve
vehmetmekle çirkin gururlar›n› tatmin sevdas›na düflüyorlard›.

Erzurumda, S›vasta telâffuz olunmufl, tesbit olunmufl bir unvan› aynen ka-
bul etmek zül olmaz m›yd›?! O unvandan daha manal› unvan m› yoktu?!

Evet, iflittik Efendiler; varm›fl: "Fellâh› vatan grubu".*
Efendiler, maziye ait safahat ve hadisat›; burada beyan edebilece¤im çer-

çeve dahilinde, hakikate mutab›k olarak tesbit etmek azmindeyim. Bu sebeple,
tam üzerinde bulundu¤umuz noktaya ait bir hususu da, kemali samimiyetle it-
t›la›n›za tevdi edece¤im.

Ben, Meclisi Meb'usan›n, ‹stanbulda duçar› tecavüz olaca¤›na, da¤›laca¤›-
na kat'iyyen intizar ediyordum. Bu takdirde, tevessül olunacak tedbiri de takar-
rür ettirmifltim. Haz›rl›¤›m›z ve tertibat›m›z da bafllam›flt›. Ankarada toplan-
mak...

‹flte bu vazifeyi yaparken, milletçe, suiteffehhümat› mucip olmamak için
tedbir olarak da bir fley düflünmüfltüm. Meclisi Meb'usan riyasetine intihap
olunmak.. Bundan maksat, da¤›t›lan meb'uslar›, Meclisi Meb'usan reisi s›fat ve
salâhiyetile, devam etmekti. Gerçi bu tedbir, ancak zevahiri muhafazada ve
muvakkaten faydal› idi. Fakat, her halde buhranl› zamanlarda, faydas› muvak-
kat olsa da, her türlü tedbirin al›nm›fl olmas› zait addedilemez....

Hakikatte, ‹stanbula gitmiyecektim. Fakat bunu itiraf etmeksizin, zaman
kazanacak ve muvakkaten gaybubette bulunuyor muflum gibi vaziyet ve mu-
amele tanzim olunacak ve Meclis reis vekilleri vas›tasile idare olunacakt›.

Bu tedbirin tatbiki, bittabi, Meclise giden, hakikati vaziyeti müdrik olmas›
lâz›mgelen arkadafllar›n himmet ve mesaisile olabilecekti.
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müsveddeleri de, bir fikir vermek amac›yla kaleme al›nd›. ‹stanbul Meclisin-
de bu esaslar, gerçekten toplu bir flekilde yaz›lm›fl ve belgelefltirilmifltir.

Efendiler, her görüfltü¤ümüz kifli veya kifliler, düflünce ve kan›da bizimle
ortak kalarak ayr›lm›fllard›. Fakat, ‹stanbul Meclisinde, "Haklar› Savunma
Derne¤i Grubu" diye bir grup kuruldu¤unu iflitmedik. Niçin?! Evet, niçin?
Buna bugün yan›t isterim!

Çünkü, Efendiler; bu grubu oluflturmay›, vicdan borcu, millet borcu bilmek
durum ve yetene¤inde olan efendiler, inançs›zd›lar.. korkakt›lar.. bilgisizdiler.

‹nançs›zd›lar; çünkü, millî emellerin gerçekli¤ine ve kesinli¤ine ve bu
emellerin dayana¤› olan Ulusal Örgütlerin sa¤laml›¤›na inanm›yorlard›.

Korkakt›lar; çünkü, Ulusal Örgütten olmay› tehlikeli görüyorlard›.
Bilgisizdiler; çünkü, kurtuluflun tek dayana¤›n›n millet oldu¤unu ve ola-

ca¤›n› kavrayam›yorlard›. Padiflaha dalkavukluk ederek, yabanc›lara hofl gö-
rünerek, yumuflak ve ince davranarak, büyük amaçlar›n elde edilebilece¤ine
inanmak aymazl›¤›n› gösteriyorlard›.

Bundan baflka, Efendiler; gördükleri iyili¤i unutuyordular ve bencildiler..
Ulusal ülkünün ve Ulusal Örgütlerin, k›sa bir sürede sa¤lad›¤› sayg›nl›k ve
varl›¤› küçümsüyorlard›. Yarat›lm›fl olan durumun ve varl›¤›n kolayca elde
edilebilece¤i san›s›na ve kuruntusuna kap›lmakla çirkin gururlar›n› doyurma
sevdas›na düflüyorlard›.

Erzurumda, S›vasta söylenmifl, saptanm›fl bir unvan› oldu¤u gibi kabul et-
mek küçüklük olmaz m›yd›?! O unvandan daha anlaml› ad m› yoktu?!

Evet, iflittik Efendiler; varm›fl: "Fellâh› vatan grubu".*
Efendiler, geçmiflle ilgili evreleri ve olaylar›; burada anlatabilece¤im çer-

çeve içinde, gerçe¤e uygun olarak saptamakta kararl›y›m. Bu nedenle, tam
üzerinde bulundu¤umuz noktayla ilgili bir konuyu da, bütün içtenli¤imle bil-
ginize sunaca¤›m.

Ben Meb’uslar Meclisinin, ‹stanbulda sald›r›ya u¤rayaca¤›n›, da¤›laca¤›-
n› kesinlikle beklemekteydim. Böyle bir durumda, baflvurulacak önlemi de
kararlaflt›rm›flt›m. Haz›rl›¤›m›z ve düzenlemelerimiz de bafllam›flt›. Ankarada
toplanmak...

‹flte bu ödevi yaparken, milletçe yanl›fl anlafl›lmas›n diye önlem olarak da
bir fley düflünmüfltüm. Meb'uslar Meclisinin baflkan› seçilmek.. Bundaki amaç,
da¤›t›lan meb’uslar›, Meb'uslar Meclisi Baflkan› olarak ve o yetkiyle, ça¤›r-
makt›. Gerçi bu önlem, ancak görünüflü korumada ve geçici olarak yararl› idi.
Ama, ne olursa olsun, bunal›ml› zamanlarda, yarar› geçici olsa da, her türlü
önlemin al›nm›fl olmas› gereksiz say›lamaz.

Gerçekte, ‹stanbula gitmiyecektim. Ama, bunu aç›kça söylemeksizin, za-
man kazanacak ve geçici olarak görev bafl›nda de¤ilmiflim gibi durum ve ifller
düzenlenecek ve Meclis, baflkan vekilleri taraf›ndan yönetilecekti.

Bu önlemin uygulanmas›, elbette, Meclise giden, gerçek durumu kavra-
m›fl olmas› gereken arkadafllar›n yard›m ve çal›flmas›yla olabilecekti.
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* Bililtizam fleddeli yaz›lm›flt›r

* Bilerek fleddeli yaz›lm›flt›r. Felâh (kurtulufl) kelimesi bir tek “L” ile yaz›l›r ve öyle okunur. Ken-
disine karfl› olanlarca alay konusu yap›larak grubun ad›ndaki kelimeyi iki “L”li, yani “Fellâh”
olarak söylediklerini bildi¤inden o da onlar› alaya almak için “Fellâh” demifltir. Fellâh = M›s›-
r›n k›ptî çiftçilerine verilen bir bak›ma afla¤›lay›c› bir lâkapt›r. Zenci anlam›na da gelir (B.Y.)



Efendiler, bu hususu, icab eden zevata söyledim. Mütalea ve noktai naza-
r›m› muvaf›k buldular. Bu yolda çal›flacaklar›n› vaad ve temin ederek ‹stanbu-
la gittiler.

Fakat, pek müstesna, belki bir veya iki arkadafltan maadas›n›n, bu fikri, te-
lâffuz dahi etmediklerini ö¤rendim.

Bu meselede hâkim olan bir muhakeme ve mant›k flu imifl... Bunca millet
vekilleri içinde meclis reisi olacak liyakatte bir adam dahi yok mudur ki, haz›r
olmayan bir meb'us›› g›yaben reis intihap edece¤iz... Meclisi teflkil eden azayi
kirâm› bu kadar liyakatsiz göstermek enzar› a¤yarda suitesiri mucip olmaz m›?

Di¤er bir mant›k da; Meclis riyasetine Kuvayi Millîye reisini intihap et-
mekle daha ilk günden, Meclis üzerine flüphe ve tecavüzü celbe vesile vermek-
tir. Kâr› âkil olamaz.

Bu nevi muhakeme ve mant›k yapanlar›n, pek de uzak insanlar olmad›¤›-
n› görenler, ihtiyar› sükûtu tercih eylemifller...

Efendiler, itiraf etmeliyim ki, bu tedbirin al›nmam›fl olmas› Meclis da¤›l-
d›ktan sonra beni küçük bir müflkül ile karfl›laflt›rm›flt›r. Bu ciheti de s›ras› ge-
lince arzedece¤im.

*
*   *

Efendiler, Meclisi Meb'usan, 19 Kânunusani 1336 tarihinde aç›lm›flt›. Tak-
riben, bir ay sonra Harbiye Nâz›r›n›n 21 fiubat 1336 tarihli bir telgraf›n› ald›m.
Aynen arzediyorum:

Tehiri mucibi mes'uliyettir  Harbiye, 21/1/1336
Ankarada K.O. 20 Kumandanl›¤›na

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
‹ngilizler hükûmete verdikleri bir notada, benim ile Cevat Pafla Hazretlerinin vazifeden

çekilmekli¤imizi talep ettiler. Kabinece flediden cevab› red verildiyse de vaziyet kabinenin
kalmas›n› ve yaln›z benim ile Cevat Paflan›n çekilmemizi icab ettirdi. Harbiye Nezaretine Sa-
lih Pafla Vekâlet edecektir. Kabineyi müflkül vaziyete sokacak bir harekette bulunulmamas›-
n› rica ederim. Aksi halde vaziyet, tasavvur buyurdu¤unuzdan daha vahim olur.

Harbiye Nâz›r› Cemal
Bu telgraf 22 Kânunusanide vâs›l olmufltu. Derhal telgraf bafl›nda saat

11:30 evvelde bu telgraf› yazd›m:
Harbiye Nâz›r› Cemal Pafla Hazretlerine 22/1/1336

1- Verilen notay› aynen lûtfeder misiniz?
2- Teklifi vâkii is'afta istical buyurmay›n›z. Notay› hatelmütalea mütaleat›m›za arzede-

ce¤im.
Mustafa Kemal

Cemal Paflan›n, imzas›n› gizliyerek verdi¤i cevap flu idi:
Gayet müstaceldir Kad›köy, 22/1/1336

Ankara K.O. 20 Kumandanl›¤›na 
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: 
Notan›n muhtasaran sureti berveçhizirdir:
1- Sureti mahsusada müntehap zabitan›n Kuvayi Millîye Erkân›harbiyesine îzam›.
2- 14 üncü Kolordudan terhis ve tefrik suretile Kuvayi Millîyeye efrat îzam›.
3- Top kamas› ve sair edevat kaç›r›lmas›.
4- Zonguldaktan ‹stanbula gelen taburun iadesini tavik eylemek.
5- Afyon Karahisar›ndan Alaflehire alay nakletmek.
6- Bursadan Band›rmaya bir alay nakletmek.
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Efendiler, bu konuyu, gerekenlere açt›m. Düflünce ve görüflümü uygun
buldular. Bu yolda çal›flacaklar›n› vaad ve temin ederek ‹stanbula gittiler.

Fakat, bu pek az› d›fl›nda, belki bir veya iki arkadafltan baflkalar›n›n, bu
düflünceyi a¤›zlar›na bile almad›klar›n› ö¤rendim.

Bu iflte üstün gelen bir düflünüfl ve mant›k flu imifl.. Bunca millet vekille-
ri içinde meclis baflkan› olacak yetenekli bir adam bile yok mudur ki, burada
bulunmayan bir meb'usu kendi yoklu¤unda baflkan seçece¤iz.. Meclisteki sa-
y›n üyeleri bu kadar yeteneksiz göstermek yabanc›lar üzerinde kötü etki yap-
maz m›?

Bir baflka mant›k da; Meclis baflkanl›¤›na Ulusal Güçlerin baflkan›n› seç-
mekle daha ilk günden, Meclis üzerine kuflku ve sald›r›ya yol açmakt›r. Ak›l-
l› ifli olamaz.

Bu türlü düflünen ve mant›k yürütenlerin, bana pek de uzak insanlar ol-
mad›¤›n› görenler, susmay› ye¤lemifller...

Efendiler, aç›kça söylemeliyim ki, bu önlemin al›nmam›fl olmas›, Meclis
da¤›ld›ktan sonra beni küçük bir güçlükle karfl›laflt›rm›flt›r. Bunu da s›ras› ge-
lince bilginize sunaca¤›m.

*
*   *

Efendiler, Meb’uslar Meclisi 19 Ocak 1920 tarihinde aç›lm›flt›. Afla¤› yu-
kar›, bir ay sonra Savafliflleri Bakan›n›n 21 fiubat 1920 tarihli bir telgraf›n› al-
d›m. Oldu¤u gibi bilginize sunuyorum:

Geciktirilmesi sorumluluk getirir. Harbiye, 21/1/1920
Ankarada K.O. 20 Komutanl›¤›na 

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
‹ngilizler hükûmete verdikleri bir notada, benimle Cevat Pafla Hazretlerinin iflten çe-

kilmemizi istediler. Hükûmetçe olmaz diye fliddetli bir karfl›l›k verildiyse de durum
hükûmetin kalmas›n› ve yaln›z benimle Cevat Paflan›n çekilmemizi gerektirdi. Savafliflleri
Bakanl›¤›na Salih Pafla vekillik edecektir. Hükûmeti zor duruma sokacak bir davran›flta bu-
lunulmamas›n› rica ederim. Yoksa durum, düflündü¤ünüzden daha a¤›r olur.

Savafliflleri Bakan› Cemal
Bu telgraf 22 Ocakta gelmiflti. Derhal telgraf bafl›nda ö¤leden evvel saat

11:30 da flu telgraf› yazd›m:
Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine 22/1/1920

l- Verilen notay› oldu¤u gibi bildirir misiniz?
2- Yap›lan öneriyi yerine getirmekte acele etmeyiniz. Notay› inceledikten sonra görüfl-

lerimizi bildirece¤iz.
Mustafa Kemal

Cemal Paflan›n, imzas›n› gizliyerek verdi¤i karfl›l›k flu idi: 
Çok ivedidir Kad›köy, 22/1/1920

Ankara K.O. 20 Komutanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine: 
Notan›n k›salt›lm›fl örne¤i afla¤›dad›r:
1- Özel olarak seçilmifl subaylar›n Ulusal Güçler kurmayl›klar›na gönderilmesi.
2- 14 üncü Kolordudan erlerin terhis edilip seçilerek Ulusal Güçlere gönderilmesi.
3- Top kamas› ve baflka gereçler kaç›r›lmas›.
4- Zonguldaktan ‹stanbula gelen taburun geri gönderilmesini geciktirmek.
5- Afyondan Alaflehire alay aktarmak.
6- Bursadan Band›rmaya bir alay aktarmak.

Harbiye
Nâz›r› Ce-
mal Pafla-
n›n iflten
uzaklaflt›r›l-
mas› teklifi
karfl›s›nda
Ali R›za
Pafla Ka-
binesi

Savafliflleri
Bakan› Ce-
mal Pafla-
n›n iflten
uzaklaflt›-
r›lmas›
önerisi kar-
fl›s›nda Ali
R›za Pafla
Hükûmeti



7- Bu ahvalde Harbiye nâz›r› ve Erkân›harbiye reisinin flahsan methaldar olduklar› te-
beyyün etmifl. K›rk sekiz saat zarf›nda bu iki flahs›n vazifelerinden uzaklaflt›r›lmas›.

Dikkat buyuruluyor ki Ayd›n cephesi meselesi bu notada mevzuubahs bile de¤ildir. Bu
notaya cevaben, bir, iki, üçüncü maddeler yaland›r. Dördüncü mesele benim zaman›mda de-
¤ildir. Ben müracaatleri üzerine iade ettim. Beflinci meselede, f›rka kumandan›n› tebdil ettim.
Alt›nc› mesele, Ahmet Anzavur meselesi de asayifle taallûk eder. Bu bapta muhaberelerimiz
vard›r. fiimdi de dosyalar tetkik olunursa anlafl›l›r denildi. Kabul etmediler. An›n üzerine üç
fl›k mevzuubahs oldu: Notaya birinci cevaptan sonra cevap vermemek ve ahkâm›na kulak as-
mamak, kabine kâmilen istifa etmek. Benim istifam. Birinci madde halinde, burada bir iskan-
dal zuhûrundan korkuldu. ‹kinci madde halinde, zaten istedikleri zuhûra ve Ferit Pafla, ka-
bineye gelmifl olaca¤› mülâhaza olundu. Binaenaleyh, benim istifam ile nezaretin vekâletle
idaresi tercih edildi. Herhalde karar›n›z›n evvelâ bana tebli¤ini rica ve sizlere hürmetlerimi
îlâ eylerim Efendim. (Ferik Cemal)

Seryaver Salih
Cemal Pafla, bu notada, Ayd›n cephesinin mevzuubahs olmad›¤›n› iflaret

etmekle bilmem ne murad ediyor? fiüphe yok ki, mevzuubahs olan Ayd›n cep-
hesidir, ona muavenettir ve Kuvayi Millîyedir. Yaln›z, Cemal Pafla, bu imasile
müsebbilbin Heyeti Temsilîye oldu¤unu anlatmak sevdas›ndad›r.

Cemal Paflaya, bu telgraf›na cevaben yazd›¤›m telgrafla, flu emri verdim:
Harbiye Nâz›r› Cemal Pafla Hazretlerine 22 fiubat 1336

Vazifeden çekilmek suretile ‹ngilizlerin talebine ikt›fa etmeniz, öyle vahim bir vaziyet
husule getirir ki, sizin aksi halde tasavvur buyurdu¤unuz vahamete faiktir. Bundan maada,
Heyeti Temsilîyenin bir murahhas› olan zât› devletlerinin, Heyeti Temsilîyenin haberi olmak-
s›z›n ve hatta an›n mütaleas›na ra¤men çekilmeniz kabul edilemez. ‹ngilizlerin, sizi cebren
vazifeden ay›rmalar› ihtimali bile bizim hesab›m›zdad›r. Ve tedabiri seria al›nm›flt›r. Bina-
enaleyh, evvelâ notay› aynen bildiriniz, sonra ahvalden malûmat vererek karara intizar ve ke-
mali metanetle mevkiinizi muhafaza buyurman›z kat'iyyen matlubumuzdur.

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
Ali R›za Paflaya da flu telgraf› yazd›m:

Zat› Samii Sadaretpenahiye Ankara, 22/1/1336
‹ngilizlerin, Harbiye Nâz›r›n›n ve Erkân›harbiye Umumîye Reisinin tebdilini talep et-

meleri, devletin istiklâli siyasîsine kat’î bir tecavüzdür. Bu tecavüz, bir müddettenberi mema-
likimizin taksimi ve mevcudiyeti siyasîyemizin imhas› yolunda cihan efkâr› umumiyesinde,
deveran eden münakaflat›n, bir karar› kat'iye iktiran etmifl olmas› neticesi midir? Yoksa, mev-
cudiyeti siyasîyemizi imha yolunda vukubulacak teflebbüsat›n ne netice verece¤ini keflif için
yap›lm›fl bir teflebbüs müdür? Yoksa, itilâf devletlerinin al›flt›klar› veçhile, yekdi¤erinin muva-
fakat ve karar›n› almaya lüzum görmeksizin, münferiden ika› nüfuz yolunda herhangi bir ha-
reket midir? Bunlar› tefrik edebilecek malûmata malik de¤iliz ve malik olamay›z, Kezalik
Yunanl›lar›n Salihli cephesinde bafll›yan taarruzlar›n›n bu teflebbüsat ile derecei münasebeti-
ni de tayin edemeyiz. Fakat, istiklâli siyasîmize vukubulan bu kast› sarîhi, devletçe kabul ve
milletçe sükût edersek, mevcudiyeti siyâsiyemiz aleyhinde en bedbin mukarrerat ve icraata
kendi taraf›m›zdan yol vermifl olaca¤›m›za flüphemiz yoktur. Binaenaleyh, ‹ngilizlerin ‹stan-
bulda muhtemel tecavüzleri ne flekil ve ne dereceye varacak olursa olsun, dahil ve hariç naza-
r›nda, Müdafaai Hukuk Cemiyetine müstenit bilinen hükûmetin, bu teklifi fliddetle red ve nâ-
z›r ile reisi behemehal muhafaza etmesi kat'iyyen matlubumuzdur. Bunun haricinde bir ha-
reketi mutavaatkârane, yaln›z milletin istiklâline ve mevcudiyetine münafi olmaz, fakat, hü-
kûmeti millete karfl› vermifl oldu¤u taahhütten inhiraf etmifl ve istiklâl u¤rundaki mücahedat›
millîyemizi tavik ve tas'ip etmifl vaziyetine koyar. Binaenaleyh hükûmet kabul etse dahi, biz,
hükûmetin Heyetimize karfl› taahhüdatm› ifa etmemekle, milletten ald›¤› kuvvetini tamamen
zayi etmifl oldu¤unu ve muhilli istiklâl tav›r ve hareketinden dolay› hükûmeti mes’ul addetti-
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7- Bu ifllerde Savafliflleri Bakan› ve Kurmay baflkan›n›n parmaklar› bulundu¤u ortaya
ç›km›fl. K›rk sekiz saat içinde bu iki kiflinin görevlerinden uzaklaflt›r›lmas›.

Dikkat buyuruluyor ki Ayd›n cephesi ifli bu notada söz konusu bile de¤ildir. Bu nota-
ya karfl›l›k olarak, bir iki, üçüncü maddeler yaland›r. Dördüncü konu benim zaman›mda de-
¤ildir. Ben baflvurmalar› üzerine geri çevirdim. Beflinci iflde, tümen komutan›n› de¤ifltirdim.
Alt›nc› ifl, Ahmet Anzavur sorunu da iç güvenlikle ilgilidir. Bu konuda yaz›flmalar›m›z var-
d›r. fiimdi de dosyalar incelenirse anlafl›l›r denildi. Kabul etmediler. Bunun üzerine üç yol
söz konusu oldu: Notaya birinci yan›ttan sonra karfl›l›k vermemek ve içindekilere kulak as-
mamak, hükûmeti bütünüyle görevden ay›rmak. Benim görevi b›rakmam. Birinci yol tutu-
lacak olursa, burada bir skandal ç›kmas›ndan korkuldu. ‹kinci yol tutulursa, asl›nda istedik-
leri olacak ve Ferit Paflan›n, iflbafl›na gelece¤i düflünüldü. Bu duruma göre, benim görevden
çekilmem ve bakanl›¤›n vekillikle yönetilmesi ye¤lendi. Herhalde karar›n›z›n önce bana bil-
dirilmesini rica eder ve sizlere sayg›lar›m› iletirim. Efendim (Tümgeneral Cemal)

Baflyaver Salih
Cemal Pafla, bu notada, Ayd›n cephesinin söz konusu olmad›¤›n› belirt-

mekle bilmem ne demek istiyor? Kuflkusuz ki, söz konusu olan Ayd›n cephe-
sidir, ona yard›md›r ve Ulusal Güçlerdir. Yaln›z Cemal Pafla, bu dokundurma-
s›yla sorumlunun Temsilci Kurul oldu¤unu anlatmak sevdas›ndad›r.

Cemal Paflaya, bu telgraf›na karfl›l›k olarak yazd›¤›m telgrafla, flu emri
verdim:

Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine 22 Ocak 1920
Görevden çekilmek yoluyla ‹ngilizlerin iste¤ine uyman›z, öyle a¤›r bir durum yarat›r

ki, sizin çekilmemenizde var sand›¤›n›z a¤›rl›ktan daha a¤›rd›r. Bundan baflka, Temsilci Ku-
rulun bir delegesi olan sizin, Temsilci Kurulun haberi olmadan ve hatta onun tersini düflün-
mesine bakmadan kabul edilemez. ‹ngilizlerin, sizi zor kullanarak görevden ay›rmalar› ola-
s›l›¤› bile yarar›m›za olur. Ve h›zla önlemler al›nm›flt›r. Bu duruma göre, önce notay› oldu-
¤u gibi bildiriniz, sonra olup bitenden bilgi vererek karar›m›z› bekleyiniz ve sars›lmaks›z›n
görevinizi koruman›z› kesinlikle istiyoruz.

Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal
Ali R›za Paflaya da flu telgraf› yazd›m:

Baflbakanl›k Yüksek Kat›na Ankara, 22/1/1920 
‹ngilizlerin, Savafliflleri Bakan›n›n ve Genelkurmay Baflkan›n›n de¤ifltirilmesini iste-

meleri, devletin siyasî ba¤›ms›zl›¤›na kesin bir sald›r›d›r. Bu sald›r›, bir süredir ülkemizin
bölünmesi ve siyasî varl›¤›m›z›n yok edilmesi yolunda dünya kamuoyunda dolaflan tart›fl-
malar›n, bir kesin karar niteli¤i alm›fl olmas›n›n sonucu mudur? Yoksa, siyasî varl›¤›m›z›
yok etme yolunda yap›lacak giriflimlerin ne sonuç verece¤ini anlamak için yap›lm›fl bir fley
midir? Yoksa, ‹tilâf Devletlerinin al›flt›klar› gibi, birbirinin olurunu ve karar›n› alma¤a ge-
rek görmeksizin, teker teker etki yapma yolunda herhangi bir davran›fl m›d›r? Bunlar› ay›rd
edebilecek bilgiye sahip de¤iliz ve sahip olamay›z da. Gene Yunanl›lar›n Salihli cephesin-
de bafll›yan sald›r›lar›n›n bu giriflimler ile ne ölçüde iliflkili oldu¤unu da kestiremeyiz. Ama,
siyasî ba¤›ms›zl›¤›m›za yap›lan bu aç›k sald›r›y›, devletçe kabul edersek ve milletçe susar-
sak, siyasî varl›¤›m›za karfl› en kötü kararlara ve ifllere kendimiz yol açm›fl olaca¤›m›za kufl-
kumuz yoktur. Öyle olunca, ‹ngilizlerin ‹stanbulda yapabilecekleri sald›r›lar› ne biçim ve
ne ölçüde olursa olsun, içtekiler ve d›fltakilerce, Haklar› Savunma Derne¤ine dayal› bilinen
hükûmetin, bu öneriyi kabul etmiyece¤ini sert bir dille bildirmesi ve bakan ile baflkan›n ne
yap›p yap›p yerinde tutulmas› kesin iste¤imizdir. Bunun d›fl›nda uysalca bir davran›fl, mil-
letin ba¤›ms›zl›¤›na ve varl›¤›na zararl› olmakla kalm›fl olmaz, bir de hükûmeti millete
karfl› vermifl oldu¤u sözden dönmüfl ve ba¤›ms›zl›k u¤rundaki ulusal savafl›m›m›z› gecik-
tirmifl ve güçlefldirmifl olur. Bunun için hükûmet kabul etse bile, biz, hükûmeti sorumlu
sayd›¤›m›z› duyurmak zorunda kal›r›z. Hükûmet direnince, ‹ngilizler Savafliflleri Bakan›-



¤imizi ilân etmek mecburiyetinde kal›r›z. Hükûmetin mukavemeti halinde, ‹ngilizler Harbi-
ye Nâz›r›n› cebren kald›rmak ve bütün hükûmeti ›skat etmek cihetine bile teflebbüs etseler, va-
ziyet gerek hariç ve gerek dahile karfl›, anlar›n emrile nâz›r› feda etmek, fl›kk›ndan daha mü-
saittir. Vaziyetin safahat› hakk›nda bir iki saate kadar cevab› fahimanelerini istirham ederiz,
‹stanbul ile muhabere, ‹ngilizler taraf›ndan menolunursa istiklâli millî u¤runda mücahedei
millîye ve dinîye ilân etmek yolunda ilerliyece¤iz!

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti 
Temsilîyesi nam›na Mustafa Kemal

Ayn› günde Cemal Paflaya, bu telgraf› yazd›m:
Zata mahsus ve fevkalâde müstaceldir. 22 Kânunusani 1336

Harbiye Nâz›r› Cemal Pafla Hazretlerine
‹ngilizlerin emri neticesi olarak Harbiye Nezaretini terk buyurduklar› anlafl›l›yor. Devlet

ve milletimizin istiklâlini muhil olan bu çekilmek keyfiyetini, herçibadabat kabul etmemek sizin
ve bizim vazifemiz ikt›zas›ndand›r. Biz vazifemizi sonuna kadar ifa etmek için her türlü teda-
biri al›yor››z. Sizi de, makam›n›za oturup nezaretinizi ifa etmek suretile vazifenizin ifas›na da-
vet ederiz. E¤er flahsî veva içtihadî herhangi bir sebeple, durmak istemiyorsan›z ‹ngilizlerin no-
tas› üzerine de¤il, müstakil bir milletin nâz›r›na caiz olan flekilde infisal eylersiniz. Meseleyi; flah-
sî bir noktai nazardan de¤il, bu müdahale, vatan›m›z için hat›ra gelebilecek a¤›r felâketlerin mu-
kaddimesi olabilir noktai nazar›ndan, muhakeme etmenizi rica ederiz, nezaretten bu suretle çe-
kilmeniz, ‹ngilizlerin müdahalesini ve istiklâli milletin ihlâlini teshil edecektir. E¤er vazife bafl›-
na gelmemekte ›srar ederseniz, ‹ngilizlerin istiklâli milleti ihlâl etti¤ini ilân ederken, Harbiye Nâ-
z›r›n›n da vazifei vataniyesini ifa etmemekten mes'ul oldu¤unu a¤›r bir surette ilâve eylemek
mecburiyetindeyiz. Nota mealini bir gün sonra bildirmeniz ve el'an Heyetimizle temasa gelemi-
yecek surette uzaklaflman›z vaziyeti a¤›rlaflt›rmaktad›r. Cevap vermenizi talep ve rica ederiz.

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
Sadrazam ile telgraf bafl›nda flu muhabereler cereyan etti:

Bab›ali, 22 Kânunusani 1336
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesine
Harbiye Nâz›r› Cemal Paflan›n kabineden çekilmesi ve Erkan›harbiye Reisi Cevat Pa-

flan›n tebdili, valn›z ‹ngilizler taraf›ndan talep olunmam›flt›r. ‹ngiltere, ‹talya ve Fransa mü-
messilleri, Bab›âliye müflterek bir ültimatom vererek esbab› mucibe serdile k›rk sekiz saat
zarf›nda flu matlab›n husülünü istemifllerdir. Bu a¤›r teklif karfl›s›nda, kabinece biletraf mü-
davelei efkârdan sonra umumen çekilmeye karar verildi ve Meclisi Meb'usan müteflekkil bu-
lunayd› kabinece baflka gûna hareket edilmek mümkün idi. Tekliflerini geri ald›rmak üzere,
düveli selâse mümessilleri nezdinde serdettikleri esbab› mucibenin, reddile, teflebbüsat› lâzi-
mede bulunuldu. Mümessiller tekliflerinde ›srar ettiler. Kabinenin istifas› tahakkuk etmiflken
Meclisi Meb'usan›n henüz müzakerata bafll›yamad›¤› bir zamanda kabinenin çekilmesi me-
nafii âliyei vatana mugayir olaca¤›n›, Cemal Pafla bizzat irad ederek ve böyle bir buhranl› za-
manda kabinenin istifas›, ‹stanbulu Anadoludan ay›rmaya kadar var›p gayet vahim netayiç
tevlit eyliyece¤ini ileri sürerek, kendi istifasile meselenin hallolunmas›n› tercih etmifltir. Mese-
lenin safahat› bundan ibarettir. Meclisi Meb'usan›n, nihayet bir iki güne kadar nisab› ekseri-
yeti haiz olarak içtima› muhakkak oldu¤undan hükûmet, her nevi hususat› meclisin pifli na-
zar›na vazedecektir. Taraf›n›zdan bu bapta hiçbir gûna teflebbüsat vukubulmamas› lâz›md›r.
Çünkü söz sahibi Meclisi Meb'usand›r. Vükelâ vahameti vaziyeti tamamen müdrik ve ef'alü
harekât›n›n selâmetine kani oldu¤undan ehvenifleri ihtiyar etmifltir. Müdahalâta nihayet veri-
lece¤i Cumartesi sabah›na kadar bildirilmedi¤i halde kabinenin mevkii iktidardan çekilece¤i
ve bundan tevellüt edecek hadisat›n mes'uliyeti kendisine ait olm›yaca¤› beyan olunur.

Sadrazam Ali R›za
Efendiler, Sadrazam Pafla, kendilerini tahkir edene de¤il, bize dehfletli ül-

timatom veriyor.
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n› zor kullanarak iflten almak ve bütün hükûmeti düflürmek yoluna gitmeye kalk›flsalar bi-
le, durum gerek d›fla ve gerek içe karfl›, onlar›n emrile bakan› gözden ç›karmak, durumun-
dan daha elverifllidir. Durumun evreleri hakk›nda bir iki saate kadar karfl›l›¤›n›z› çok rica
ederiz. ‹stanbul ile haberleflme, ‹ngilizler taraf›ndan önlenirse ulusal ba¤›ms›zl›k u¤runda
ulusal ve dinsel savafl ilân etmek yolunda ilerliyece¤iz.

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i
Temsilci Kurulu ad›na Mustafa Kemal

Ayn› günde Cemal Paflaya, bu telgraf› yazd›m:
Kifliye özel ve ola¤anüstü ivedidir. 22 Ocak 1920

Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla Hazretlerine
‹ngilizlerin emri üzerine Savafliflleri Bakanl›¤›n› b›rakt›¤›n›z anlafl›l›yor. Devlet ve mil-

letimizin ba¤›ms›zl›¤›n› zedeleyen bu çekilmek iflini, ne olursa olsun kabul etmemek sizin ve
bizim ödevimizin gere¤idir. Biz ödevimizi sonuna kadar yapmak için her türlü önlemi al›-
yoruz. Sizi de, iflinizin bafl›na geçip bakanl›¤›n›z› yürütmek yoluyla ödevinizi yapmaya ça¤›-
r›r›z. E¤er kiflisel veya inançsal herhangi bir nedenle durmak istemiyorsan›z ‹ngilizlerin no-
tas› üzerine de¤il, ba¤›ms›z bir milletin bakan›ndan beklenen yoldan ayr›l›rs›n›z. ‹fli; kiflisel
bir aç›dan de¤il, bu kar›flman›n, vatan›m›z için akla gelebilecek a¤›r y›k›mlar›n bafllang›c›
olabilir diye, düflünmenizi rica ederiz, bakanl›ktan bu yoldan çekilmeniz, ‹ngilizlerin iflleri-
mize kar›flmas›n› ve ulusun ba¤›ms›zl›¤›n›n zedelenmesini kolaylaflt›racakt›r. E¤er görev ba-
fl›na gelmemekte direnirseniz, ‹ngilizlerin ulus ba¤›ms›zl›¤›n› zedeledi¤ini bildirirken, sava-
fliflleri bakan›n›n da vatan ödevini yapmamaktan sorumlu oldu¤unu a¤›r bir dille eklemek
zorunday›z. Notada yaz›lanlar› bir gün geç bildirmeniz ve flimdiye kadar Kurulumuzla ilifl-
ki kuram›yacak flekilde uzaklaflman›z durumu a¤›rlaflt›rmaktad›r. Karfl›l›k vermenizi ister ve
rica ederiz.

Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal
Baflbakanla telgraf bafl›nda flu haberleflmeler oldu:

Baflbakanl›k, 22 Ocak 1920
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Temsilci Kuruluna
Savafliflleri Bakan› Cemal Paflan›n hükûmetten çekilmesi ve Kurmay Baflkan› Cevat

Paflan›n de¤ifltirilmesi, sadece ‹ngilizler taraf›ndan istenmifl de¤ildir. ‹ngiltere, ‹talya ve
Fransa temsilcileri, Baflbakanl›¤a ortak bir ültimatom vererek gerekçe bildirip k›rk sekiz
saat içinde bu iste¤in yerine getirilmesini istemifllerdir. Bu a¤›r öneri karfl›s›nda, hükû-
metçe enine boyuna düflünüldükten sonra hep birlikte çekilmeye karar verildi ve
Meb'uslar Meclisi kurulmufl olayd› hükûmetçe baflka yolda davran›labilirdi. ‹leri sürdük-
leri gerekçeleri çürütülerek, gerekli giriflimler yap›l›rd›. Temsilciler isteklerinde direndi-
ler. Hükûmetin çekilmesi kesinleflmiflken Meb'uslar Meclisinin daha görüflmelere bafll›-
yamad›¤› bir zamanda hükûmetin çekilmesinin vatan›n yüksek ç›karlar›na ayk›r› olaca-
¤›n› Cemal Pafla kendisi söyleyip ‹stanbulu Anadoludan ay›rmaya kadar var›p çok a¤›r
sonuçlar do¤uraca¤›n› ileri sürerek, kendi çekilmesiyle iflin çözümlenmesini ye¤lemifltir.
Olay›n evreleri bundan ibarettir. Meb'uslar Meclisinin, en çok bir iki güne kadar toplan-
t› yeter say›s›yla toplanmas› kesin oldu¤undan hükûmet, her türden konular› meclisin
gözü önüne serecektir. Sizin bu konuda hiçbir giriflimde bulunmaman›z gereklidir. Çün-
kü söz sahibi olan Meb'uslar Meclisidir. Bakanlar durumun a¤›rl›¤›n› tamamile kavram›fl
ve yapacaklar›n›n ve davran›fllar›n›n do¤rulu¤una inanm›fl oldu¤undan kötünün en az›n›
seçmifllerdir. Kar›flmalara son verilece¤i Cumartesi sabah›na kadar bildirilmezse hükû-
metin ifl bafl›ndan çekilece¤i ve bundan do¤acak olaylar›n sorumlusunun kendisi olm›ya-
ca¤› bildirilir.

Baflbakan Ali R›za
Efendiler, Baflbakan Pafla, kendilerini afla¤›layana de¤il, bize sert ültima-

tom veriyor.



Kongre, 22/1/1336 
Sadrazam Pafla Hazretlerine

Telgrafnamei fahimaneleri üzerine Heyeti Temsilîyece bir karar ittihaz edilmek için ev-
velemirde ültimatom suretinin aynen bildirilmesine ihtiyac› kat’î vard›r. Bunun lûtfen tebli¤i-
ni arz ve rica ederim.

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
Erenköy, 22/23, 1/1336

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsilîyesine
C: Badelmüzakere bildirilecektir.

Sadrazam Ali R›za
Burada, söylemeliyim ki, hükûmet, bu nota suretini aynen bize vermek is-

tememifl ve vermemifltir.
Sadrazama verdi¤im cevap budur:

22/1/1336
Zat› Samii Sadaretpenahiye

Ültimatom suretini gördükten sonra karar› kat’îyi arzedece¤iz. Ancak vaziyetin mütalea
edildi¤i esaslarda, hükûmetle aram›zda müflahede fark› vard›r ki, evvelâ onu bertaraf etmek is-
teriz. Hükûmet bizim maruzat›m›z› kendi icraat›na müdahale fleklinde telâkki etmifl, yani vak'ai
hariciyeyi bir tarafa b›rakarak, bir meselei dahilîye önünde bulundu¤unu zannetmifltir. Vak'ay›,
munhas›ran, ecnebîlerin bir nâz›r› tebdil edebilmesi noktai nazar›ndan düflünmek lâz›md›r. Ke-
zalik istidlâl olundu¤u veçhile Harbiye Nâz›r›n›n flahs› dahi mevzuubahs de¤ildir. Ayn› vaziyet-
te di¤er bir nâz›r ve herhangi bir zât olsa, vak'a, ayn› suretle muhakeme edilecekti. Di¤er taraf-
tan nâz›r›n tebdilini emreden kuvvetin, Meclisi Meb’usan›n in'ikad›na ve hükûmetin izahat›n-
dan sonra Meclisi Meb'usan›n bir karar ittihat etmesine müsaade edip etmiyece¤i de flu anda
meçhuldur. Meclisi Meb'usan, söz sahibi olmazdan evvel vukubulacak emrivakilere haz›rlan-
mak icap etti¤i için hükûmeti seniyenin karar›n› anlamak istiyoruz. Meclisi Meb'usan söz sahi-
bi olmazdan evvel emrivakiler tevali eder ve meselei haricîyenin mahiyetine muvaf›k tedabir al-
mak teahhur ederse, bundan mütevellit mes’uliyetin de Heyetimize raci olam›yaca¤› teslim bu-
yurulur. Meclisi Meb'usan filhakika toplan›r ve ifayi vazifeye bafllarsa, hükûmete hiçbir fley için
müracaat etmiyece¤imiz tabiîdir. Notay› yaln›z ‹ngilizlerin de¤il, Düveli ‹tilâfiyenin müfltereken
tebli¤ etmesi, meselei haricîyenin ehemmiyetini ihata için ayr› bir sebeptir.

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
Cemal Pafla, son telgraf›m›za, 23/24 Kânunusanide verdi¤i cevapla, çekil-

mesinin zaruretinden ve Meclisi Millînin tarz› hareketine intizar lüzumundan
bahsediyordu (Ves. 221).

Efendiler, ayn› günün zevalinde Ankara, Erzurum, S›vas, Diyarbekir,
Band›rma, Bal›kesir, Konya, Edirne, ‹stanbul ve Bursada bulunan kumandan-
lara vaziyet ve noktai nazar›m›z bildirilerek nazar› dikkatleri celp ve mütale-
alar› istifsar olundu (Ves. 222).

‹stanbuldaki Onuncu Kafkas F›rkas› Kumandan› Kemalettin Sami Beye
de (Berlin Sefiri Kemalettin Sami Paflad›r), ayr›ca flu emri verdim:

22 Kânunusani 1336
Onuncu Kafkas F›rkas› Kumandanl›¤›na

Hemen Rauf Beyi bularak vaziyeti beraber ve emniyet dahilinde takip etmenizi rica
ederiz. ‹ngilizlerin talebini is'af etmek kat'iyyen gayr›caizdir. Buraca o noktai nazardan te-
dabiri seriaya tevessül edildi. ‹stanbuldaki telgraf muhaberat›n› taht› temine alman›z lâz›m-
d›r (Ves. 223).

Mustafa Kemal
Efendiler, Rauf Bey, Bekir Sami Bey, Cami Bey ve umum meb'uslara da

Kafkas F›rkas› Kumandan› Kemal ve Mevkii Müstahkem Kumandan› fievket ve
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Kongre, 22/1/1920
Baflbakan Pafla Hazretlerine

Telgraf›n›z hakk›nda Temsilci Kurulca bir karar al›nmak için herfleyden önce ültima-
tom örne¤inin oldu¤u gibi bildirilmesine kesin gereksinim vard›r. Bunu bildirmek iyili¤in-
de bulunman›z› rica ederim.

Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal
Erenköy, 22/23, 1/1920

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Temsilci Kuruluna
K: Görüflüldükten sonra bildirilecektir.

Baflbakan Ali r›za
Burada, söylemeliyim ki, hükûmet, bu nota örne¤ini bize oldu¤u gibi ver-

mek istememifl ve vermemifltir.
Baflbakana verdi¤im karfl›l›k fludur:

22/1/1920
Baflbakan Hazretlerine

Ültimatom örne¤ini gördükten sonra kesin karar›m›z› bildirece¤iz. Ancak durum in-
celenirken dayan›lan ilkelerde, hükûmetle aram›zda bak›fl ayr›l›¤› vard›r ki, herfleyden ev-
vel onu gidermek isteriz. Hükûmet bizim dileklerimizi kendi yapt›klar›na kar›flma saym›fl,
yani d›fl olay› bir yana b›rakarak, bir iç sorun önünde bulundu¤unu sanm›flt›r. Olay›, yaln›z-
ca, yabanc›lar›n bir bakan› de¤ifltirebilmesi bak›fl aç›s›ndan düflünmek gerekir. fiu da var ki
sizin sand›¤›n›z gibi Savafliflleri Bakan›n›n kiflili¤i de söz konusu de¤ildir. Ayn› durumda
baflka bir bakan ve herhangi bir kifli olsa, olay, ayn› flekilde düflünülecekti. Öte yandan ba-
kan›n de¤ifltirilmesini emreden gücün, Meb'uslar Meclisinin toplanmas›na ve hükûmetin
aç›klamalar›ndan sonra Meb'uslar meclisinin bir karar almas›na izin verip vermiyece¤i de
flu anda bilinmiyor. Meb'uslar Meclisinin, söz sahibi olmadan evvel meydana gelecek olup
bittilere haz›rlanmak gerekti¤i için hükûmetinizin karar›n› anlamak istiyoruz. Meb'uslar
Meclisi söz sahibi olmadan evvel olup bittiler birbirini izler ve d›fl sorunlar›n niteli¤ine uy-
gun önlemler almak gecikirse, bundan do¤acak sorumlulu¤un da Kurulumuza yönelik ola-
m›yaca¤›n› kabul edersiniz, Meb’uslar Meclisi gerçekte toplan›r ve görev yapmaya bafllarsa,
hükûmete hiçbir fley için baflvurmayaca¤›m›z do¤ald›r. Notay› yaln›z ‹ngilizlerin de¤il ‹tilâf
Devletlerinin ortaklafla vermesi, d›fl sorunun önemini kavramak için ayr› bir nedendir.

Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal
Cemal Pafla, son telgraf›m›za, 23/24 Ocakta verdi¤i karfl›l›kta, çekilmesi-

nin zorunlulu¤undan ve Ulusal Meclisin davran›fl fleklini beklemek gerekti-
¤inden söz ediyordu (Belge 221).

Efendiler, ayn› gün ö¤leyin Ankara, Erzurum, S›vas, Diyarbak›r, Band›r-
ma, Bal›kesir, Konya, Edirne, ‹stanbul ve Bursada bulunan komutanlara du-
rum ve görüflümüz bildirilerek dikkatleri çekildi ve ne düflündükleri soruldu
(Belge 222).

‹stanbuldaki Onuncu Kafkas Tümeni Komutan› Kemalettin Sami Beye
de (Berlin Elçisi Kemalettin Sami Paflad›r), ayr›ca flu emri verdim:

22 Ocak 1920
Onuncu Kafkas Tümeni Komutanl›¤›na

Hemen Rauf Beyi bularak durumu birlikte ve güvenlik önlemi alarak izlemenizi rica
ederiz. ‹ngilizlerin iste¤ini yerine getirmek hiç do¤ru de¤ildir. Burada o bak›mdan ivedi ön-
lemler al›nmaya giriflildi. ‹stanbuldaki telgraf haberleflmelerini güven alt›na alman›z gerek-
lidir (Belge 223).

Mustafa Kemal
Efendiler, Rauf Bey, Bekir Sami Bey, Cami Bey ve bütün meb'uslara da

Kafkas Tümeni Komutan› Kemal ve Müstahkem Mevki Komutan› fievket, ve



Harbiye Nezaret Seryaveri Salih Beyler vas›talarile de flifre olarak flu tebli¤de
bulundum:

22 Kânunusani 1336
‹ngilizler, Harbiye Nâz›r› Cemal Pafla ile Erkân›harbiyei Umumiye Reisi Cevat Pafla-

n›n vazifeden çekilmesini talep etmifllerdir. Bu teflebbüs, devletin istiklâli aleyhinde kat'î bir
harekettir. Binaenaleyh, bu teflebbüs aleyhine milletin icra edece¤i harekât, muhafazai istik-
lâl için yap›lacak mücahedat cümlesindendir. ‹lk devrei mücahedatta, vazife milletin meb'us-
lar›n›nd›r. Meb'uslar, kabine azas›n›n mevcudiyetine müdahale ve ika› tesir suretile devletin
istiklâli siyâsisi aleyhine, ‹ngilizlerin vukubulan tecavüzlerini, dahil ve harice karfl› kat'iyyen
ve serian reddeylemek mecburiyetindedir. Bunun tarz› icras›n› kararlaflt›rarak buraya bildi-
riniz. Fakat icraatta flu noktalar› behemehal temin etmek icap eder:

Evvelâ; Meclisin feshi hakk›nda bir iradenin meclisle ba¤deten okunmas› ihtimaline
maruz kalmamal›d›r. E¤er bu ihtimal kat'iyyen gayr›varit olmazsa, meb'uslar, teflebbüslerini
hususî içtima halinde de yaparlarsa kâfidir. Saniyen; devletin istiklâli siyasîsi aleyhine kat'î
bir hareket vukubuldu¤unu Sulh Konferans›na ve Avrupa milletlerine ve âlemi ‹slama ve da-
hili memalike ilân etmek lâz›md›r. ‹ngilizlerin tecavüzü geri al›nmad›¤› takdirde, Meclisin va-
zifesi, Anadoluya geçmek ve iradei millîyeyi deruhde etmektir. Bu icraat, bütün milletin kuv-
vetlerini cemetmifl olan Kuvayi Millîye taraf›ndan her vas›ta ile teyit olunacakt›r. fiimdiden te-
dabiri lâzime ittihat olunmufltur.

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
Bu tebli¤, sureti aynen umum kumandanlara bildirildi.
Efendiler, ayr›ca, Rauf Beye de 23 Kânunusani 1336 da Onuncu Kafkas

F›rkas› Kumandan› vas›tasile yazd›¤›m flifrede, "Harbiye Nâz›r›n›n infisali bir
emrivaki olmakla beraber, meselenin ehemmiyeti bakidir dedim." Düveli ‹tilâ-
fiye mümessilleri, hükûmetimizi istedikleri gibi terkip etmek yolunu tutmufl
oluyorlard›. Yar›n, Meclisin itimat edece¤i bir hükûmete de ayn› suretle mu-
amele etmelerine misal haz›rlanm›fl oluyordu. Hükûmetin, milleti ve matbuat›
haberdar etmiyerek, bir kabine meselesi yapmayarak mutavaat göstermesi is-
tiklâli milleti muhildi. Hâdiseyi kapatmayarak, Meclisi Meb'usunda, hükûme-
ti, istiklâli milleti muhafaza edemedi¤inden alenen ›skat etmek lâz›m idi. ‹flte,
bütün bunlar› Rauf Beye yazd›m (Ves. 224).

Ayn› tarihte, Onuncu Kafkas F›rkas› Kumandanile Rauf Beye müfltereken
flu direktifi vermifltim:

Hükûmet mukavemet ederek; Sulh Konferans›n›; Kuvayi Millîyeden dolay› Türk hükû-
metini ›skata karar verdi¤ini, bütün cihana karfl› ilâna mecbur etmek lâz›md›r. Kabinenin es-
lâf› gibi, istiklâli millîden sükûnetle fedekârl›k etmesi, salâhiyeti flahsiye itibarile, zâf›n›, idrak
ve ihata itibarile de asla flayan› itimat olmad›¤›n› bir daha vaz›han göstermifltir. Bu kadar
mu¤lâk mesaili seciyeten ve fikren bu mertebe zay›f zevat ile idare etmeye çal›flmak art›k gay-
r›mümkündür. Binaenaleyh, kabinenin son meseleden dolay› ›skata lâz›md›r. Milletin itima-
d› ammesine lây›k bir kabinenin mevkii iktidara gelmesi yolunda çal›fl›n›z (Ves. 225).

Efendiler, ecnebîlerin, ‹stanbulda tecavüzat› art›rarak nâz›r veya meb'us-
lardan baz›lar›n›n tevkifine bafllamalar› ihtimaline binaen, bilmukabele, Ana-
doluda bulunan ecnebî zabitlerinin tevkif edilmesine karar verdim. Bu karar›-
m› ve buna nazaran ittihaz› tedabir edilmesi lüzumunu, 22 Kânunusani 1336
tarihinde Ankara, Konya, S›vas ve Erzurumdaki kolordu kumandanlar›na, za-
ta mahsus olarak flifre ile emrettim (Ves. 226).

Efendiler, meb'uslara yazd›¤›m telgrafa, Vas›f, Rauf, Bekir Sami Beylerin
müflterek imzasile cevap geldi. Bu cevapta; Meclis resmen müzakerata bafllay›n-
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Savafliflleri Bakanl›¤› Baflyaveri Salih Beyler arac›l›¤›yla da flifre olarak flu bil-
diride bulundum:

22 Ocak 1920
‹ngilizler Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla ile Genel Kurmay Baflkan› Cevat Paflan›n gö-

revden çekilmesini istemifllerdir. Bu giriflim, devletin ba¤›ms›zl›¤›na karfl› kesin bir davra-
n›flt›r. Onun için, bu giriflime karfl› milletin gösterece¤i tepki, ba¤›ms›zl›¤› korumak için ya-
p›lacak kutsal savafl niteli¤indedir. Bu savafl›n ilk evrelerinde, ödev milletin meb'uslar›na
düfler. Meb'uslar, ‹ngilizlerin hükûmet üyelerinin var olufllar›na kar›fl›p etki yaparak devle-
tin siyasî ba¤›ms›zl›¤›na karfl› yapt›klar› sald›r›lar›n, içe ve d›flar›ya karfl› kesinlik ve ivedilik-
le kabul edilmedi¤ini bildirmek zorundad›r. Bunun yap›l›fl fleklini kararlaflt›rarak buraya
bildiriniz. Ancak eylemlerde flu noktalar› ne yap›p yap›p sa¤lamak gerekir:

Birincisi; Meclisin da¤›t›lmas› hakk›nda bir padiflah buyru¤unun mecliste birdenbire
okunmas› olas›l›¤›yla karfl› karfl›ya kal›nmamal›d›r. E¤er böyle bir fleyin olabilece¤i yolun-
da en ufak bir kuflku belirirse, meb'uslar, giriflimlerini özel toplant› fleklinde de yaparlarsa
yeterlidir. ‹kincisi; devletin ba¤›ms›zl›¤›na karfl› kesin bir davran›fl oldu¤unu Bar›fl Konfe-
rans›na ve Avrupa milletlerine ve ‹slâm dünyas›na ve ülkenin içinde her yere duyurmak ge-
rekir. ‹ngilizlerin sald›r›s› geri al›nmazsa, Meclisin ödevi, Anadoluya geçmek ve ulusal yö-
netimi üstlenmektir. Bu yürütme, bütün milletin gücünü toplam›fl olan Ulusal Güçler tara-
f›ndan her yoldan desteklenecektir. fiimdiden gerekli önlemler al›nm›flt›r.

Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal
Bu bildirinin örne¤i oldu¤u gibi bütün komutanlara bildirildi.
Efendiler, ayr›ca, Rauf Beye de 23 Ocak 1920'de, Onuncu Kafkas Tüme-

ni Komutan› arac›l›¤›yla yazd›¤›m flifrede, "Savafliflleri Bakan›n›n ayr›lmas›
bir olup bitti olmakla birlikte, iflin önemi sürmektedir" dedim. ‹tilâf Devletle-
rinin temsilcileri, hükûmetimizi istedikleri gibi oluflturmak yolunu tutmufl olu-
yorlard›. Yar›n, Meclisin güvenece¤i bir hükûmete karfl› da böyle davranma-
lar›na yol aç›lm›fl oluyordu. Hükûmetin, millete ve bas›na haber vermiyerek,
bir hükûmet sorunu yapmayarak boyun e¤mesi ulusal ba¤›ms›zl›¤›m›z› zede-
liyordu. Olay› kapatmayarak, Meb'uslar Meclisinde, hükûmeti, ulusun ba¤›m-
s›zl›¤›n› koruyamad›¤› için aç›ktan aç›¤a düflürmek gerekti. ‹flte, bütün bunla-
r› Rauf Beye yazd›m (Belge 224).

Gene o gün, Onuncu Kafkas Tümeni Komutan› ile Rauf Beye ortaklafla
flu direktifi vermifltim:

Hükûmet dayatarak; Bar›fl Konferans›n›; Ulusal Güçlerden dolay› Türk hükûmetini
düflürmeye karar verdi¤ini, bütün dünyaya duyurmaya zorlamak gerekir. Hükûmet, ondan
evvelkiler gibi, ulusun ba¤›ms›zl›¤›ndan sessizce ödün vermesile kiflisel yetki aç›s›ndan güç-
süzlü¤ünü, anlama ve kavrama bak›m›ndan hiç güvenilir olmad›¤›n› bir daha aç›kça göster-
mifltir. Bu kadar kar›fl›k iflleri yarad›l›fl ve düflünüfl bak›m›ndan bu kez de güçsüz kiflilerle
yönetmeye çal›flmak art›k olanaks›zd›r. Bu duruma göre, hükûmetin olaydan ötürü düflürül-
mesi gereklidir. Ulusun genel güvenine sahip bir hükûmetin ifl bafl›na gelmesi yolunda çal›-
fl›n›z (Belge 225).

Efendiler, yabanc›lar›n, ‹stanbulda sald›r›lar› artt›rarak bakan veya
meb'uslardan baz›lar›n› tutuklamaya bafllayabileceklerini kestirip karfl›l›k ol-
mak üzere, Anadoluda bulunan yabanc› subaylar›n tutuklanmas›na karar ver-
dim. Bu karar›m› ve buna göre önlem al›nmas› gerekti¤ini, 22 Ocak 1920 tari-
hinde Ankara, Konya, S›vas ve Erzurumdaki kolordu komutanlar›na, kifliye
özel olarak, flifre ile emrettim (Belge 226).

Efendiler, meb'uslara yazd›¤›m telgrafa, Vas›f, Rauf, Bekir Sami Beylerin
birlikte imzalad›klar› yan›t geldi. Bu yan›tta; Meclis resmî olarak görüflmelere

Anadoluda
bulunan
ecnebî za-
bitlerinin
tevkifi ka-
rar›

Anadoluda
bulunan
yabanc› su-
baylar›n
tutuklan-
mas› karar›



ca, meselei haz›ra sebebile kabine çekilecektir. O zamana kadar vaziyetin em-
niyeti için kabinenin ipkas› lâz›md›r. Siz, hareket ve müdahale etmeyiniz.
Emirlerinizi bize bildiriniz. Noktai nazarlar›n›z›n her makam nezdinde hakki-
le müdafaa edilece¤ine itimat ediniz denilmekte idi (Ves. 227).

Ben, ne hükûmete ve ne de Meclise ifl'aratta bulunmamaya karar vermifl ve
arl›k ifli muhterem meb'us arkadafllar›m›za b›rakm›flt›m (Ves. 228).

Efendiler, ‹stanbuldaki zevat›n, ne gibi nesayihe göre, hareketlerini tanzim
ettiklerini tebarüz ettirmek için, flu k›sa malûmat› arzedeyim:

Filân mümessili siyasî, çok namuslu ve do¤ru sözlü ve Türk muhibbi imifl.
Bu zât, çok samimî ve müteessir bir lisanla demifl ki, e¤er Harbiye Nâz›r› ile
Cevat Pafla çekilmeseydiler, Harbiye Nezareti iflgal olunacakt›. Kuvayi Millîye-
nin gösterdi¤i sükûnet ve metanet, baz›lar›n› ç›ld›rt›yor. Fakat acele etmeyin,
ezilirsiniz. Bana itimat edin. Hakaret varsa, yapanlar utans›n. Belki daha deli-
likler olacakt›r. Fakat, siz zinhar delilik yapmay›n.

‹slanbuldaki zevat; biz, bu ifadat›n samîmiyetine flüphe etmiyoruz diyor-
lard› (Ves. 229).

Efendiler, meb'uslar, ‹slanbulda topland›klar›ndan bir hafta sonra, diva-
n› riyaset intihab› hakk›nda ve bu münasebetle Meclis Riyasetine dair müda-
velei efkâra bafllam›fllar. Bir yerde iflaret etmifltim ki, ben, Meclis Reisi intihap
olunmay›, baz› fevaidine binaen, lüzumlu bir tedbir telâkki etmifl ve icab eden
zevata noktai nazar›m› bildirmifltim. ‹flte, arzetti¤im veçhile, bu mesele üzerin-
de görüflülmeye baflland›¤› günlerde, 28 Kânunusani 1336 ve 1 fiubat 1336 ta-
rihlerinde Rauf Beyin vukubulan ifl'arat›nda birtak›m mütaleattan sonra, "biz
pek azîm mahzur tevlid edecek olan bu ciheti ileri sürmekten sarf›nazar edi-
yoruz." denmekte (Ves. 230) ve "... hususî, mahrem bir içtimada tekrar mev-
zuubahs oldu. fieref Bey, intihab›n›z fevaidinden bahsetti... ‹ntihap hususun-
da teflettütü âra, tekrar kat'iyetle mahsus oldu¤unda milletin resikâr›nda, Mec-
lisi Millîye nigehban olarak kalmay› zaten tercih buyurduklar› taraf›m›zdan
söylenerek alk›fllarla hakk› samilerinde tezahürat› samimaneye flahit olundu.
‹çtima› umumide Reflat Hikmet Bey, Reisi evvel ve Hüseyin Kâz›m Bey birin-
ci ve Hoca Abdülâziz Mecdi Efendi, ikinci reis vekili intihap olundu." haberi
verilmekte idi.

Efendiler, benim riyasetimden bahseden, demek ki, yaln›z fieref Bey olu-
yor. Sair zevat taraf›ndan, ne maksatla riyasete intihab›m mevzuubahs edildi¤i,
mahrem oldu¤u bildirilen bu içtimada, imaen olsun söylenmiyor. Ciddî müta-
leata istinaden, benim riyasetimi mevzuubahs etmeli idiler. Ondan sonra, teflet-
tütü efkâr olup olam›y›ca¤›n› tetkik eylemeli idiler. Yaln›z fieref Beyin ifadat›
üzerine, efkâr›n ciheti temayülüne hüküm vermekte isabet olmayabilirdi.

Efendiler, Rauf Beyin riyaset meselesine ait izahat›na verdi¤im cevapta de-
mifltim ki: "Serdolunan mehazir evvelce etrafile düflünülen fleylerdir. Benim ri-
yasetimi mevzuubahs eden esbap malûmdur; Kuvayi Millîyenin, millet taraf›n-
dan kabul edildi¤ini teyid etmek, Meclis fesholundu¤u halde riyasete ait vezaifi
emniyetle ifa eylemek, hayat›m›zla gayr›kabili telif bir sulh teklifi karfl›s›nda k›-
yam› millî yap›l›rsa riyaset vaziyetile milletin maddî ve manevî kuvvetlerini mü-
dafaaya tevcih etmek mülâhazalar›d›r. Mütalean›zdan, müdafaaya taallûk eden
bu esbab›n, bugün ‹stanbul muhitinde flayan› ihmal addalondu¤u anlafl›l›yor.
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bafllay›nca, bugünkü sorun nedenile hükûmet çekilecektir. O zamana kadar
durumun esenli¤i için hükûmetin ifl bafl›nda tutulmas› gereklidir. Siz, bir giri-
flimde bulunmay›n›z kar›flmay›n›z. Emirlerinizi bize bildiriniz. Görüfllerinizin
her yerde gerçekten savunulaca¤›na güveniniz denilmekte idi (Belge 227).

Ben, ne hükûmete ve ne de Meclise bildiride bulunmamaya karar vermifl
ve art›k ifli say›n meb'us arkadafllar›m›za b›rakm›flt›m (Belge 228).

Efendiler, ‹stanbuldakilerin, ne gibi ö¤ütlere uyarak, davran›fllar›na yön
verdiklerini belirtmek için, flu k›sa bilgiyi sunay›m:

Filân siyasî temsilci, çok namuslu ve do¤ru sözlü ve Türk dostu imifl. Bu
kifli, çok içten ve üzüntülü bir sesle demifl ki, e¤er Savafliflleri Bakan› ile Cevat
Pafla çekilmeseydiler, Savafliflleri Bakanl›¤› iflgal edilecekti. Ulusal Güçlerin
gösterdi¤i dinginlik ve dayan›kl›l›k, baz›lar›n› ç›ld›rt›yor. Fakat acele etmeyin,
ezilirsiniz. Bana inan›n. Afla¤›lama varsa, yapanlar utans›n. Belki daha baflka
delilikler de olacakt›r. Fakat, siz, sak›n delilik yapmay›n.

‹stanbuldakiler; biz, bu sözlerin do¤rulu¤undan kuflkulanm›yoruz diyor-
lard› (Belge 229).

Efendiler, meb'uslar, ‹stanbulda topland›klar›ndan bir hafta sonra, bafl-
kanl›k divan› seçimi üzerinde ve dolay›sile Meclis Baflkanl›¤› hakk›nda görüfl-
melere bafllam›fllar. Bir yerde iflaret etmifltim ki, ben, Meclis Baflkan› seçilme-
mi, birtak›m yararlar› nedenile, gerekli bir önlem saym›fl ve gereken kiflilere
görüflümü bildirmifltim. ‹flte, anlatt›¤›m gibi, bu konu üzerinde görüflülmeye
baflland›¤› günlerde, 28 Ocak 1920 ve 1 fiubat 1920 tarihlerinde Rauf Beyin
yapt›¤› bildirilerde, birtak›m düflüncelerden sonra, "biz pek büyük sak›nca do-
¤uracak olan bu ifli ileri sürmekten vazgeçiyoruz." denmekte (Belge 230) ve
"... özel, gizli bir toplant›da yeniden söz konusu oldu. fieref Bey, seçilmenizin
yararlar›ndan söz etti... Seçimde oylar›n da¤›laca¤›, yeniden kesinlikle anlafl›l-
d›¤›ndan, milletin bafl›nda, Ulusal Meclisin koruyucusu olarak kalmay› zaten
öteden beri ye¤ledi¤inizi söyledik, sizin için alk›fllarla içten gösterilere flahit
olundu. Genel Kurulda Reflat Hikmet Bey, Birinci Baflkan ve Hüseyin Kâz›m
Bey birinci ve Hoca Abdülâziz Mecdi Efendi, ikinci baflkan vekili seçildi." ha-
beri verilmekte idi.

Efendiler, benim baflkanl›¤›mdan söz eden, demek ki, yaln›z fieref Bey
oluyor. Öbür kifliler taraf›ndan, ne amaçla baflkanl›¤a seçilmemden söz konu-
su edildi¤i, gizli oldu¤u bildirilen bu toplant›da, dolayl› olarak bile söylenmi-
yor. Sa¤lam gerçeklere dayanarak, benim baflkanl›¤›m› söz konusu yapmal›y-
d›lar. Ondan sonra, oylar›n da¤›l›p da¤›lmayaca¤›n› incelemeliydiler. Sadece
fieref Beyin sözleri üzerine, oylar›n e¤ilim yönü hakk›nda yarg›ya varmak
do¤ru olmayabilirdi.

Efendiler, Rauf Beyin baflkanl›k ifline iliflkin aç›klamalar›na verdi¤im kar-
fl›l›kta demifltim ki: "‹leri sürülen sak›ncalar önceden enine boyuna düflünülmüfl
olan fleylerdir. Benim baflkanl›¤›m› söz konusu k›lan nedenler bellidir; Ulusal
Güçlerin, millet taraf›ndan benimsendi¤ini perçinlemek, Meclis da¤›l›rsa bafl-
kanl›k ödevlerini güvenilir flekilde yapmak, varolmam›zla ba¤daflmayan bir ba-
r›fl önerisi karfl›s›nda ulusça ayaklan›l›rsa baflkanl›¤›n tutumuyla ulusun nesnel
ve tinsel güçlerini savunmaya yöneltmek düflünceleridir. Sözlerinizden, savun-
maya iliflkin bu nedenlerin, bugün ‹stanbul çevresinde önemsiz say›ld›¤› anlafl›-
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E¤er noktai nazarda isabet etmemekten, müdafaai millîyede halen ve atiyen
noksan hâs›l olursa, mes'uliyet, hata edenlere ait olur. fiahsan benim bu husus-
ta müsta¤ni oldu¤umu temine hacet yoktur."

Efendiler, Harbiye Nâz›r› ve Erkân›harbiye Reisinin cebren ›skat edildi¤i-
ni biliyoruz. Meclis riyasetine intihap olunan merhum Reflat Hikmet Beyin, bir
sebeple ecnebîler taraf›ndan tevkif olundu¤undan haberdar olunmufltuk. ‹stan-
b››lda bulunan Heyeti Temsilîye âzalar›n›n tevkifi düflünüldü¤ü, Rauf Beyin 28
Kânunusani 1336 tarihli ifl'arile bildiriliyordu. Bu ahvalden, Kuvayi Millîye
aleyhtarl›¤›, Meclisin feshi ihtimali, binaenaleyh müdafaai millîyeye teflebbüs
zaman›n›n daha karip oldu¤u meydanda idi. Fakat, bu hakikati ihtisas eden az-
d›.

Efendiler, Reflat Hikmet Beyin kurtar›lmas› için de Ankaradan çal›flmak
lâz›m geldi (Ves. 231).

Rauf Beyin, Meclis vaziyetini tasvir eden 27 Kânunusani 1336 tarihli flifre
telgrafnamesi muhteviyat›nda flayan› endifle baz› cümleler vard›. Meselâ; kabi-
ne, bidayetinde istifay› düflünmüfl, fakat yapmam›flt›r. Meclisin bugünkü vazi-
yeti, bu meseleyi halle müsait de¤ildir. Buradaki meb'uslar, milletin Marafl ha-
valisine dair gönderdi¤i telgraflar›, Heyeti umumîyede, okumaya dahi müsait
de¤ildir. ‹tilâf Devletlerinden filân, falana mümaflatkâr davranmakl›¤›m›z› tav-
siye ediyor. Toplanacak yerimiz yoktur (Ves. 232, 233).

Rauf Beye, 7 fiubat 1336 da vukubulan bir ifl'ar›m›zda, flu mütaleat›m›z›
bildirdik: Meb'usan, ‹stanbulun dahilî ve haricî tesiratile sulha matuf olan ga-
yeyi ihmal ederek ubudiyet, ikbal, haset, vehim ve ilâ... gibi avamil ile iftiraka
düflmüfllerdir. Arkadafllar›m›z, çok meb'ustan mürekkep bir ekseriyet temin
edebilmek için kendi tasavvurat ve mutekadat›ndan mütemadiyen fedekârl›k
yapm›fllar ve uysal olmak sevdasile hükûmet ve mahafili malûme nezdindeki
tesirat›n› kâmilen zayi eylemifllerdir. fiirazeyi bozmamak kaygusile devam edi-
lirse, amali gayr›millîyeye ve ihtirasat› gûnagûna vas›ta olmaktan, mesaili mil-
lîye aleyhine mukarrerat ittihaz›na mâni olamamaktan, korkulur. Bu hale kar-
fl› tedbir budur: prensiplerimize tamamen sad›k arkadafllardan mürekkep, ekal-
liyet halinde olsa da, bir heyetle iktifa eylemek... Bunun mahzuru uysall›ktan
azd›r. Hükûmeti bilâkaydüflart düflürmek lâz›md›r. Kat’î mücadele vaziyeti
al›nmak lâz›md›r (Ves. 234).

Efendiler, Ali R›za Pafla Kabinesi çekilmemifl, Meclis de bir mesele ihda-
s›ndan içtinaben ›skat› cihetine gidememifl ve muaddel Ali R›za Pafla Kabinesi-
ne itimat reyi vermifltir.

Ali R›za Pafla Kabinesinin, Meclis huzurunda okudu¤u beyanname muh-
teviyat›n› bilmem tahattur buyurur musunuz? Bu beyannamede:

Sadrazam Pafla, ifa etti¤i en mühim vazifeyi mukaddemei kelâm olarak
kaydediyor; hükûmeti merkeziye ile Anadolu aras›nda ink›ta› muhaberata ka-
dar varan beynunetin izalesine muvaffak oldu¤unu, bundan böyle iradei millî-
yenin meclisi âlide tecelli etti¤ini, art›k kavaidi meflrutiyete tamamen tevfiki ha-
rekete hiçbir mâni tasavvur etmedi¤ini, söylüyor.

Efendiler, bu sözlerle, Heyeti Temsilîyenin iradei millîye nam›na hareketine
ve kavaidi meflrutiyete muvaf›k harekete mümanaatine art›k mahal olmad›¤› gibi
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l›yor. E¤er do¤ru düflünmemekten, ulusal savunmada bugün ve ileride aksak-
l›klar olursa, sorumluluk, yanl›fll›¤› yapanlara düfler. Benim bu ifli kiflisel dü-
flüncelerle istemedi¤im yolunda güvence vermeye gereklilik yoktur."

Efendiler, Savafliflleri Bakan› ve Kurmay Baflkan›n›n zor kullanarak dü-
flürüldü¤ünü biliyoruz. Meclis baflkanl›¤›na seçilen rahmetli Reflat Hikmet
Beyin, bir nedenle yabanc›lar taraf›ndan tutukland›¤›n› haber alm›flt›k. ‹stan-
bulda bulunan Temsilci Kurul Üyelerinin tutuklanmas› düflünüldü¤ü, Rauf
Beyin 28 Ocak 1920 tarihli yaz›s›yla bildiriliyordu. Bu olaylardan, Ulusal Güç-
ler karfl›tl›¤›, Meclisin da¤›t›lmas› olas›l›¤›, dolay›sile ulusal savunmaya girifl-
mek zaman›n›n daha yak›n oldu¤u meydandayd›. Fakat, bu gerçe¤i sezinleyen
azd›.

Efendiler, Reflat Hikmet Beyin kurtar›lmas› için de Ankaradan çal›flmak
gerekti (Belge 231).

Rauf Beyin, Meclisin durumunu anlatan 27 Ocak 1920 tarihli flifre telgra-
f›nda yaz›lanlar aras›nda kuflku verici birtak›m cümleler vard›. Örne¤in; hükû-
met, önce iflten ayr›lmay› düflünmüfl, ama yapmam›flt›r. Meclisin bugünkü du-
rumu, bu sorunu çözmeye uygun de¤ildir. Buradaki meb'uslar, milletin Marafl
çevresine iliflkin olarak gönderdi¤i telgraflar›, genel kurulda, okumaya bile
yanaflm›yordu. ‹tilâf Devletlerinden biri, bir di¤erine ayak uydurmam›z› ö¤üt-
lüyor. Toplanacak yerimiz yoktur (Belge 232, 233).

Rauf Beye, 7 fiubat 1920 de yollad›¤›m›z bir yaz›m›zda, flu düflüncelerimi-
zi bildirdik: Meb'uslar, ‹stanbulun iç ve d›fl etkiler alt›nda bar›fla yönelik ama-
ca önem vermiyerek kulluk, yükselme h›rs›, k›skançl›k, boflkuruntu, vb. ... gi-
bi etmenlerle bölüntüye u¤ram›fllard›r. Arkadafllar›m›z, çok say›da meb’usdan
oluflan bir ço¤unluk elde edebilmek için kendi düflünce ve inançlar›ndan bir
k›sm›ndan boyuna vazgeçmifller ve uysal olmak e¤ilimleriyle hükûmet ve bili-
nen çevrelerde etkinliklerini bütünüyle yitirmifllerdir. Düzeni bozmamak kay-
gusile bu tutum, sürdürülürse, ulusal olmayan emellere ve çeflit çeflit tutkula-
ra mafla olmaktan, ulusal emellere karfl›t kararlar al›nmas›n› önleyememek-
ten, korkulur. Bu duruma karfl› önlem fludur: Prensiplerimize yüzdeyüz ba¤l›
arkadafllardan oluflan, az›nl›kta kalsa da, bir grupla yetinmek... Bunun sak›n-
cas› uysall›ktan daha azd›r. Hükûmeti kay›ts›z flarts›z düflürmek gereklidir.
Kesin savafl›m durumu al›nmak gerekir (Belge 234).

Efendiler, Ali R›za Pafla hükûmeti çekilmemifl, Meclis de bir sorun yara-
t›lmaktan çekinerek düflürülmesi yönüne gidememifl ve baz› üyeleri de¤ifltiril-
mifl olan Ali R›za Pafla Hükûmetine güven oyu vermifltir.

Ali R›za Pafla Hükûmetinin, Mecliste okudu¤u bildirgeyi bilmem hat›rlar
m›s›n›z? Bu bildirgede:

Baflbakan Pafla, söze, yapt›¤› en önemli görevi belirtmekle bafll›yor; ‹s-
tanbul hükûmetiyle Anadolu aras›nda haberleflmenin kesilmesine kadar va-
ran anlaflmazl›¤›n giderilmesini baflard›¤›n›, bundan böyle ulusal iradenin
yüksek mecliste belirdi¤ini, art›k meflrutiyet kurallar›na eksiksiz uymaya hiç-
bir engel düflünemedi¤ini söylüyor.

Efendiler, bu sözlerle, Temsilci Kurulun ulusal irade ad›na ifl yapmas›na ve
meflrutiyet kurallar›na uygun davran›fllar› engellemesine art›k yer olmad›¤› gibi
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bir mana iflrap edilmek isteniliyor. Daha dün, Meclisi Millînin, ‹stanbulda
müçtemi bulundu¤u bir s›rada, iradei millîyeye de, kavaidi cihana da münafi
olarak bizzat kendilerinin ve kendilerile beraber, Meclisin ve milletin nekadar
a¤›r bir tecavüze maruz kald›¤›n› söylemeye lüzum görmiyen sadrazam, hâlâ
Heyeti Temsilîyeyi jurnal etmekle teflfiyei sadra çal›fl›yor ve bizim muhterem
meb'us arkadafllar›m›z da, bu sözleri kemali sükûnetle dinlemek kabiliyetini
gösteriyorlar.

Hükûmet, siyasî zümrelere karfl› bitarafl›ktan ayr›lmad›¤›n› ve ayr›lmaya-
ca¤›n› teyid ettikten sonra, bugüne kadar istihsal etti¤i muvaffak›yat›n derecesi-
nin takdirini Meclise havale ediyor.

Sadrazam, idarei devletin muhtac› ›slah oldu¤unu beyan ederek, Osmanl›
Devletinin, her tazyiki düveli karfl›s›nda kald›¤› zaman, takip etti¤i mesleki ka-
dîmini ihyaen, cihana yeni ›slahat vadediyor. Vâsi mikyasta tevsii mezuniyet
yapaca¤›z. Ekalliyetlerin hukukunu teminen temsili nisbî kaidesine tevessül
edece¤iz. Umuru adliye, maliye ve naf›a ve inz›batiyede ve hatta idarei mülki-
yede ecnebîlere emri teftiflte selâhiyeti kâfiye verece¤iz diyerek kastettikleri ›sla-
hat›n esaslar›n› tadat ediyor.

Sadrazam Pafla, umuru hariciyeden bahsederken de mütareke ahkâm›n-
dan inhiraf edilmemek hükûmeti seniyece mütehattim görülmektedir, taahhü-
dünü zikrederken, ‹zmirin iflgalinden dolay› hâs›l olan galeyan ve tezepzübe
hitam verecek, ancak, sulhtur, demekle iktifa ediyor ve "azmü basiretin" usru
yüsre tahvil edece¤i kanaati tammesinde oldu¤unu söyliyerek beyannamesine
hatime veriyor (Ves. 235).

Efendiler, Meclisi Meb'usan›n tasvibine iktiran eden bu beyanname muh-
teviyat›n› tahlil ve tefsir ile burada izaayi vakti bîlüzum addederim.

Yaln›z Efendiler, Sadrazam Ali R›za Paflan›n ve Kabinesinin muzmerra-
t›n› ve hayas›zl›¤›n› gösteren bir vesikay› aynen arzetmeme müsaadenizi rica
edece¤im:

Gayet müstaceldir Vilâyat ve Elviyei müstakilliye Deraliyeden, 14 fiubat 1336
Ahiren Meclisi Meb'usanda k›raat ve ekseriyeti azime ile tasvip olunarak hükûmete be-

yan› itimat olunan program›n; nikat› mühimmesinden biri oldu¤u üzere; Meclisi Umumî içti-
ma ederek her türlü amali millîyenin tecelligâh› münferidi, lehülhamt icrayi faaliyete bafllad›-
¤›na nazaran, ahkâm› meflrutiyetin her nevi mevani ve tesirattan âri olarak tamamile cereyan
etmesi lâz›mgelen dahili memleket, meclisi mezkûrden baflka yerde -iradei millîye nam›na ida-
rei kelâm ve serdi metalibe art›k mahal ve imkân- kalmad›¤›ndan umuru hükûmete müdaha-
le fleklinde her nevi ef'al ve harekât müstelzimi mücazat olaca¤› tamimen tebli¤ olunur.

Sadrazam Ali K›za
Efendiler, böyle bir tamime ne hacet vard›! Heyeti Temsilîyeyi, millet nazar›n-

da, küçük düflürmekten, onun tecziye edilebilece¤inden, bahsetmekte ne fayda var-
d› ? E¤er Heyeti Temsilîye zaman zaman hükûmetin nazar› dikkatini celbe lüzum
görüyor idise, bu hareketinin, nekadar temiz ve âli maksatlarla oldu¤una ve ne de-
rece vatanî zaruretler yüzünden vukubuldu¤una hâlâ flüphe edilebilir midi? Heye-
ti Temsilîyeyi, dolay›sile milletin vahdet ve tesanüdünü bertaraf etmeyi hedefi aslî
ittihaz eden hükûmet, Ayd›n, Adana, Marafl, Urfa, Ay›ntap cephelerinde vukubul-
makta olan musademattan ise asla mütehassis görünmüyordu. Ecnebî devletlerin,
do¤rudan do¤ruya kendi kabinelerine vukubulmufl olan tecavüzünden müteessir
olmuyordu. fiunu da, aç›k olarak, zikretmeliyim ki, her türlü amali millîyenin
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bir anlam sezdirmek isteniliyor. Daha dün, Millî Meclisin, ‹stanbulda toplan-
t› halinde bulundu¤u bir s›rada, ulusal iradeye de, dünya kurallar›na da ayk›-
r› olarak kendilerinin ve kendilerile birlikte, Meclisin ve milletin nekadar a¤›r
bir sald›r›ya u¤rad›¤›n› söylemeye gerek görmiyen baflbakan, hâlâ Temsilci
Kurulu jurnal etmekle yüre¤ini flifaland›rmaya çal›fl›yor ve bizim say›n meb'us
arkadafllar›m›z da, bu sözleri suspus olarak dinlemek yetene¤ini gösteriyorlar.

Hükûmet, siyasî topluluklara karfl› yans›zl›ktan ayr›lmad›¤›n› ve ayr›lma-
yaca¤›n› do¤rulad›ktan sonra, bugüne kadar elde etti¤i baflar›lar›n de¤erlendi-
rilmesini Meclise b›rak›yor.

Baflbakan, devletin yönetiminin düzeltilmesi gerekti¤ini söyleyerek, Os-
manl› Devletinin, her yabanc› devlet bask›s› karfl›s›nda kald›¤› zaman, izledi-
¤i pek eski yöntemi dirilterek, yeni düzeltmelere giriflilece¤ine dünyaya söz
veriyor. Yerel yönetime genifl ölçüde izin verece¤iz. Az›nl›klar›n haklar›n› ko-
rumak için (seçimlerde) nisbî temsil sistemine geçece¤iz

Adalet, maliye ve bay›nd›rl›k ve iç güvenlik ifllerinde ve dahas› sivil yö-
netim ifllerinde yabanc›lara yeterince teftifl yetkisi verece¤iz diyerek düflün-
dükleri düzeltmelerin bafll›calar›n› say›yor.

Baflbakan Pafla, d›flifllerinden söz ederken de ateflkes hükümlerinden ay-
r›lmamak ‹stanbul Hükûmetince gerekli görülmektedir, diye yüklenimde bu-
lunurken, ‹zmirin iflgali nedenile meydana gelen kaynaflma ve kar›fl›kl›¤a son
verecek olan, ancak bar›flt›r, demekle yetiniyor ve "kararl›l›¤›n ve do¤ru gör-
menin" güçlü¤ü kolayl›¤a dönüfltürece¤ine tam kan›s› oldu¤unu söyliyerek
bildirisini bitiriyor (Belge 235).

Efendiler, Meb’uslar Meclisinin onay›n› alan bu bildirgede yaz›l› olanlar›
inceleyip yorumlamakla burada vak›t yitirmeyi gereksiz sayar›m.

Yaln›z Efendiler, Baflbakan Ali R›za Paflan›n ve hükûmetinin içyüzünü
ve utanmazl›¤›n› gösteren bir belgeyi oldu¤u gibi bilginize sunmama izninizi
rica edece¤im:

Çok ivedidir ‹llere ve Ba¤›ms›z Sancaklara               ‹stanbuldan, 14 fiubat 1920
Bu kez Meb'uslar Meclisinde okunup ve büyük ço¤unlukla onaylanarak hükûmete

güven oyu alan program›n; önemli noktalar›ndan birinde oldu¤u gibi; Genel Meclis topla-
narak her türden ulusal emellerin belirece¤i tek yer, hamdolsun ifle bafllad›¤›na göre, mefl-
rutiyet kurallar›n›n her türden engel ve etkilerden ar›nm›fl olarak eksiksiz ifllemesi gereken
memlekette, bu meclisten baflka yerde ulusal irade ad›na söz söylemeye ve istekler ileri sür-
meye art›k yer ve olanak kalmad›¤›ndan hükûmet ifllerine kar›flmak fleklinde her türlü ifl ve
davran›fllar›n cezaland›r›laca¤› gerekenlere bildirilir.

Baflbakan Ali R›za
Efendiler, böyle bir genelgeye ne gerek vard›! Temsilci Kurulu, millet gö-

zünde, küçük düflürmekten, onun cezaland›r›labilece¤inden, söz etmekte ne ya-
rar vard›? E¤er Temsilci Kurul zaman zaman hükûmetin dikkatini çekmeyi ge-
rekli görüyor idiyse, bu davran›fl›n›n, nekadar temiz ve yüksek amaçlarla yap›l-
d›¤›ndan ve ne denli vatanî zorunluluklar yüzünden meydana geldi¤inden hâlâ
kuflku duyulabilir miydi? Temsilci Kurulu, dolay›sile ulusun birli¤ini ve daya-
n›flmas›n› ortadan kald›rmay› ana hedef alan hükûmet, Ayd›n, Adana, Marafl,
Urfa, Gaziantep cephelerinde yap›lmakta olan çat›flmalardan ise hiç de duygu-
lanm›fl görünmüyordu. Yabanc› devletlerin, do¤rudan do¤ruya kendi hükûme-
tine yapm›fl oldu¤u sald›r›dan üzüntü duymuyordu. fiunu da, aç›k olarak, söyle-
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tecelligâh› münferidi olmak lâz›mgelen Meclisi Millînin, henüz, Sadrazam Pa-
flan›n hamdederek bahsetti¤i gibi icrayi faaliyete bafllad›¤› da maalesef görül-
müyordu.

Efendiler, Sadrazam›n, bu beyannamesi üzerine biz de flu tebli¤i umumî
ile milletin nazar› dikkatini celbe lüzum gördük:

Tel  Tamim  17/2/1336
‹radei millîyenin, tecelligâh› kanunîsi olan Meclisi Meb’usan› açarak hakimiyeti millî-

yeyi teyide muvaffak olan cemiyetimizin, en mühim ve en esasl› vezaifinden biri de amali mil-
lîyeye mutab›k esasat dahilinde, bir sulhün aktine kadar, vahdeti millîyeyi muhfaza etmektir.
Cemiyetimizin her müflkülü iktiham ile vatan› ve mevcudiyeti millîyeyi kurtarmak hususun-
daki mesaii rehakâranesine; maksudu millînin istihsal ve istidrakine kadar, daha büyük bir
azmü iman ile devam› lâzimeden bulunmakla, hayat ve beka esas›ndan ibaret olan teflkilât›
millîyenin, vatan›n her köflesinde, âm ve flamil bir surette, taazzuvuna kelevvel devam edil-
mesini bilcümle heyat› merkezîye ve idarelerden bir kere daha rica ve tekit eyleriz.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti
Heyeti Temsilîyesi nam›na Mustafa Kemal

Efendiler, ‹stanbuldan vukubulan 19 fiubat 1336 tarihli ifl'aratta, "‹ngilte-
re Devleti Hariciye Nezaretinden Dersaadetteki mümessili siyasîli¤ine sepke-
den ve mümessili siyasîlik taraf›ndan da resmen hükûmete vaki olan tebligat›
flifahiyede, payitaht› saltanat›n, Devleti Osmaniyede b›rak›ld›¤› bildirilmifl ve
fakat, bununla beraber Ermeni k›talile, Yunanl›lar da dahil oldu¤u halde, Mü-
telifin kuvvetlerine karfl›, taraf›m›zdan yap›lan harekât›n hemen tatili ve aksi
takdirde, fleraiti sulhiyemizin tebeddül etmesinin muhtemel bulundu¤u da ilâ-
veten dermeyan edilmifltir." denilmekte ve baz› hususuat, bilhassa "mucibi fli-
kâyet en küçük hadiselere bile meydan b›rak›lmamas›" tavsiye olunmakta idi.

Efendiler, bu flifahî vadin mana ve medlulü ne olabilirdi? Yunanl›lar›n,
Frans›zlar›n, ve sairenin taht› iflgalinde bulunan aksam› memalikten maada, ‹s-
tanbulun da al›nmas› mukarrer idi. Fakat dermeyan olunan flarta riayet olunur-
sa, ‹stanbulu almaktan, sarf›nazar edece¤iz mi denilmek isteniyordu? Yoksa,
Yunanl›lar›n, Frans›zlar›n, ‹talyanlar›n iflgalleri zaten muvakkattir, Düveli ‹ti-
lâfiye, yaln›z ‹stanbulu alacakt›, fakat teklif ettikleri flarta riayet edersek, onu da
b›rakacaklard›r, manas› m› ç›kar›l›yordu?

Yoksa, Efendiler, Yunanl›lar›n, Frans›zlar›n, ‹talyanlar›n iflgalleri emriva-
kidir. ‹stanbulun iflgali de mutasavverdir. Fakat, Yunanl›lar›, Frans›zlar›, ‹tal-
yanlar› iflgal eyledikleri m›nt›kalarda rahat ve emin b›rak›rsan›z, onlar›n iflgal-
lerini kabul eyledi¤inizi filen gösterirseniz, ‹stanbulun iflgal tasavvurundan
vazgeçeriz mi denilmek isteniliyordu.

Veyahut Efendiler; ‹tilâf Devletleri, Kuvayi Millîyenin iflgal m›nt›kalar›n-
da, iflgal kuvvetlerine karfl› ald›¤› cepheleri bozdurmaya ve açt›¤› muharebele-
ri, tevessül eyledi¤i hareketleri durdurmaya, hükûmeti merkeziyenin muktedir
olamayaca¤›n› yakinen anlad›klar›ndan, Yunanl›lar da dahil olmak üzere ‹ti-
lâf Devletlerine tecavüzün menedilememifl ve haddi zatinde mevcut olmayan
Ermeni k›taline nihayet verilmemifl oldu¤u behanesile ‹stanbulu da m› iflgal ey-
lemek kastinde idiler?!

Vakayii âtiye, bu son tahminin do¤ru oldu¤unu göstermifltir zannederim.
Fakat, hükûmeti merkeziyenin, ‹ngiliz mümessilli¤inin teklifinden, böyle bir
mana ç›karmaya yanaflmam›fl, bilâkis ümide düflmüfl oldu¤u görülüyordu.
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meliyim ki, her türlü ulusal emellerin belirece¤i tek yer olmak gereken Ulu-
sal Meclisin henüz, Baflbakan Paflan›n Allaha hamdederek sözetti¤i gibi ifl
yapmaya bafllad›¤› da ne yaz›k ki görülmüyordu.

Efendiler, Baflbakan›n, bu bildirisi üzerine biz de flu genel bildirimle mil-
letin dikkatini çekmeyi gerekli gördük:

Tel Genelge 17/2/1920
Ulusal iradenin yasal belirti yeri olan Meb’uslar Meclisini açarak ulusal egemenli-

¤i kan›tlamay› baflarm›fl olan derne¤imizin, en önemli ve en temel ödevlerinden biri de
ulusal amaçlara uygun ilkelere göre, bir bar›fl yap›lana kadar, ulusal birli¤i korumakt›r.
Derne¤imizin her güçlü¤ü yenmek ve vatan› ve ulusal varl›¤› kurtarmak yolundaki kur-
tar›c› çal›flmalar›; ulusal amac›n elde edilmesine kadar, daha büyük bir kararl›l›k ve
amaçla sürdürmesi gerekli bulunmakla, yaflama ve varolma ilkesinden ibaret olan Ulu-
sal Örgütlerin, vatan›n her köflesinde, genel ve yayg›n bir flekilde, oluflturulmas›n›n es-
kisi gibi sürdürülmesini bütün merkez kurul ve yönetimlerinden bir kere daha önemle
rica ederiz.

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i
Temsilci Kurulu ad›na Mustafa Kemal

Efendiler, ‹stanbuldan gelen 19 fiubat 1920 tarihli yaz›da, "‹ngiltere Dev-
leti D›fliflleri Bakanl›¤›ndan ‹stanbuldaki siyasî temsilcisine gelen ve siyasî
temsilcilik taraf›ndan da resmî olarak hükûmete yap›lan sözlü bildiride, dev-
let merkezinin, Osmanl› Devletine b›rak›ld›¤› bildirilmifl ve fakat, bununla
birlikte Ermeni k›r›mile, Yunanl›lar da dahil, ‹tilâf Devletlerinin kuvvetlerine
karfl›, olan tutumumuzun hemen de¤ifltirilmesi ve yoksa, bar›fl koflullar›m›z›n
de¤iflmesi olas› bulundu¤u da ayr›ca bildirilmifltir." denilmekte ve baz› fleyler,
özellikle "s›z›nt›ya yol açacak en küçük olaylara bile meydan b›rak›lmamas›"
ö¤ütlenmekteydi.

Efendiler, a¤›zdan verilen bu sözün anlam ve kapsam› ne olabilirdi? Yu-
nanl›lar›n, Frans›zlar›n ve baflkalar›n›n iflgalinde bulunan yurt parçalar›ndan
baflka, ‹stanbulun da al›nmas› kararlaflt›r›lm›flt›. Fakat bildirilen kurala uyu-
lursa, ‹stanbulu almaktan, vaz geçece¤iz mi denilmek isteniyordu? Yoksa,
Yunanl›lar›n, Frans›zlar›n, ‹talyanlar›n iflgalleri asl›nda geçicidir. ‹tilâf Dev-
letleri, yaln›z ‹stanbulu alacakt›, fakat önerdikleri koflula uyarsak, onu da b›-
rakacaklard›r, anlam› m› ç›kar›l›yordu?

Yoksa, Efendiler, Yunanl›lar›n, Frans›zlar›n, ‹talyanlar›n iflgalleri bir
olup bittidir. ‹stanbulun iflgali de düflünülmektedir. Fakat, Yunanl›lar›, Fran-
s›zlar›, ‹talyanlar› iflgal ettikleri bölgelerde rahat ve güvenlik içinde b›rak›rsa-
n›z, onlar›n iflgallerini benimsedi¤inizi etkin olarak gösterirseniz, ‹stanbulun
iflgali düflüncesinden vazgeçeriz mi denilmek isteniliyordu?

Ya da Efendiler; ‹tilâf Devletleri, Ulusal Güçlerin iflgal bölgelerinde, ifl-
gal kuvvetlerine karfl› ald›¤› cepheleri bozdurmay› ve açt›¤› savafllar›, giriflti¤i
eylemleri durdurmaya, ‹stanbul Hükûmetinin baflaram›yaca¤›n› iyice anlad›k-
lar›ndan, Yunanl›larla birlikte ‹tilâf Devletlerine sald›r›n›n önlenememifl ve
asl›nda hiç yap›lmam›fl olan Ermeni k›r›m›na son verilmemifl oldu¤u gibi uy-
durma nedenlerle ‹stanbulu da m› iflgal etmek niyetinde idiler?!

Sonraki olaylar, bu son görüflün do¤ru oldu¤unu göstermifltir san›r›m. Fa-
kat, ‹stanbul hükûmetinin, ‹ngiliz temsilcili¤inin önerisinden, böyle bir mana
ç›karmaya yanaflmam›fl, tersine ümide düflmüfl oldu¤u görülüyordu.
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Efendiler, vukubulmufl olan teklifin ne derece nabemahal oldu¤una dair
bir fikir verebilmek için biz de, o günlere ait baz› vaziyetleri hat›rlayal›m. fiüp-
he edilmemek lâz›md› ki, Ermeni k›tali hakk›ndaki beyanat, mavakaa mutab›k
de¤ildi. Bilâkis cenup menat›k›nda, ecnebî kuvvetleri taraf›ndan teslih edilen
Ermeniler, mazhar olduklar› himayeden cür'et alarak bulunduklar› mahaller-
deki islâmlara tasallût etmekte idiler. ‹ntikam fikrile her tarafta birahmane bir
surette katil ve imha siyasetine saik olmakta idiler. Marafl hâdisei fecias›, bu se-
bepten zuhûr etmiflti. Ecnebî kuvvetlerile birleflen Ermeniler, top ve mitralyöz-
lerle Marafl gibi kadîm bir islâm beldesini hâk ile yeksan eylemifllerdi. Binlerce
âciz ve masum valide ve çocuklar› kahrü imha eylemifllerdi. Tarihte emsali na-
mesbuk olan bu vahfletin faili Ermenilerdi. Müslümanlar ancak muhafazai na-
mus ve hayat kaydile mukavemet ve müdafaada bulunmufllard›. Yirmi gün de-
vam eden Marafl katliam›nda, Müslümanlarla birlikte flehirde kalan Amerika-
l›lar›n, bu hâdise hakk›nda ‹stanbuldaki mümessillerine çektikleri telgraf, facia
müsebbiplerini gayr›kabili tekzip bir surette tayin etmekde idi.

Adana vilâyeti dahilindeki Müslümanlar, tepeden t›rna¤a kadar teslih edi-
len Ermenilerin, süngüleri tehdidi alt›nda, her dakika katliama maruz bulunu-
yorlard›. Hayat ve istiklâlinin muhafazas›ndan baflka bir fley istemiyen islâmla-
ra karfl› tatbik edilen bu zulüm ve imha siyaseti, befleriyeti mütemeddinenin na-
zar› dikkat ve insaf›n› calip mahiyette iken aksinin vaki oldu¤unu iddia ve on-
dan sarf›nazar edilmesi teklifi, nas›l ciddî kabul olunabilirdi?

‹zmir ve Ayd›n havalisinde vaziyet buna mümasil ve belki daha feci de¤il
midi? Yunanl›lar her gün kuvvet ve vesaitini tezyid ve taarruz haz›rl›klar›n› ik-
mal ediyordu. Bir taraftan da m›nt›ka m›nt›ka tecavüzden geri durmuyordu. O
günlerde ‹zmire yeniden bir piyade alay› ile teçhizat› tam bir süvari alay› ve yir-
mi dört adet yük otomobilile külliyetli nakliye arabas› ve alt› adet top ve birçok
mühimmat ç›kar›ld›¤› ve cephelere küllî m›ktarda cephane sevkedilmekte oldu-
¤u anlafl›lm›flt›. Hakikat flu idi ki, milletimiz, bilâsebep hiçbiryerde, hiçbir un-
suru ecnebîye mütecaviz de¤ildi.

Binaenaleyh Efendiler, vatan›m›z›n aksam› meflgulesinden düflmanlar›n
çekildiklerini görmeden veya hiç olmazsa çekileceklerine kanaati tamme hâs›l
olmadan, mevaidi kâzibeye lüzumundan ziyade atf› ehemmiyet olunmak kâr›
âk›l m› idi? Talii memleketin yegâne noktai istinad› kalm›fl bulunan Kuvayi
Millîyeyi da¤›tmaya matuf, bu gibi teklifat ve teflebbüsat› anlamakta müflkülât
var m› idi? Atinin meflkûkiyet ve müphemiyeti içinde hemen davayi millîden fe-
ragat caiz mi idi? Yaln›z ‹stanbulun de¤il, Bo¤azlar›n, ‹zmirin, Adana havali-
sinin, hulâsa hududu millîyemiz dahilinde bilcümle aksam› vatan›n hakimiye-
timiz dahilinde ipkas› gayei millîyemiz de¤il mi idi? Buna nazaran, yaln›z ‹s-
tanbulun, Osmanl› Devletine terkolunaca¤› vadi karfl›s›nda, Osmanl› Devleti-
nin Sadrazam› Ali R›za Pafla memnun olsa da, Türk milletinin memnun olaca-
¤› ve bununla iktifa ederek ihtiyar› sükût ve atalet eyliyece¤i nas›l farzolunabi-
lirdi? Vahdettinin sadrazam›, Kuvayi Millîyeyi da¤›tmaya matuf bütün bu te-
flebbüsat›n mes'uliyeti tarihîyesini, nazar› teemmüle almak istemiyor mu idi?

Efendiler, ecnebî teklifi ve onu tatbika kalk›flan hükûmetin arzu ve emri-
nin, milletçe ve Kuvayi Millîyece muta olamayaca¤› tabiî idi.
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Efendiler, yap›lm›fl olan önerinin ne denli yersiz oldu¤u üzerine bir fikir
verebilmek için biz de, o günlere ait baz› durumlar› an›msayal›m. Kuflku duyul-
mamak gerekirdi ki, Ermeni k›r›m› hakk›nda söylenenler, gerçe¤e uygun de¤il-
di. Tersine güney bölgelerinde, yabanc› güçler taraf›ndan silâhland›r›lan Erme-
niler, bu korumalardan yüz bularak, bulunduklar› yerlerdeki Müslümanlara
sald›rmaktayd›lar. Öç alma düflüncesiyle her tarafta ac›mas›zca adam öldürme
ve yok etme yolunu tutmufllard›. Marafltaki ac›kl› olay, bu nedenden ç›km›flt›.

Yabanc› güçlerle birleflen Ermeniler, top ve makinal› tüfekle Marafl gibi
eski bir ‹slam flehrini yerle bir etmifllerdi.

Binlerce güçsüz suçsuz anne ve çocuklara zulüm yapm›fl onlar› yok etmifl-
lerdi. Tarihte benzeri görülmemifl olan bu yabanili¤i yapan Ermenilerdi. Müs-
lümanlar ancak namus ve hayatlar›n› korumak kayg›s›yla karfl› koymufllar ve sa-
vunmufllard›r. Yirmi gün süren Marafl soyk›r›m›nda, Müslümanlarla birlikte fle-
hirde kalan Amerikal›lar›n, bu olay hakk›nda ‹stanbuldaki temsilcilerine çek-
tikleri telgraf, bu ac›kl› olay› yaratanlar› yalanlanamaz biçimde göstermekteydi.

Adana ili içindeki Müslümanlar, tepeden t›rna¤a kadar silâhland›r›lm›fl
olan Ermenilerin, süngülerinin tehdidi alt›nda, her dakika k›r›ma u¤ramakla
karfl› karfl›ya bulunuyorlard›. Hayat›n›n ve ba¤›ms›zl›¤›n›n korunmas›ndan
baflka bir fley istemiyen Müslümanlara karfl› uygulanan bu iflkence ve yoket-
me siyaseti, uygar insanl›¤›n dikkatini çekecek ve ac›ma duygular›n› uyand›-
racak nitelikte iken tersi oldu¤unu ileri sürmek ve ondan vazgeçilmesini iste-
mek, gülünç olmuyor muydu?

‹zmir ve Ayd›n yöresinde durum buna benzer ve belki daha ac›kl› de¤il
miydi? Yunanl›lar hergün güç ve araçlar›n› art›r›yor ve sald›r› haz›rl›klar›n› ta-
maml›yordu. Bir yandan da bölge bölge sald›r›dan geri durmuyordu. O gün-
lerde ‹zmire yeniden bir piyade alay› ile tam donat›ml› bir atl› alay› ve yirmi
dört tane yük otomobili ile çok say›da nakliye arabas› ve alt› tane top ve bir-
çok cephane ç›kar›ld›¤› ve cephelere çok say›da cephane gönderilmekte oldu-
¤u anlafl›lm›flt›. Gerçek flu idi ki, milletimiz, durup dururken hiçbir yerde, hiç-
bir yabanc›ya sald›rm›fl de¤ildi.

Bu duruma göre Efendiler, vatan›m›z›n iflgal alt›ndaki bölümlerinden düfl-
manlar›n çekildiklerini görmeden veya hiç olmazsa çekilecekleri kan›s›na tam
olarak varmadan, aldat›c› söz vermelere gere¤inden fazla önem vermek ak›ll›
ifli miydi? Ülkenin gelece¤inin tek dayanak halkas› olarak kalm›fl bulunan Ulu-
sal Güçleri da¤›tmaya yönelik bu gibi öneri ve giriflimleri anlamakta güçlük var
m›yd›? Yar›nlar›n kuflkular› ve belirsizlikleri içinde hemen ulusal "davadan
vazgeçmek olur muydu? Yaln›z ‹stanbulun de¤il, Bo¤azlar›n, ‹zmirin, Adana
dolaylar›n›n, k›saca ulusal s›n›rlar›m›z içindeki bütün yurt parçalar›n›n ege-
menli¤imiz alt›nda b›rak›lmas› ulusal amac›m›z de¤il miydi? Bu durumda, sa-
dece ‹stanbulun, Osmanl› Devletine b›rak›laca¤›na söz verilmesi karfl›s›nda,
Osmanl› Devletinin Baflbakan› Ali R›za Pafla sevinse de, Türk milletinin sevi-
nece¤i ve bununla yetinerek sessiz ve hareketsiz kalaca¤› nas›l düflünülebilir-
di? Vahdettinin baflbakan›, Ulusal Güçleri da¤›tmaya yönelik bütün bu giri-
flimlerin tarihsel sorumlulu¤unu, tart›p düflünmek istemiyor muydu?

Efendiler, yabanc› önerisini ve onu uygulamaya kalk›flan hükûmetin iste-
¤ine ve emrine, milletçe ve Ulusal Güçlerce uyulmayaca¤› do¤ald›.



Muhterem Efendiler, Rauf Bey, 19 fiubat 1336 tarihli bir flifre ile, hükûmet
ve Meclis hakk›nda pek flayan› teemmül malûmat veriyordu, bu malûmat› hu-
lâsa edeyim:

"fiubat›n on dokuzuncu günü, Sadrazam, Dahiliye Nâz›r›, Bahriye Nâz›r›, felâh› vatan
ittifak› içtima›na gitmifller. Sadrazam Kuvayi Millîyenin ikinci bir hükûmet fleklinde görün-
memesi, icraat› hükûmete kar›flmamas› ve Marafl taraflar›ndaki harekât›n daha ilerilere tem-
dit edilmiyerek tevkifi ile intizam ve asayiflin temini lüzumunu siyaseten mucibi muhassenat
gördü¤ünü söylemifl, Ziya Paflan›n, Vali ve Ahmet Fevzi Paflan›n, Kolordu Kumandan› ola-
rak Ankaraya gönderilece¤ini bildirmifl. Dahiliye Nâz›r› da serbestîi icraat›na müdahale
olunmamas›n› söylemifl. Polis müdürü ile jandarma kumandan›n›n tebdiline muktedir ola-
mad›klar›n› anlatm›fl. Eskidenberi dostu olan Keflfî Beyin namuskârl›¤›ndan ve onu Bursaya
vali ve Faik Ali Beyi müsteflar yapt›¤›ndan bahsetmifl. Salih Pafla da Marafl havalisinde tah-
liye ettirilen mahallere, hükûmetçe vaz›yet etmeyi siyaseten mümkün görmemifl, Frans›z mat-
buat›n› aleyhimize çevirir, demifl. Padiflah, hükûmete, meclisten ziyade hâkim imifl. Meclisin
hâleti ruhiyesine göre, bu hükûmeti iskat ve yerine fleraiti lâzimeyi haiz, millî bir kabine ika-
me etmek mümkün de¤ilmifl." (Ves. 236).

Bu malûmat›, Anadolu ve Rumelide bulunan tekmil kumandanlara bildi-
rirken, flunu da ilâve eyledik:

Heyeti Temsilîye, taht› iflgalde ve muhtelif tesirat› ecnebîye tazyik›nda bulunan ‹stanbul-
da daha millî ve fedekâr bir hükûmetin resikâra getirilmesindeki müflkülât› takdir etti¤inden,
Sadrazam Paflan›n malûm olan beyannamesine mukabil 17 fiubat 1336 tarihindeki tamim ile
noktai nazar›n› bütün teflkilât›na ilân etmiflti. Vahdeti millîyenin ihtilâli fikrile yap›lacak her
teflebbüs ve taarruzu, makulât dahilinde akîm b›rakmak taht› vücuptad›r. Amali millîyeye
mutab›k bir sulh istihsal edilmedikçe Kuvayi Millîyenin terki faaliyet etmesi imkân›n›n mev-
cut olam›yaca¤› hakk›nda alâkadaran›n tekrar nazar› dikkati celbedilmekle beraber, vahdet
ve tesanüdü millînin takviye ve idamesi hususunda her zamandan ziyade mütebass›r ve mü-
teyakk›z bulunulmas›n› hassaten rica ve temenni eyleriz (Ves. 237).

Rauf Beye de, cevaben flunu yazd›m:
Harbiye Nezareti Seryaveri Salih Beye 21/2/1336

Rauf Beye:
C: 19/2/1336 flifreye:
Felâh› vatan grubunun Sadrazam Pafla ve rüfekasile icra etti¤i münakaflat›n heyeti umu-

mîyesinden istidlal olundu¤una göre, hükûmeti haz›ra, Meclisi Millîden ald›¤› itimada istina-
den, Kuvayi Millîyenin memleketteki nüfuz ve tesirini izaleye sai oldu¤u vuzuh ile anlafl›l›-
yor. Harekât› millîyeye muhalefetinden dolay› azledilen Faik Ali Beyi, müsteflarl›¤a, Ferit Pa-
fla ve Ali Kemal ile birlikte çal›flan Müsteflar Keflfî Beyi, Bursa vilâyetine tayin etmesi ve ev-
velce memuriyetleri milletçe kabul edilmeyen Ahmet Fevzi Pafla ile Ziya Paflay› da Ankara-
ya göndermek hususunda ›srar eylemesi, aç›ktan aç›¤a Kuvayi Millîye aleyhine hareket edil-
di¤inin bir misali bahiridir. Hükûmetle milletin tam bir vahdet dahilinde çal›flarak tesbit edi-
len esasat dahilinde, amali millîyeye muvaf›k bir sulh istihsal edilmesi lüzumunu, her zaman-
dan ziyade takdir etmekte oldu¤umuzdan, icraat› hükûmete karfl› her türlü muhalefet ve müfl-
külât ihdas›ndan içtinap eylemeyi bir vazifei vataniye telâkki ediyoruz. Her fley bitmifl, gayei
millîye istihsal edilmifl de¤ildir. Arada pek müthifl ihtimalât mevcuttur. Atinin meflkûkuyeti
binihayesi içinde, Kuvayi Millîyenin mesaii rehakâranesinden müsta¤ni bulunup bulunmad›-
¤›n›n hükûmetten istifsar› icap eder. Bize gelince; tarihin bu memlekette flimdiye kadar husu-
le getirmedi¤i, bu vahdet ve tesanüdü millînin ihlâline ait her hareketi bir h›yaneti vataniye te-
lâkki ederek ona göre mukabelei lâzimesini icrada tereddüt etmiyece¤iz. Bu mecburiyet ve ›s-
t›rarlar›n erkân› hükûmetçe bilinmesi pek faydal› olacakt›r. Hükûmetle aram›zdaki ahenk ve
vahdetin muhafazas› ancak hali haz›r›n ipkasile mümkün olabilir. Lüzumsuz tayin ve aziller
icras› ve bilhassa harekât› millîyeye muhalefetinden dolay› infisal ettirilmifl olan memurlar
hakk›nda ›srar olunmas›, Kuvayi Millîyeye aleyhine bir husumet telâkki edilece¤inden bu gi-
bilerin memuriyetlerine müsamaha olunm›yacakt›r. Bilhassa, Ahmet Fevzi Pafla ile Ziya Pa-
flan›n, gönderildikleri takdirde derhal iade edileceklerinin bir emrivaki telâkki edilmesi icap
eder.
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Muhterem Efendiler, Rauf Bey, 19 fiubat 1920 tarihli bir flifre ile, hükû-
met ve Meclis hakk›nda çok düflündürücü bilgiler veriyordu, bu bilgileri özet-
liyeyim:

"fiubat›n on dokuzuncu günü, Baflbakan, ‹çiflleri Bakan› ve Deniziflleri Bakan›, Felâ-
h› Vatan grubunun toplant›s›na gitmifller, Baflbakan Ulusal Güçlerin ikinci bir hükûmet gi-
bi görünmemesi, hükûmetin ifllerine kar›flmamas› ve Marafl dolaylar›nda yap›lanlar›n daha
ilerilere uzat›lmayarak durdurulmas› ile düzenin sa¤lanmas› gere¤ini politika aç›s›ndan ha-
y›rl› sayd›¤›n› söylemifl, Ziya Paflan›n, Vali ve Ahmet Fevzi Paflan›n, Kolordu Komutan› ola-
rak Ankaraya gönderilece¤ini bildirmifl. ‹çiflleri Bakan› da istedi¤ini yapmak hakk›na kar›-
fl›lmamas›n› istemifl. Polis müdürü ile jandarma komutan›n› de¤ifltirmeyi beceremediklerini
anlatm›fl. Eskidenberi dostu olan Keflfi Beyin namuslulu¤undan ve onu Bursaya vali ve Fa-
ik Ali Beyi müsteflar yapt›¤›ndan sözetmifl. Salih Pafla da Marafl dolaylar›nda boflaltt›r›lan
yerlere, hükûmet taraf›ndan elkoymay› siyaset aç›s›ndan olabilir görmemifl. Frans›z bas›n›-
n› bize karfl› çevirir demifl. Padiflah hükûmete, meclisten daha çok egemen imifl. Meclisin
ruhsal durumuna göre, bu hükûmeti düflürme ve yerine gerekli de¤erde, millî bir hükûmet
getirmek olas› de¤ilmifl." (Belge 236).

Bu bilgileri, Anadolu ve Rumelide bulunan bütün komutanlara iletirken,
flunu da ekledik:

Temsilci Kurul, iflgal ve çeflitli yabanc› bask›lar etkisi alt›nda bulunan ‹stanbulda daha
ulusal ve özverili bir hükûmetin iflbafl›na getirilmesindeki güçlü¤ü bildi¤inden, Baflbakan
Paflan›n bildi¤imiz bildirgesine karfl›l›k olarak 17 fiubat 1920 tarihindeki genelgeyle görüflü-
nü bütün örgütlere duyurmufltu. Ulusal birli¤i bozmak düflüncesile yap›lacak her giriflim ve
sald›r›y›, ak›l ölçüleri içinde sonuçsuz b›rakmak gerekir. Ulusal emellere uygun bir bar›fl el-
de edilmedikçe Ulusal Güçlerin ifli b›rakmas› olas›l›¤›n›n bulunam›yaca¤› hakk›nda ilgilile-
rin yeniden dikkati çekilmekle birlikte, ulusal birlik dayan›flmas›n› güçlendirerek sürdür-
mek konusunda her zamandan çok iyi görüfllü ve tetikte bulunulmas›n› özellikle rica eder
ve dileriz (Belge 237).

Rauf Beye de, karfl›l›k olarak flunu yazd›m:
Savafliflleri Baflyaveri Salih Beye 21/2/1920

Rauf Beye:
K: 19/2/1920 flifreye:
Felâh› Vatan grubunun Baflbakan Pafla ve arkadafllar›yla yapt›¤› tart›flmalar›n tümün-

den genel olarak anlafl›labildi¤ine göre, bugünkü Ulusal Meclisden ald›¤› güvene dayana-
rak, Ulusal Güçlerin yurttaki sözügeçerlili¤ini ve etkisini gidermeye çal›flt›¤› aç›kça anlafl›-
l›yor. Millî Harekâta karfl›tl›klar›ndan dolay› görevden al›nan Faik Ali Beyi, Müsteflarl›¤a,
Ferit Pafla ve Ali Kemal ile birlikte çal›flan Müsteflar Keflfi Beyi, Bursa valili¤ine atamas› ve
evvelce memur olmalar› milletçe kabul edilmeyen Ahmet Fevzi Pafla ile Ziya Paflay› da An-
karaya göndermek konusunda direnmesi, aç›ktan aç›¤a Ulusal Güçlere, karfl› ç›kt›¤›n›n aç›k
bir kan›t›d›r. Hükûmetle milletin tam birlik içinde çal›flarak saptanan ilkelerle, ulusal emel-
lere uygun bar›fl elde edilmesi gere¤ini, her zamandan çok kavramakta oldu¤umuzdan, hü-
kûmet ifllerine her türlü karfl› ç›kmalardan ve güçlükler yaratmaktan sak›nmay› bir vatan
borcu saymaktay›z, Her fley bitmifl, ulusal amaç elde edilmifl de¤ildir. Arada pek korkunç
olas›l›klar vard›r. Gelece¤in sonsuz bilinmeyenleri içinde, Ulusal Güçlerin kurtar›c› çal›fl-
malar›n› önemseyip önemsemediklerini hükûmetten sormak gerekir. Bize gelince; tarihin
bu memlekette flimdiye kadar oluflturamad›¤›, ulusal birlik ve dayan›flman›n bozulmas›na
iliflkin her davran›fl› bir vatan hainli¤i olarak kabul ederek ona göre gerekli karfl›l›¤› ver-
mekte duraksam›yaca¤›z. Bu zorunlulu¤un hükûmet üyelerince anlafl›lmas› çok yararl› ola-
cakt›r. Hükûmetle aram›zdaki uyum ve birli¤in korunmas› ancak flimdiki durumu sürdür-
mekle olabilir. Gereksiz atama ve iflten atmalar ve özellikle Millî Hakekâta karfl› olmalar›
nedenile iflten ay›rt›lm›fl olan memurlar üzerinde direnmek, Ulusal Güçlere karfl› bir düfl-
manl›k say›laca¤›ndan bu gibilere görev verilmesine göz yumulmayacakt›r. Özellikle, Ah-
met Fevzi Pafla ile Ziya Paflan›n, gönderilirlerse, geri çevrileceklerinin bir de¤iflmez durum
olarak kabullenilmesi gerekir.

Millî bir ka-
bine teflkili
imkâns›zl›¤›

Ulusal bir
hükûmet
kurma ola-
naks›zl›¤›



Vaziyeti haz›ran›n vahametini müdrik olan Meclisi Millîdeki rüfekan›n dahi, böyle gay-
r›tabiî hadisata karfl› iltizam› sükût etmesi, her taraftan tahrik ve teflvik edilen hükûmeti, teci
edece¤inden bu hususta da gayeye merbut arkadafllar›n metîn ve sarih bir vaziyet almalar›
muktazidir. Hükûmetin meclise hâkim olmas›, emri murakebeyi iflkâl edece¤inden, böyle bir
halin hudusu halinde, ihlâs› vatan nam›na mukarrerat› sâlime ittihaz edilemiyece¤i ve binne-
tice amali millîyenin husul bulam›yaca¤› aflikârd›r. Bütün milletçe muta ve mukaddes telâk-
ki edilen Kuvayi Millîye gayelerinin, meclisçe de temini tatbiki ve icraat› hükûmetin bu gaye-
ler etraf›nda icray› murakebesi hususunda, son gayreti vatanperveranelerinin ibzal buyurul-
mas›n› ehemmiyetle rica eyleriz.

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
Rauf Beyin, di¤er bir ifl'ar›na da verdi¤imiz cevab› arzedeyim: 
fiifre Harbiye Nezareti Seryaveri Salih Beye 21/2/1336
Rauf Beye: 
C: 20/2/1336
Hükûmetin Meclisi Millîdeki gruba karfl› bir vaz'› tehdit almas›, grubun mütesanit bir

kuvvei siyasîye halinde inkiflaf ve tebellür edememesinden imbias etti¤i vaz›han anlafl›lmak-
tad›r. Her fleye tercihan grubun, bu noktai nazardan müdrik bir kuvvei murakebe haline ge-
tirilmesi lüzumu tahakkuk ediyor. Hükûmetin, bilâhare tatyibi hat›r maksadile sizleri davet
etmesi, bugünkü zâf›n› anlamas›ndan ve kuvvet yap›ncaya kadar oyalay›p vak›t kazanmak
fikrinden mümbaistir. Hükûmete karfl› kat’î bir vaziyet almak zaman› gelmifltir. Sadrazama
ve Dahiliye Nâz›r›na aç›kça söylemek lâz›md›r ki, Kuvayi Millîye, neticeye kadar icray› fa-
aliyet eyliyecektir.

Memleketi iflgal eden ve milletimizin esareti mutlakas›n› isteyen düflmanlar›m›z, Kuva-
yi Millîyenin faaliyetini istememekte kendilerini hakl› bulabilirler. Fakat, devlet ve milletin
tahlisine sai bir kuvvei millîyenin, kendi hükûmetimiz taraf›ndan duçar› hücum ve taarruz ol-
mas› flayan› isti¤rap görülmektedir.

‹stanbulun, hakimiyeti Osmanîyede ipkas› hakk›ndaki Düveli Mütelife noktai nazar›
nekadar meserretle telâkki edilmifl ise, ‹zmir ve Adana cephelerinde terki faaliyet edilmesi hu-
susundaki talepleri de o kadar mucibi hayret oldu. Harbiye Nâz›r›na, ‹zmir ve Adanan›n da
hakimiyeti Osmanîyede kalmas› temin edilinceye kadar terki silâh edilemiyece¤i, Ermenilere,
taraf›m›zdan bir tecavüz vaki olmad›¤›, Frans›zlar taraf›ndan teslih ve teflvik edilen Ermeni-
lerle baz› hadisat zuhûr etmiflse, bunun mes’uliyetinin Ermeni nasyonalistlerine ve onlar›n
muharriklerine ait olaca¤› bildirilmifltir.

Marafl ve Urfadan ileriye gidilmemesi hakk›ndaki, hükûmetin teklifine karfl›, milleti tat-
min etmek ve Kuvayi Millîyeyi tevkif edebilmek için Frans›zlar›n Adanay› derhal tahliyeye
bafllamalar› talep olunmal›d›r. Aksi halde, Kuvayi Millîyeyi, harekât› istihlâskâranesinden
menetmek mümkün olam›yaca¤›n› ve bu ateflin, Halep ve Suriyeye sirayete bafllamak üzere
bulundu¤unu, Frans›zlar Adana ve civar›n›n tahliyesinde nekadar istical gösterirlerse o ka-
dar menfattar olacaklar›n› kendilerine aç›kça izah etmelidir. Anadolu matbuat›n›n, fliddeti li-
san›n›n tahfifi, Düveli Mütelifenin mezalim ve tecavüzat›na nihayet vermekle kabildir. Buka-
dar haks›zl›klara zulümlere hatta katliamlara karfl› feryad eden mâsum bir milleti iskât etmek
zulmünü, bizden talep etmemelidir. Esasen, cihan›n her noktas›nda matbuat, bu gibi kuyu-
dat› örfiyeden azade olup hür ve serbesttir. Akbafl cephanesinin bir k›sm›n›n ‹ngilizlere iade-
si hakk›ndaki muavenetinizin kat'iyyen masruf olmamas›n› arzu ederdik. Bofl bir fiflek ko-
van›n›n bile ‹ngilizlere iade edilmemesi daha muvaf›k olur fikrindeyiz.

Hükûmet, Düveli ‹tilâfiyeye karfl› böyle sahte cemileler, izharile hakk›m›zda isticlâb›
merhamete muvaffak olaca¤› ve bu riyakârane harekât›n, fleraiti sulhîyenin tadiline tesir ede-
ce¤i zann›n› perverde ediyorsa, kendilerinin gafletine ac›r›z. Hulâsa; sulhumüzün mevzu-
ubahs oldu¤u bu mühim anlarda, Kuvayi Millîyeyi zay›f gösterecek her hareketin mukadde-
rat› millîyemiz üzerine mefl'um bir tesir icra edece¤i flüphesiz oldu¤undan meclisteki rüfekaya
terettüp eden vazifei murakebenin azamî fedekârl›klarla icra edilmesini hassaten rica eyleriz.

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
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Ulusal Meclisteki, bugünkü durumun a¤›rl›¤›n› kavram›fl olan arkadafllar›n da, böyle
do¤a d›fl› olaylara karfl› susmay› ye¤lemeleri, her yandan k›flk›rt›lan ve özendirilen hükûme-
ti, gayrete getirece¤inden bu konuda da amaca ba¤l› arkadafllar›n dayan›kl› ve aç›k bir du-
rum almalar› gerekir. Hükûmetin meclise egemen olmas›, denetim ifllerini güçlefltirece¤in-
den, böyle bir durum ortaya ç›karsa, yurdu kurtarmak yolunda do¤ru kararlar al›nam›yaca-
¤› ve sonuç olarak ulusal emellerin elde edilemeyece¤i aç›kça bellidir. Bütün emirlerine
uyulan ve kutsal say›lan Ulusal Güçler amaçlar›n›n, meclisce de uygulanmas›n› sa¤lamak ve
hükûmetin yapt›klar›n› bu amaçlar çevresinde denetlemesi konusunda, son bir vatansever
gayret harcanmas›n› önemle rica ederiz.

Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal
Rauf Beyin, baflka bir yaz›s›na da verdi¤imiz karfl›l›¤› bilginize sunay›m:
fiifre   Savafliflleri Bakanl›¤› Baflyaveri Salih Beye  21/2/1920
Rauf Beye:
K: 20/2/1920 flifreye:
Hükûmetin Ulusal Meclisteki gruba karfl› gözda¤› verici bir tutum içine girmesinin,

grubun dayan›flma içinde siyasî güç halinde geliflip belirlenememesinden do¤du¤u aç›kça
anlafl›lmaktad›r. Her fleyden önce grubun, bu görüfl aç›s›ndan, bilinçli bir denetim gücü ha-
line getirilmesi gerekti¤i belli oluyor. Hükûmetin, sonradan gönül almak amac›yla sizleri ça-
¤›rmas›, bugünkü güçsüzlü¤ünü anlamas›ndan ve güçleninceye kadar oyalay›p vak›t kazan-
mak düflüncesinden ileri gelmektedir. Hükûmete karfl› kesin bir durum almak zaman› gel-
mifltir. Baflbakana ve ‹çiflleri Bakan›na aç›kça söylemek gerekir ki, Ulusal Güçler, sonuç al›-
n›ncaya dek çal›flacakt›r.

Memleketi iflgal eden ve milletimizin tam tutsakl›¤›n› isteyen düflmanlar›m›z, Ulusal
Güçlerin çal›flmalar›n› istememekte kendilerini hakl› bulabilirler. Fakat, devlet ve milletin
kurtar›lmas›na çal›flan bir ulusal güce, kendi hükûmetimizin sald›r›p sataflmas› flafl›lacak bir
fleydir.

‹stanbulun, Osmanl› egemenli¤inde kalmas› hakk›ndaki ‹tilâf Devletleri görüflü, neka-
dar sevinçle karfl›lanm›fl ise, ‹zmir ve Adana cephelerinde çal›flmalar›n durdurulmas› yolun-
daki istekleri de o kadar flafl›rt›c› oldu. Savafliflleri Bakan›na, ‹zmir ve Adanan›n da Osman-
l› egemenli¤inde kalmas› sa¤lan›ncaya kadar silâh b›rak›lam›yaca¤›, Ermenilere, taraf›m›z-
dan bir sald›r› yap›lmad›¤›, Frans›zlar taraf›ndan silâhland›r›l›p özendirilen Ermenilerle ba-
z› olaylar olmuflsa, bunun sorumlulu¤unun Ermeni nasyonalistlerine ve onlar› k›flk›rtanlara
ait olaca¤› bildirilmifltir.

Marafl ve Urfadan ileriye gidilmemesi hakk›ndaki, hükûmetin önerisine karfl›, ulusa
güven vermek ve Ulusal Güçleri durdurabilmek için Frans›zlar›n Adanay› hemen boflaltma-
ya bafllamalar› istenmeklidir. Yoksa, Ulusal Güçler, kurtar›c› savafl›mlar›ndan al›konam›ya-
ca¤› ve bu ateflin, Halep ve Suriyeye yay›lmaya bafllamak üzere bulundu¤u, Frans›zlar Ada-
na ve dolaylar›n›n boflalt›lmas›nda ne kadar çabuk davran›rlarsa o kadar yararlanacaklar›
kendilerine aç›kça anlat›lmal›d›r. Anadolu bas›n›n›n, sert dilinin yumuflat›lmas›, ‹tilâf Dev-
letlerinin iflkence ve sald›r›lar›na son vermekle olabilir. Bu kadar haks›zl›klara iflkencelere
hatta soyk›r›mlara karfl› feryad eden suçsuz bir milleti susturmak zalimli¤ini, bizden isteme-
melidir. Asl›na bak›l›rsa, dünyan›n her noktas›nda bas›n, bu gibi s›k› ba¤lardan s›yr›lm›fl
olup özgür ve serbesttir. Akbafl cephanesinin bir k›sm›n›n ‹ngilizlere geri verilmesi hakk›n-
daki yard›m›n›z›n kesinlikle yap›lmam›fl olmas›n› isterdik. Bofl bir fiflek kovan›n›n bile ‹ngi-
lizlere geri verilmemesi daha uygun olur diye düflünürüz.

Hükûmet, ‹tilâf Devletlerine karfl› böyle yapmac›k gönül alma gösterilerinde bulun-
makla bize ac›nd›rabilece¤ini ve bu iki yüzlü davran›fllar›n, bar›fl koflullar›n›n de¤ifltirilme-
sine etken olaca¤› san›s›nda ise, kendilerinin aymazl›¤›na ac›r›z. K›saca; bar›fl›m›z›n söz ko-
nusu oldu¤u flu önemli anlarda, Ulusal Güçleri güçsüz gösterecek her davran›fl›n ulusal ka-
derimiz üzerine u¤ursuz bir etki yapaca¤› kuflkusuz oldu¤undan meclisteki arkadafllara dü-
flen denetleme ödevinin en büyük özveriyle yap›lmas›n› özellikle rica ederiz.

Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal



Efendiler, bugünlerde hissolunan lüzum üzerine Rauf Beye ayn› tarihte flu
telgraf› da yazd›m. Bu lüzum, Heyeti Temsilîye ve Kuvayi Millîyenin devam›
faaliyeti hakk›ndaki efkâr› kontrol etmek idi. Rauf Beye yazd›¤›m bu telgraf›,
aynen Erzurumda Kâz›m Kara Bekir Paflaya da vermifltim.

Gayet müstacel olup tehiri caiz de¤ildir, 21/2/1336
Rauf Beye:
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetinin tebdili flekline salâhiyettar olacak

kongrenin in'ikad›, nizamnamemizin sonuncu maddesi mucibince, Meclisi Meb’usan›n em-
niyet ve serbestîi tam dairesinde ifayi vazifei teflriiye eyledi¤ini meclisçe teyide vabestedir. He-
yeti Temsilîyenin, teflkilât› umumîyenin bafl›nda sulha kadar muhafazai flekil etmesi lüzumu,
bilcümle rüfekan›n tensip ve ›srar› üzerine kabul edilmifltir. Halbuki hükûmet taraf›ndan ade-
ta mazhar› teflvik olan muhalif gazetelerin hücumlar›, Meclisi Ayan›n alenî taarruzlar›, hü-
kûmetin ef'al ve icraat› ve bilhassa Sadrazam Paflan›n beyannamesi ve Meclisi Meb’usanda
Kuvayi Millîyenin gayr›meflruiyetini alk›fllatt›ran nutuklar, efkâr› umumiyeyi teflkilât› millîye
aleyhine çevirmekte ve Heyeti Temsilîyemizi müflkül bir vaziyete ilka etmektedir.

Bir taraftan arzuyu flahaneye tevfikan Zeynelâbidin, Hoca Sabri, Sait Molla gibi zeva-
t›n mahza Kuvayi Millîyeyi ›skat maksadile her tarafta vücuda getirmeye çal›flt›klar› Tealii ‹s-
lâm Cemiyeti nam› alt›ndaki tertipler, teflkilât› millîyeye filî taarruzlara bafllam›fllard›r. Ez-
cümle, Ni¤de ve Nevflehirde, mâh› halin on dokuzuncu günü, Meclisi Meb'usan aç›ld›; Tefl-
kilât› millîyeyi padiflah›m›z istemiyor gibi sözlerle halta alenî içtimaata ve tezahürata sevket-
mifllerdir. Bu hal, Sadrazam paflan›n tebli¤ini alan baz› memurlar taraf›ndan da mazhar› tefl-
vik olmufltur, bu hâdisenin Konyaya ve her tarafa sirayet etmesi baidülihtimal de¤ildir. Bina-
enaleyh:

1- Hükûmetin, Kuvayi Millîyenin muhafazas› taraftar› olup olmad›¤›n› kat'iyyen bildir-
mesini kendisinden talep etmek lâz›md›r.

2- Felâh› Vatan grubunun, mevzuubahs olan emniyet ve serbestîi tamma malik oldu¤u-
nu ve Kuvayi Millîyeyi da¤›tmak lüzumuna kani bulundu¤unu veyahut aksini derpifl etmesi
ve henüz muhafazas›na lüzum görüyürsa ona göre hükûmete ihtaratta bulunmakla beraber,
Mecliste dahi lüzumu veçhile müdafaa eylemesi icab eder. Bu hususun, grupça mevkii müza-
kere ve münakaflaya vazolunmas› mütaleas›nday›z.

3- Teflkilât ve Kuvayi Millîyemin imhas›, menafii vatan için tercih olundu¤u takdirde,
‹zmir, Marafl ve sair cephelerde bulunan düflman kuvvetlerine karfl› hükûmetçe tedabiri lâzi-
menin ittihaz›n› taht› temine ald›rmak lâz›md›r.

Balâdaki maruzat ve mütaleat›m›z›n kemali ehemmiyet ve ciddiyetle nazar› dikkate al›-
n›p icabat›na tevessül ve bizi flahsan da müflkül vaziyetten tahlis için neticesinin sürati müm-
kine ile ifl'ar›n› rica ederiz. ‹stanbuldaki baz› rüfekan›n bunca emeklerle vücudu getirilmifl
olan vahdet ve Kuvayi Millîyeye vurulan darbelere karfl› kat’î tedbir almakta, son gayret ve
ciddiyeti göstermekten ziyade, haricî ve uzak kuvvetlerden büyük ümitlere kap›larak, müte-
selli olduklar› zehab› hâs›l oluyor. Biz, elimizdeki kuvveti hüsnü muhafaza edemedi¤imiz
takdirde, haricî kuvvetlerin dahi iltifat›na de¤erimiz kalm›yaca¤›n›, hat›ra olarak arzeyleriz.

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
Kâz›m Kara Bekir Pafla, bu telgrafa verdi¤i 23 fiubat 1336 tarihli cevab›n-

da, "‹stanbulda Meclisi Millîde mütehass›l cereyana karfl›, Heyeti Temsilîyenin
ve Kuvayi Millîyenin makûs ve mütehakkim bir vaziyet almas›n› hiç muvaf›k
bulmuyorum. Yaln›z Heyeti Temsilîye, bu iflin içinden vekarl› ç›kmak ve iflin
mes'uliyetini ve takdiri keyfiyeti, Meclisi Millînin uhdei namus ve hamiyetine b›-
rakmay› mütalea ediyorum.", "Kuvayi Millîyenin ve Heyeti Temsilîyenin muha-
fazai mevcudiyet etmesine Meclis Millî taraftar olmazsa... kongrelerin mukarre-
rat› veçhile emniyeti tamme ile murakebei teflriîyesine sahip ve hâkim oldu¤u
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Efendiler, bugünlerde duyulan gereksinme üzerine Rauf Beye ayn› tarih-
te flu telgraf› da yazd›m. Bu gereksinme, Temsilci Kurul ve Ulusal Güçlerin et-
kinliklerini sürdürmesi konusunda kamuoyu yoklamas›d›r. Rauf Beye yazd›-
¤›m bu telgraf›, oldu¤u gibi Erzurumda Kâz›m Kara Bekir Paflaya da vermifl-
tim.

Çok ivedi olup geciktirilmemelidir. 21/2/1920
Rauf Beye:
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤inin durumunu de¤ifltirmeye yetkili ola-

cak kongrenin toplanmas›, tüzü¤ümüzün sonuncu maddesi uyar›nca, Meb'uslar Meclisinin
tam güven ve özgürlük içinde yasama görevini yapmakta oldu¤unun meclisce do¤rulanma-
s›na ba¤l›d›r. Temsilci Kurulun, genel örgütlerin bafl›ndaki durumunu bar›fla kadar koruma-
s› gere¤i, bütün arkadafllar›n uygun bulmalar› ve bunda direnmeleri üzerine kabul edilmifl-
tir. Oysa hükûmet taraf›ndan sanki özendirilmekte olan karfl›t gazetelerin sataflmalar›, Se-
natonun aç›k sald›r›lar›, hükûmetin yap›p ettikleri ve özellikle Baflbakan Paflan›n bildirisi ve
Meb'uslar Meclisinde Ulusal Güçlerin meflru olmad›¤›n› alk›fllatt›ran nutuklar, kamu oyu-
nu ulusal örgütlere karfl› çevirmekte ve Temsilci Kurulumuzu güç bir duruma sokmaktad›r.

Bir yandan padiflah›n iste¤ine uyarak Zeynelâbidin, Hoca Sabri, Sait Molla gibi kifli-
lerin s›rf Ulusal Güçleri ortadan kald›rmak amac›yla her tarafta kurmaya çal›flt›klar› Tealii
‹slâm Derne¤i* ad› alt›ndaki düzenler, ulusal örgütlere aç›k sald›r›lara bafllam›fllard›r. Bu
arada, Ni¤de ve Nevflehirde, bu ay›n on dokuzuncu günü, Meb'uslar Meclisi aç›ld›; ulusal
örgütleri padiflah›m›z istemiyor gibi sözlerle halk› aç›k toplant›lara ve gösterilere sürükle-
mifllerdir. Bu durum, Baflbakan Paflan›n bildirimini alan bir tak›m görevlilerce özendirici ol-
mufltur, bu olay›n Konyaya ve her yere yay›lmas› uzak bir olas›l›k de¤ildir. Onun için:

1- Hükûmetin, Ulusal Güçlerin korunmas›ndan yana olup olmad›¤›n› aç›kça bildirme-
sini kendisinden istemek gerekir.

2- Felâh› Vatan grubunun, söz konusu olan tam güvenlik ve serbestli¤e sahip oldu¤u-
nu ve Ulusal Güçleri da¤›tmak gere¤ine inand›¤›n› ya da tersine düflünmesi ve hâlâ korun-
mas›n› gerekli görüyorsa ona göre hükûmete hat›rlatmalarda bulunmakla birlikte, Mecliste
de gere¤i gibi savunmas› gerekir. Bu konunun, grupça görüflme ve tart›flma konusu yap›l-
mas› düflüncesindeyiz.

3- Ulusal örgütlerle güçlerin yok edilmesi, ülke ç›kar› aç›s›ndan ye¤lenirse, ‹zmir, Ma-
rafl ve öteki cephelerde bulunan düflman kuvvetlerine karfl› hükûmetçe gerekli önlemlerin
al›nmas›n› sa¤lama ba¤lamak gerekir.

Yukar›daki dilek ve düflüncelerimizin büyük bir önem ve ciddiyetle dikkate al›narak
gere¤inin yap›lmas›na bafllanmas›n› ve bizi de güç durumdan kurtarmak için sonucunun
olanca h›zla bildirilmesini rica ederiz. ‹stanbuldaki baz› arkadafllar›n bunca emeklerle olufl-
turulan birlik ve Ulusal Güçlere indirilen yumruklara karfl› kesin önlem almakta, son çaba
ve dayanc› göstermekten çok, d›fl ve uzak güçlerden büyük umutlara kap›larak, avundukla-
r› kuflkusuna düflülüyor. Biz, elimizdeki gücü iyi koruyamazsak, d›fl güçlerin yüz vermesine
de de¤erimiz kalm›yaca¤›n›, akl›n›zda kals›n diye bilginize sunar›z.

Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal
Kâz›m Kara Bekir Pafla, telgrafa verdi¤i 23 fiubat 1920 tarihli karfl›l›kta,

"‹stanbulda Millî Meclisde beliren ak›ma karfl›. Temsilci Kurulun ve Ulusal
Güçlerin kararl› ve üstün bir durum almas›n› hiç uygun bulmuyorum. Ancak
Temsilci Kurulun, bu iflin içinden bafl› dik ç›kmas›n› ve iflin sorumlulu¤unu ve
al›nacak kararlar›, Ulusal Meclisin namusuna ve vatanseverli¤ine b›rakmay›
düflünüyorum." "Ulusal Güçlerin ve Temsilci Kurulun var olufllar›n› korumaya Ulu-
sal Meclis yanaflmazsa... kongrelerin kararlar› gere¤ine tam güvenlik içinde yasal
denetleme hakk›na sahip ve egemen oldu¤undan, Temsilci Kurulun, art›k Ulusal
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devam› fa-
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k›ndaki ef-
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Ulusal
Güçlerin
etkinlikle-
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* Müslümanl›¤›n Yükselifli Derne¤i



cihetle, Heyeti Temsilîyenin, art›k Meclisi Millîye tevdii mukarrerat ederek da-
¤›lmas›n› ve mevkii faaliyetten çekilmesini yazar ve bir de teflekkür eder.", "fa-
kat, Meclisi Millînin böyle bir mes'uliyet deruhde ederek mevki ve atilerinden
emin olduklar›na dair karar ittihaz ve tebli¤ edecekleri pek meflkûktür. Rauf
Beyefendi bu teklifi yapar ve bu mukarrerat› istihsal eder de Heyeti Temsilîye-
nin mevkii faaliyetten çekilmesini tebli¤ ederlerse, o zaman Heyeti Temsilîye
bunu maalmemnuniye kabul eder. Matbuata ve dahile karfl› neflrü tamim eyler
ve art›k faaliyetten uzaklafl›r. Mevkii fleref ve vekar›n› da meflru bir flekilde
mahfuz tutar. fiüphesiz ki, bir senedenberi ibram› millî ile husule gelmifl Ayd›n
cephesi ne da¤›l›p Yunanl›lara teslimi mukarredat eyler ve ne de hükûmet bun-
lar› da¤›tabilir. O mücahitler kendili¤inden ve sab›k› misillû devam eder. Fakat
mevziî olur ve kolordu kumandanlar› kendi m›nt›kalar›nda bunu ahval ve
maksada göre hüsnü suretle idare eyler, ondan sonra da, vaziyet ve harekât›
müstakbelemiz için zuhûrata tâbi kal›n›r. ‹flte noktai nazar› âcizanem bundan
ibaret oldu¤u maruzdur" diyor (Ves. 238).

Efendiler, ‹stanbulun bilfiil iflgalinden takriben yirmi gün evvel, izhar olu-
nan bu görüfl ve mütalea flayan› tetkiktir. Ben, yaln›z bir noktaya iflaret etmek-
le iktifa edece¤im. O nokta; zuhûrata tâbi olmak tevekkülüdür. Biz elbette,
böyle bir vaz'› mütevekkilâne alamazd›k. Bilâkis zuhûrat›n ne olabilece¤ini,
zuhûrundan evvel keflif ve teyakkun ederek, mukabil tedabirini düflünmek ve
an›nda, tereddütsüz tatbik etmek taraftar› idik. ‹flte bu maksatla idi ki daha ev-
velinden efkâr› istimzaca bafllam›flt›k.

Efendiler, Meb'us Mazhar Müfit Beyin bir mektubuna verdi¤im cevab›
aynen arzedersem, Kâz›m Kara Bekir Paflan›n mütaleas›na verilmek lâz›mge-
len cevap da kendili¤inden anlafl›lm›fl olur. Mazhar Müfit Beyin mektubu muh-
teviyat›n› tekrar etmiyece¤im. Onu icap ederse kendileri neflrederler. Benim
verdi¤im cevap flu idi:

Hakkâri Meb'usu Mazhar Müfit Beyefendiye Ankara, 25/26, 2, 1336
Efendim Hazretleri;
14/2/1336 tarihli mufassal mektubunuzu ancak dün ald›m ve yar›nki postaya yetifltir-

mek üzere cevab›n› flimdi yaz›yorum. Meclisi Alîi Millînin ve Felâh› Vatan nam grubun, ah-
vali hakikîyesini tasvir eden beyanat› aliyeleri mucibi teessürüm oldu. ‹zahat ve tavsifat›n›z-
la, nazar›mda tecelli eden manzara, elem alûttur. Zavall› millet; hayat›n›, mevcudiyetini, mu-
kadderat›n› müdafaa, muhafaza ve temin etmekle mükellef bildi¤i muhterem meb'uslar›n›,
vazifei hakikîyei millîye ve vatanîyelerini ilk anda ve ilk hatvede feramufl etmifl görüyor. Garp
ve bütün düflman, dedi¤imiz milletler, Türkiyede, Türklerde kabiliyet olmad›¤›ndan her fleyi,
bizim için menfi her fleyi, tatbika cevaz verdikleri malûm iken ve herbirimiz ayr› ayr› bu zan-
n›n butlan›n› ispata azmetmifl oldu¤umuzu iddia ederken, hissiyat› menfaatcûyanemiz, ihti-
rasat› hasisemiz, bize her fleyi unutturabilir. Evvel gelen meb’uslar flöyle yapacakm›fl, sonra
gelen meb’uslar böyle tav›r alm›fl, Heyeti Temsilîye fluna mahrem nazarla bakm›fl, buna ba-
ya¤› görmüfl... Bunlar› söyliyenler, koca Türk milletinin muhterem meb'uslar›, öyle mi? Bu
haleti ruhiye, bu mahiyeti ahlâkiye karfl›s›nda mephut, mütehayyir ve sâmit kal›r›m. Yeni
grup veya parti teflkilât›ndan bahis buyuruluyor... Azizim Mazhar Müfit Bey! ‹zah etti¤iniz
mantalite ve karakterlerin teflkil edecekleri gruptan da, partiden de, ben, memleketi kurtar›c›
bir vaz'› metinin al›nabilece¤ine hükmedemiyorum. Ben ve Heyeti Temsilîye nam› alt›nda
ifayi vazifei fedakârî eden arkadafllar, bu vatan›n halâs›, milletin felâh› için ölünciye kadar
çal›flmak isterken, meb'usan› kiram, vaz'u tav›rlarile ve âmâk› gaflete sukutlarile anl›yorum
ki, buna dahi müsaade etmiyeceklerdir. Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetinin tefl-
kilât›na ve bu teflkilât›n vücuda getirdi¤i Kuvayi Millîyeye istinada ihtiyaç kalmad›¤›n›, t›flâne
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Meclise karar alma iflini b›rakarak da¤›lmas›n› ve ifl bafl›ndan çekilmesini ya-
zar ve bir de teflekkür eder.", "fakat, Ulusal Meclisin böyle bir sorumluluk
üstlenerek duruma ve geleceklerine güvendikleri yollu karar al›p bildirecek-
leri çok flüphelidir. Rauf Beyefendi bu öneriyi yapar ve bu kararlar› al›r da
Temsilci Kurulun ifl bafl›ndan çekilmesini bildirirse, o zaman Temsilci Kurul
bunu sevinerek kabul eder. Bas›na ve içe yay›mlay›p yayar ve art›k ifl bafl›n-
dan uzaklafl›r. Bafl› diklik durumunu yasal bir flekilde sakl› tutar. Kuflkusuz ki,
bir senedenberi ulusun üstlenmesi ile oluflmufl bulunan Ayd›n cephesi ne da-
¤›l›p Yunanl›lara kaderini teslim eder ve ne de hükûmet bunlar› da¤›tabilir. O
kutsal savaflç›lar kendili¤inden ve eskisi gibi savafl› sürdürürler. Fakat savafl o
yerle s›n›rl› olur ve kolordu komutanlar› kendi bölgelerinde bunu durumlara
ve amaca göre iyi yolda idare eder, ondan sonra da, gelecekteki durum ve
davran›fllar›m›z olaylar›n geliflmesine göre düzenlenir. ‹flte benim de¤ersiz dü-
flüncem budur bilginize sunulur" diyor (Belge 238).

Efendiler, ‹stanbulun edimli olarak iflgal edilmesinden yaklafl›k yirmi gün
önce, belirtilen bu görüfl ve düflünce incelemeye de¤er. Ben, yaln›z bir nokta-
y› göstermekle yetinece¤im. O nokta; olaylar›n geliflmesine ba¤l› kalmak ka-
dercili¤idir. Biz elbette, ifli böyle bir kadercili¤e b›rakamazd›k. Tersine olay-
lar›n ne yolda geliflebilece¤ini, önceden gerçe¤e yak›n olarak kestirip, karfl›
önlemler düflünmek ve an›nda, duraksamadan uygulamaktan yana idik. ‹flte
bu amaçla idi ki daha önceden kamu oyunu yoklamaya bafllam›flt›k.

Efendiler, Meb'us Mazhar Müfit Beyin bir mektubuna verdi¤im karfl›l›¤›
oldu¤u gibi bilginize sunarsam, Kâz›m Kara Bekir Paflan›n düflüncesine veril-
mek gereken karfl›l›k da kendili¤inden anlafl›lm›fl olur. Mazhar Müfit Beyin
mektubunda yaz›lanlar› tekrar etmiyece¤im. Onu gerekirse kendileri yay›m-
larlar. Benim verdi¤im karfl›l›k flu idi:

Hakkâri Meb'usu Mazhar Müfit Beyefendiye         Ankara, 25/26, 2, 1920
Efendim Hazretleri
14/2/1920 tarihli ayr›nt›l› uzun mektubunuzu ancak dün ald›m ve yar›nki postaya yetifl-

tirmek üzere cevab›n› flimdi yaz›yorum. Yüce Ulusal Meclisin ve Felâh› Vatan ad›ndaki gru-
bun, gerçek durumunu anlatan sözleriniz beni üzdü. Aç›klamalar›n›z ve anlatt›¤›n›zdan, gö-
zümde beliren görünüm, dertlendiricidir. Zavall› millet; hayat›n›, varl›¤›n›, kaderini savun-
mak, korumak ve güven alt›na almakla yükümlü bildi¤i say›n meb'uslar›n›, gerçek ulus ve va-
tan ödevlerini bir anda ve ilk ad›mda unutmufl görüyor. Bat› ve düflman dedi¤imiz bütün mil-
letlerin, Türkiyede, Türklerde yetenek olmad›¤›ndan her fleye, bize karfl› her fleyin, uygulan-
mas›na göz yumduklar› bilinirken ve herbirimiz ayr› ayr› bu san›n›n geçersizli¤ini kan›tlama-
ya kesin karar vermifl oldu¤umuzu ileri sürerken, ç›karc› duygular›m›z, miskin tutkular›m›z
bize her fleyi unutturabilir. Önce gelen mebuslar flöyle yapacakm›fl, sonra gelen meb'uslar
böyle davranm›fl, Temsilci Kurul flunu kendine yak›n görmüfl, bunu baya¤› görmüfl.. Bunlar›
söyliyenler, koca Türk milletinin say›n meb'uslar› öyle mi? Bu ruhsal durum ve ahlâks›zl›k
karfl›s›nda susmufl, flaflm›fl dona kald›m. Yeni grup ya da parti örgütlerinden söz ediyorsu-
nuz... Azizim Mazhar Müfit Bey! Aç›klad›¤›n›z kafa ve karakterlerin oluflturacaklar› grupdan
da, partiden de, ben, memleketi kurtaracak sa¤lam bir tutum al›nabilece¤ine inanam›yorum.
Ben ve Temsilci Kurul ad› alt›nda özverili görev yapan arkadafllar, bu yurdun kurtar›lmas›,
ulusun esenli¤i için ölünceye kadar çal›flmak isterken, say›n meb’uslar tutum ve davran›fllar›y-
la aymazl›¤›n en derinlerine çökmelerinden anl›yorum ki, buna da izin vermeyecekler. Ana-
dolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤inin örgütlerine ve bu örgütlerin oluflturdu¤u Ulu-
sal Güçlere dayanma gere¤i kalmad›¤›n›, çocukca ve aymazca ifller ve davran›fllarla belirten
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ve gafilâne muamelât ve harekâtile ima eden Meclisi Meb'usan›n ve Felâh› Vatan Grubunun,
bu baptaki karar› kat’îsinin istimzaç ve taraf›m›za ifl'ar›n Rauf Beye yazd›k. Bu karar›n istil-
salini tesri için sizin de yard›m›n›z› rica ederiz. Bu karar› verirken, meb'usan› kiram›n mahal-
li in'ikad› olan Darülhilâfede, k›rk bin Frans›z, otuz befl bin ‹ngiliz, iki bin Yunan ve dört bin
‹talyan Kuvvei berriyesinin tahaflflüt etti¤ini ve ‹ngiliz Bahrisefit donanmas›n›n F›nd›kl› sara-
y›na karfl›, lengerendaz bulunmufl oldu¤unu gözönünde bulundurmak lüzumunu hat›rlat›r›m.

Mustafa Kemal
Efendiler, Rauf Beye, yazd›¤›m›z son flifrede, Akbafl Cephaneli¤indeki

cephanenin bir k›sm›n›n ‹ngilizlere verilmesine muavenet ettiklerine ait bir ta-
riz vard›. Bu meseleyi biraz izah edeyim. Rumeli sahilinde, Gelibolu civar›nda,
Akbafl mevkiinde, bir cephane deposu vard›. Orada Frans›zlar›n taht› muhafa-
zas›nda külliyetli esliha ve mühimmat bulunuyordu. Hükûmet ‹tilâf Devletleri-
ne karfl› teslimiyeti tamme göstermifl olmay› muvaf›k› menfaat gördü¤ünden,
zikretti¤im cephanelikteki esliha ve mühimmattan bir k›sm›n›, ‹tilâf Devletleri-
ne vermeyi vadetmifl. Onlar da, Wrangel ordusuna göndereceklermifl. Rusyaya
nakli için bir Rus vapuru da Geliboluya gelmifl. Hükûmet daha evvel, ‹stanbul-
daki teflkilât›m›z rüesass›n›n muvafakat ve muavenetini de temin etmifl...

Halbuki Efendiler, Köprülülü Hamdi Bey nam›nda kahraman bir arkada-
fl›m›z, Kuvayi Millîyeden bir müfreze ile, 26/27 fiubat 1336 gecesi, sallarla Ru-
meli sahiline geçti. Akbafl Cephaneliklerine vaz›yed etti. Depo muhaf›zlar› olan
Frans›zlar› tevkif ve hututu muhabereyi kat'etti. Eslihay› kâmilen ve cephaneyi
k›smen ve muhaf›z Frans›z efrad›n› da mahfuzan Lapsekiye nakletti. Esliha ve
mühimmat› dahile sevkettikten sonra, Frans›z efrad›n› iade etti. Akbafl Depo-
sunda sekiz bin Rus tüfe¤i, k›rk Rus mitralyözü, yirmi bin sand›k cephane tah-
min ediliyordu (Ves. 239).

Bu vak'a üzerine, ‹ngilizler, Band›rmaya iki yüz kiflilik bir kuvvet ç›kar-
d›lar. ‹tilâf kuvvetlerinin harekât› millîye m›nt›kalar› gerilerinde, Düveli ‹tilâfi-
ye askerlerinin de bulunduklar› mahallerdeki depolarda bulunan esliha ve cep-
hanenin baflka yere nakli veya gayrikabili istimal bir hale vaz'› veya bu gibi ma-
hallerin iflgal edilmesi ihtimaline karfl› umum kumandanlara verdi¤imiz emir-
de baz› tedbirler tavsiye etmekle beraber, bilcümle kumandanlar›n kemali azim
ve kat'iyetle hareketleri lüzumunu bildirdik (Ves. 240).

Efendiler, hemen ayn› günlerde, Anzavur, Bal›kesir ve Biga havalisinde
oldukça mühim ve mühlik vaziyetler ihdas›na muvaffak olabilmiflti. Bal›kesir-
de, millî cephelerimizi arkadan vurmak istiyordu. Bafl›na külliyetli adam top-
lam›flt›. Karfl›s›na gönderilen millî kuvvetlerle, Bigada kanl› bir muhabere oldu.
Anzavur, galip geldi. Kuvvetimizi da¤›tt›. Top ve mitralyözlerimizi gaspetti.
Efrat ve zabitan›m›z› esir ve flehit etti. Akbafl kahraman› Hamdi Bey de, bu flü-
heda meyan›nda idi. Bundan sonra, Ahmet Anzavur, kendi ismine nispet etti¤i
Ahmediye Cemiyeti nam› alt›nda, tevsii habasete devam etti.

Efendiler, 3 Mart 1336 tarihli, mündericat› fevkalâde calibi dikkat bir flif-
re ald›m. Bu flifre, ‹stanbuldan, ‹smet Pafladan geliyordu. ‹smet Pafla, ben An-
karaya muvasalattan sonra, Ankaraya yan›ma gelmiflti. Beraber çal›fl›yorduk.
Fakat Cemal Pafladan sonra, Harbiye Nezareti makam›na Fevzi Pafla Hazret-
leri geldi. Müflarileyhin sureti mahsusada talebi üzerine ve bilhassa mühim bir
maksatla, kendisini mevzuubahs tarihten birkaç gün evvel, ‹stanbula gönder-
mifltim.
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Meb'uslar Meclisinin ve Felâh› Vatan Grubunun, bu konudaki kesin karar›n›n soruflturulup
bize bildirilmesini Rauf Beye yazd›k. Bu karar›n ö¤renilmesini çabuklaflt›rmak için sizin de
yard›m›n›z› rica ederiz. Bu karar› verirken, say›n meb'uslar›n toplanma yeri olan ‹stanbul-
da, k›rk bin Frans›z, otuz befl bin ‹ngiliz, iki bin Yunan ve dört bin ‹talyan kara askerinin y›-
¤›nak yapt›¤›n› ve ‹ngiliz Akdeniz donanmas›n›n F›nd›kl› saray›na karfl›, demir atm›fl oldu-
¤unu gözönünde bulundurmak gere¤ini hat›rlat›r›m.

Mustafa Kemal
Efendiler, Rauf Beye, yazd›¤›m›z son flifrede, Akbafl Cephaneli¤indeki cep-

hanenin bir k›sm›n›n ‹ngilizlere verilmesine yard›m ettikleri yolunda bir dokun-
durma vard›. Bu ifli biraz aç›klayay›m. Rumeli k›y›s›nda, Gelibolu dolaylar›nda,
Akbafl denilen yerde, bir cephane deposu vard›. Orada Frans›zlar›n korumas›
alt›nda pekçok silâh ve askerî gereçler bulunuyordu: Hükûmet ‹tilâf Devletleri-
ne bütün bütüne boyun e¤mifl görünmeyi ç›karlar›na uygun buldu¤undan, söy-
ledi¤im cephanelikteki silâh ve askerî gereçlerin bir k›sm›n›, ‹tilaf Devletlerine
vermeye söz vermifl. Onlar da, Wrangel ordusuna göndereceklermifl. Rusyaya
tafl›nmas› için bir Rus vapuru da Geliboluya gelmifl. Hükûmet daha önce, ‹stan-
buldaki örgütümüzün bafllar›n›n olurunu ve yard›m›n› da sa¤lam›fl..

Oysaki Efendiler, Köprülülü Hamdi Bey ad›nda kahraman bir arkadafl›-
m›z, Ulusal Güçlerden bir birlik ile, 26/27 fiubat 1920 gecesi, sallarla Rumeli
yakas›na geçti. Akbafl Cephaneliklerine el koydu. Depo koruyucular› olan
Frans›zlar› tutuklayarak haberleflme hatlar›n› kesti. Silâhlar›n tamam›n› ve
cephanenin, bir k›sm›n› ve koruyucu Frans›z erlerini de gözalt›na alarak Lap-
sekiye tafl›d›. Silâhlarla askerî gereçleri içerilere yollad›ktan sonra, Frans›z er-
lerini geri verdi. Akbafl Deposunda sekiz bin Rus tüfe¤i, k›rk Rus a¤›r maki-
nal› tüfe¤i, yirmi bin sand›k cephane oldu¤u kestiriliyordu (Belge 239).

Bu olay üzerine, ‹ngilizler, Band›rmaya iki yüz kiflilik bir kuvvet ç›kard›-
lar. ‹tilâf kuvvetlerinin Millî Harekât bölgeleri gerilerinde, ‹tilâf Devletleri as-
kerlerinin de bulunduklar› yerlerdeki depolarda bulunan silâhlarla cephane-
nin baflka yere aktar›lmas› veya kullan›lamaz bir duruma getirilmesi ya da bu
gibi yerlerin iflgal edilmesi olas›l›¤›na karfl› bütün komutanlara verdi¤imiz
emirde baz› önlemler önermekle birlikte, bütün komutanlar›n büyük bir ka-
rarl›l›k ve kesinlikle davranmalar› gere¤ini bildirdik (Belge 240).

Efendiler, hemen ayn› günlerde, Anzavur, Bal›kesir ve Biga dolaylar›nda
oldukça önemli ve tehlikeli durumlar yaratmay› baflarabilmiflti. Bal›kesirde,
ulusal cephelerimizi arkadan vurmak istiyordu. Bafl›na çok say›da adam top-
lam›flt›. Karfl›s›na gönderilen ulusal güçlerle Bigada kanl› bir savafl oldu. An-
zavur, galip geldi. Kuvvetimizi da¤›tt›. Top ve a¤›r makinal› tüfeklerimizi ele
geçirdi. Erlerimizi ve subaylar›m›z› tutsak ald› ve flehid etti. Akbafl kahrama-
n› Hamdi Bey de, bu flehitler aras›nda idi. Bundan sonra, Ahmet Anzavur,
kendi ad›yla and›¤› Ahmediye Derne¤i ad› alt›nda, alçakl›¤›n› geniflletmeyi
sürdürdü.

Efendiler, 3 Mart 1920 tarihli, içeri¤i olana¤anüstü dikkat çeken bir flifre
ald›m. Bu flifre, ‹stanbuldan, ‹smet Pafladan geliyordu. ‹smet Pafla, ben Anka-
raya geldikten sonra, Ankaraya yan›ma gelmiflti. Beraber çal›fl›yorduk. Fakat
Cemal Pafladan sonra, Savafliflleri Bakanl›¤›na Fevzi Pafla Hazretleri geldi.
Onun özel olarak istemesi üzerine ve özellikle önemli bir amaçla, kendisini
sözü edilen tarihten birkaç gün evvel, ‹stanbula göndermifltim.
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Mühim olarak mütalea etti¤imiz, flu idi: Yunanl›lar taarruza haz›rlan›yor-
lar. Buna karfl› makul olan, bütün kuvvetleri seferber ederek muntazam bir
harbe girmekti. Bahusus, Fevzi Pafla Hazretleri, bu lüzum ve ›zt›rar› takdir et-
mekte idi.

‹flte, bu haz›rl›¤› yapmak üzere ‹smet Paflan›n ‹stanbulda bulunmas› ve
hatta Erkân›harbiye Riyasetine resmen getirilerek temini mesaisi, çok nâfi ola-
cak idi. Bu maksatla, ‹stanbula gitmesine lüzum görmüfltüm. ‹smet Paflan›n
telgraf› fludur:

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine Harbiye, 3/3/1336
Al›nan malûmata göre, ‹stanbulda bir cemiyet teflekkül ve bu cemiyet ‹ngilizlerle tevhi-

di mukarrerat etmifl. Hükûmetin ›skatile malûm bir hükûmetin tesisi, meclisin feshi, ‹zmir ve
Adanan›n temini iflgali için Kuvayi Millîyenin ilgas›, cihan için amili sulh ve müsalemet ol-
mak üzere ‹stanbulda beynelislâm bir flûray› hilâfet teflkili, bolfleviklik aleyhine fetva ›sdar›,
mukarrerat cümlesinden imifl. Nâz›r Pafla, bu cemiyetin faaliyetine ehemmiyet veriyor. Ana-
doludaki Anzavur teflebbüsat› bu faaliyetten oldu¤u gibi, ‹ngilizlerin, hükûmeti en ziyade
tazyik etmeleri de, ayn› sebeptendir. Malûmat olarak arzetmekli¤imi arzu ettiler. (‹smet)

Harbiye Nezareti Seryaveri Binbafl› Salih
Efendiler, malûmu âlinizdir ki, ‹ngiliz mümessili, Yunanl›lar da dahil ol-

du¤u halde, itilâf kuvvetlerine karfl› tatili harekât edilmesini hükûmete teklif et-
miflti ve bu temin olunursa, ‹stanbulu Devleti Osmanîyeye b›rakacaklar› gibi
yald›zl› bir vaitte de bulunmufllard›. Fakat, ‹stanbulda bu teklif yap›l›rken, fiu-
bat›n 18 inci, 19 uncu ve 20 nci günlerinde, Yunanl›lar›n ‹zmire yeni kuvvet, ve-
saiti nakliye, külliyetli cephane getirdi¤i ve cephelere sevkederek yeni bir taar-
ruza haz›rland›¤›, bizim malûmumuz idi. Bu malûmat›m›z› -icraat› hükûmete
müdahale etmeyiniz yaygaras›na bakmaks›z›n- hükûmeti merkeziyeye de iblâ¤
ederek nazar› dikkatini celpten hâli kalmad›k.

Yunanl›lar, bu suretle, taarruza haz›rlan›rlarken, Ali R›za Pafla Kabinesi,
di¤er bir teklif karfl›s›nda kal›yor.

"Yunanl›lar karfl›s›nda bulunan Kuvayi Millîyeyi 3 kilometre geri ald›r-
mak!."

Ali R›za Pafla Kabinesinin, buna muktedir olmad›¤› meydanda idi. Fakat,
maksat, onun ›skat› idi. Sadrazam, bizzarure, bu teklifin kabili icra olmad›¤›n›
cevaben bildirmifl.

3 Mart 1336 günü Yunanl›lar taarruza geçtiler. Gölcük yaylasile Bozda¤›-
n› iflgal ettiler.

‹flte, bu hâdise üzerine, Ali R›za Paflan›n, makam›n› daha fazla muhafaza-
dan sarf›nazarla, düflünebildi¤i yegâne çare, hemen istifa edip, bu mes'uliyetli
iflten yakay› s›y›rmak olmufltur. Çünkü, harekât› millîyeyi tatil ettirmek husu-
sunda vukubulan teklifi, tatbika çal›flm›fl ve fakat muvaffak olamam›fl olan Ali
R›za Paflan›n, bu defaki teklifi de tatbik ettirece¤im vadinde bulunup ta ademi
muvaffak›yeti halinde, ‹tilâf Devletleri nezdinde mes'ul tutulmas› ihtimali de
var›di hat›r de¤il midi?

Harbiye Nâz›r› Cemal Pafla, Baflkumandan Mister George Milne'nin evami-
rini tatbik ettiremedi¤inden dolay› en nihayet kabineden ihraç muamelesine ma-
ruz kalmam›fl m›yd›? Ayn› halin Ali R›za Paflaya, tatbik›na kalk›fl›ld›¤› takdirde,
kendisini, padiflah›n muhafaza edebilece¤inden emin olabilir midi? Böyle bir ha-
lin vukuunda, amali millîyenin tecelligâh› münferidi oldu¤unu, söyledi¤i ‹stan-
buldaki Meclisi Millîye güvenebilecek midi? ‹radei millîye nam›na idarei kelâm
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Önemli oldu¤unu düflündü¤ümüz, fluydu: Yunanl›lar sald›r›ya haz›rlan›-
yorlar. Buna karfl› yap›lacak ak›ll› ifl, bütün kuvvetleri seferber ederek düzen-
li bir savafla girmekti. Özellikle, Fevzi Pafla Hazretleri, bu gereklilik ve zorun-
lulu¤u anlamakta idi.

‹flte, bu haz›rl›¤› yapmak üzere ‹smet Paflan›n ‹stanbulda bulunmas› ve
üstelik Kurmay Baflkan› yap›larak çal›flmas›n› sa¤lamak, çok yararl› olacak
idi. Bu amaçla, ‹stanbula gitmesini gerekli bulmufltum. ‹smet Paflan›n telgraf›
fludur:

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine   Harbiye 3/3/1920 
Al›nan bilgiye göre, ‹stanbulda bir dernek kurulmufl ve bu dernek ‹ngilizlerle kader

birli¤i yapm›fl. Hükûmetin düflürülmesi ve bilinen bir hükûmetin kurulmas›, meclisin da¤›-
t›lmas›, ‹zmir ve Adana iflgal edilebilsin diye Ulusal Güçlerin ortadan kald›r›lmas›, dünya-
ya bar›fl ve esenlik getirmek üzere ‹stanbulda Müslümanlararas› bir halifelik dan›flma kuru-
lu oluflturulmas›, bolflevikli¤e karfl› fetva ç›kar›lmas›, al›nan kararlar aras›ndaym›fl. Bakan
Pafla, bu derne¤in çal›flmalar›na önem veriyor. Anadoludaki Anzavur giriflimi bu derne¤in
ifli oldu¤u gibi, ‹ngilizlerin, hükûmete çok fazla bask› yapmalar› da, bundand›r. Bilgi olarak
sunmam› istediler. (‹smet)

Savafliflleri Bakanl›¤› Baflyaveri Binbafl› Salih
Efendiler, biliyorsunuz ki, ‹ngiliz temsilcisi, Yunanl›larla birlikte, ‹tilâf

Devletleri kuvvetlerine karfl› savafla son verilmesini hükûmete önermiflti ve
bu sa¤lan›rsa, ‹stanbulu Osmanl› Devletine b›rakacaklar› gibi yald›zl› bir söz
de vermifldi. Fakat, ‹stanbulda bu öneri yap›l›rken, fiubat›n 18 inci, 19 uncu ve
20 nci günlerinde, Yunanl›lar›n ‹zmire yeni kuvvet, tafl›t araçlar›, çok cepha-
ne getirdi¤ini ve cephelere göndererek yeni bir sald›r›ya haz›rland›¤›n›, biz bi-
liyorduk. Bu bilgimizi -hükûmetin ifllerine kar›flmay›n›z yaygaras›na bakmak-
s›z›n- ‹stanbul hükûmetine ileterek dikkatini çekmekten geri kalmad›k.

Yunanl›lar, böylece, sald›r›ya haz›rlan›rken, Ali R›za Pafla Hükûmeti,
baflka bir öneri karfl›s›nda kal›yor.

"Yunanl›lar karfl›s›nda bulunan Ulusal Güçleri 3 kilometre geri ald›r-
mak.."

Ali R›za Pafla Hükûmetinin, buna gücü yetmedi¤i meydanda idi. Ama,
amaç, onun düflürülmesi idi. Baflbakan, ister istemez, bu önerinin yerine geti-
rilemiyece¤ini yan›t olarak bildirmifl.

3 Mart 1920 günü Yunanl›lar sald›r›ya bafllad›lar. Gölcük yaylasile Boz-
da¤›n› ele geçirdiler.

‹flte, bu olay üzerine, Ali R›za Paflan›n, yerinde daha fazla kalmaktan
vazgeçerek, düflünebildi¤i tek ç›karyol, hemen çekilip, bu sorumlu iflten ya-
kay› s›y›rmak olmufltur. Çünkü, Millî Harekât› durdurmak yolunda yap›lan
öneriyi, uygulamaya çal›flm›fl ve fakat baflaramam›fl olan Ali R›za Paflan›n,
bu yeni öneriyi de uygulataca¤›m diye söz verip de baflaramamas› halinde,
‹tilâf Devletleri taraf›ndan sorumlu tutulmas› olas›l›¤› da akla gelmemifl
miydi?

Savafliflleri Bakan› Cemal Pafla, Baflkomutan Mister George Milne'nin
emirlerini uygulatamad›¤› için en sonunda hükûmetten ç›kar›lma durumunda
kalmam›fl m›yd›? Ayn› ifl Ali R›za Paflaya, uygulanmaya kalk›fl›l›rsa, kendisini,
padiflah›n koruyabilece¤ine güvenebilir miydi? Böyle bir hal oldu¤unda, ulusal
emellerin tek belirme yeri oldu¤unu, söyledi¤i ‹stanbuldaki Millî Meclise gü-
venebilecek mivdi? Millî irade ad›na söz söylemenin ve istekler ileri sürmenin
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serdi metalibe art›k mahal ve imkân kalmad›¤›n› söyliyerek tecziye ile tehdit et-
ti¤i Heyeti Temsilîyeye istinada tenezzül etmeli midi? Binaenaleyh, kendisi için
istifadan ehven bir fley olamazd›, iflte, o da, öyle yapm›flt›r (Ves. 241). Ali R›za
Pafla; bu istifas›n›, kabineye ilk tecavüz vukuunda yapmas› lüzumu hakk›nda
ikaz ve ihtarda bulundu¤umuz zaman kabul etmedi. Yerinde durmakla vatana
nâfi olaca¤›n› söyledi. Meclisi Meb'usan da bu mütalleai cahilâneyi tasviben
onu yerinde tuttu. Acaba ifas› mevzuubahs vazife, Yunanl›lar›n taarruz haz›r-
l›klar›n› ikmal ederek vatan›n mukaddes topraklar›ndan daha bir k›sm›n› çi¤-
nemek ve aziz vatandafllardan daha bir k›sm›n› süngüler alt›nda inletmek için,
muhtaç oldu¤u f›rsat›, sükûnetle ona bahfletmek midi?!

3 Mart 1336 tarihli flifrelerle, Rauf ve Kara Vas›f Beyler, bu istifa mesele-
sini haber verirken, Felâh› Vatan Grubu reisinin; Meclis reis vekillerinin sara-
ya gönderildi¤ini de bildiriyorlard›. Bu rüesa, huzuru flahaneye kabul olunma-
m›fllar. Baflkâtip ve baflmabeyinci ile müzakere etmeleri irade buyurulmufl.
Grup reisi, teflkilât› millîyenin padiflaha sadakatini teyit etmifl. Sözü istifa mese-
lesine naklettirmifl. Padiflah, baflkâtip vas›tasile flu iradeyi tebli¤ etmifl: "Bütün
meb'uslara selâm. Ahval ve vaziyetin vahametini ben de onlar kadar müdri-
kim. ‹cab› hal ve vaziyete göre birisini sadarete intihap edece¤im. Onun salâhi-
yetine tecavüzle rüfekas›n›n intihab›na müdahale edemem. Ancak, ona ekseri-
yet grubuyla anlaflmas›n› tavsiye edece¤im."

Rüesa heyeti bitteflekkür, ayr›lm›fllar (Ves. 242). Verilmekte olan malûmat
meyan›nda, flunlar da vard›: "Meb'uslar mütelâfli, fakat arzuya muvaf›k bir ka-
bine gelece¤inden emindirler. Ecnebîler, Hürriyet ve ‹tilâfç›lar ve Nigehbanc›-
lar, tertip ettikleri harekât› irticaiyede muvaffak olabilmek için, Ferit Pafla ve
yaran›ndan birini mevkii iktidara getirmeleri de muhtemeldir. Meclisi, bittabi
feshedeceklerdir. Nezdi flahanede oradan tedabiri müessirede bulunulmas›...
mazurdur."

Efendiler, garip de¤il midir ki, bugün bu maruzatta bulunanlar daha bir-
kaç hafta evvel: "Meclis resmen küflat edilmifl olmas›na nazaran, atiyen evami-
rinizin âcizlerinize tebli¤ini ve nikat› nazar›n›z›n her makam nezdinde hakk›y-
le müdafaa edilece¤ine itimat buyurulmas›n›" tebli¤ eden zevatt›r. Birkaç hafta
evvel, hükûmeti merkeziye ile hemfikir olarak beni, muamelât ve icraata müda-
haleden menetmek istiyen zevat, bugün ‹stanbulda hiçbir fley yapmaya mukte-
dir bulunmad›klar›n› itiraf ederek buradan, Heyeti Temsilîyeden tedabiri mü-
essireye intizar ediyorlar.

Biz, bu arzuyu da ifa edece¤iz. Fakat, bu zevat›n arzusu oldu¤u için de¤il,
bunu, menfaati vatan emretti¤i için...

Efendiler, 3 Mart ve 3/4 Mart gecesi, ‹stanbul ile muhaberat ve oradaki va-
ziyeti anlamakla geçti. 4 Mart günü, gerek ismet Pafladan ve gerek zevat› saire-
den ald›¤›m malûmat üzerine vaziyeti tamimen bütün ordulara ve teflkilât› mer-
kezlerimize ve millete ibla¤ ettim (Ves. 243,244). Meclisi Meb'usan Riyasetine
flunu yazd›m:

Meclisi Meb'usan Riyaseti Vekaleti Celilesine Ankara, 4/3/1336
Düveli Mütelifenin müdahalât› mükerreresine karfl› nihayet Ali R›za Pafla kabinesinin hu-

turu mecliste istifas›n› verdi¤i teessürle haber al›nm›flt›r. Ayd›n cephesinde, mübarek vatan› isti-
lâ etmeye çal›flan düflmanla Kuvayi Millîye çarp›flmakta ve her kar›fl topra¤›na, sâd›k ve fedekâr
evlâtlar›n›n nafllar›n› defnetmektedir. Hiçbir kuvvet, hiçbir salâhiyet, tarihin emretti¤i bu vazife-
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art›k yeri ve olana¤›n›n kalmad›¤›n› söyliyerek cezaland›rmakla göz da¤› ver-
di¤i Temsilci Kurula dayanacak kadar alçalmal› m›yd›? Demek ki, kendisi için
çekilmekten daha uygun bir fley olamazd›. ‹flte, o da, öyle yapm›flt›r (Belge
241). Ali R›za Pafla; bu çekiliflini, hükûmete ilk sald›r›ld›¤›nda yapmas› gerek-
ti¤i yolunda uyar› ve hat›rlatmada bulundu¤umuz zaman kabul etmedi. Yerin-
de kalmakla vatana yararl› olaca¤›n› söyledi. Meb'uslar Meclisi de bu cahilce
görüflü uygun bularak onu yerinde tuttu. Acaba, yap›lmas› söz konusu olan
ödev, Yunanl›lar›n sald›r› haz›rl›klar›n› tamamlayarak vatan›n kutsal toprak-
lar›ndan daha bir bölümünü çi¤nemek ve aziz vatandafllardan daha bir k›sm›-
n› süngüler alt›nda inletmek için, gerekli olan f›rsat›, ses ç›karmadan ona ba-
¤›fllamak m›yd›?

3 Mart 1920 tarihli flifrelerle, Rauf ve Kara Vas›f Beyler, bu çekilme iflini
haber verirken, Felâh› Vatan Grubu baflkan›n›n; meclis baflkan vekillerinin
saraya gönderildi¤ini de bildiriyorlard›. Bu baflkanlar, padiflah taraf›ndan ka-
bul olunmam›fllar. Baflkâtip ve baflmabeyinci ile görüflmeleri emredilmifl.
Grup baflkan›, Ulusal Güçlerin padiflaha ba¤l›l›¤›n› yeniden bildirmifl. Sözü
çekilme konusuna getirtmifl. Padiflah, baflkâtip arac›l›¤›yla flu emri vermifl:
"Bütün meb'uslara selâm. Olanlar›n ve durumun a¤›rl›¤›n› ben de onlar kadar
biliyorum. ‹flin ve durumun gere¤ini göz önünde bulundurarak birisini baflba-
kan seçece¤im. Onun yetkisine el uzatarak arkadafllar›n›n seçimine kar›fla-
mam. Ancak ona, ço¤unluk grubuyla anlaflmas›n› ö¤ütleyece¤im."

Baflkanlar teflekkür ederek, ayr›lm›fllar (Belge 242). Verilmekte olan bil-
giler aras›nda, flunlar da vard›: "Mebuslar telâfll›, fakat istenilene uygun bir
hükûmet kurulaca¤›na güveniyorlard›. Yabanc›lar, Hürriyet ve ‹tilâfç›lar ve
Nigehbanc›lar, düzenledikleri gerici ifllerde baflar›l› olabilmek için, Ferit Pafla
ve yak›nlar›ndan birini ifl bafl›na getirmeleri de olas›d›r. Meclisi, elbette da¤›-
tacaklard›r. Padiflah kat›nda sizlerin oradan etkin önlemler alman›z› onay›n›-
za sunar›z."

Efendiler, tuhaf de¤il midir ki, bugün, bu dilekte bulunanlar daha birkaç
hafta evvel: "Meclis resmî olarak aç›lm›fl oldu¤una göre, bundan böyle emir-
lerinizin bana bildirilmesini ve görüfllerinizin her yerde gere¤i gibi savunula-
ca¤›na güvenilmesini" bildiren kiflilerdir. Birkaç hafta önce, ‹stanbul hükûme-
ti ile görüfl birli¤inde olarak beni, ifllere ve yap›lanlara kar›flmaktan önlemek
istiyen kifliler, bugün, ‹stanbulda hiçbir fley yapmaya güçleri bulunmad›¤›n›
itiraf ederek buradan, Temsilci Kurulundan etkin önlemler bekliyorlar.

Biz, bu iste¤i de yerine getirece¤iz. Ama, bu kifliler istiyor diye de¤il, bu-
nu, vatan ç›karlar› emrediyor diye...

Efendiler, 3 Mart ve 3/4 Mart gecesi, ‹stanbul ile haberleflmekle ve ora-
daki durumu anlamakla geçti. 4 Mart günü, gerek ‹smet Pafladan ve gerek
baflkalar›ndan ald›¤›m bilgiler üzerine durumu genelgeyle bütün ordulara ve
örgüt merkezlerimize ve millete bildirdim (Belge 243, 244). Mebuslar Meclisi
Baflkanl›¤›na flunu yazd›m:

Meb'uslar Meclisi Yüce Baflkan Vekilli¤ine    Ankara, 4/3/1920
‹tilâf Devletlerinin ifllere birçok kere kar›flmalar› karfl›s›nda sonunda Ali R›za Pafla hükû-

metinin meclise istifas›n› verdi¤i üzüntüyle haber al›nm›flt›r. Ayd›n cephesinde, kutsal vatan› ele
geçirmeye çal›flan düflmanla Ulusal Güçler çarp›flmakta ve her kar›fl topra¤›na, sad›k ve özverili
çocuklar›n›n cesetlerini gömmektedir. Hiçbir güç, hiçbir yetki, tarihin emretti¤i bu ödevi yapmak-
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den milletimizi menedemiyecektir. ‹stiklâli millî ve vatan›m›z›n temini hususunda her fede-
kârl›¤a amade bulunan milletimizin, heyecan› mukaddesini ancak milletin itimad› tamm›n›
haiz bir hükûmetin resikâra getirilmesi tatmin edebilir. Bütün millet, bu tarihî günlerde, ira-
dei millîyesinin vekâleti mutlakas›n› haiz bulunan meb’uslar›n mukarrerat› kat'iyesine nafli-
kibâne muntaz›rd›r. Vatana ve tarihe karfl›, deruhde etti¤iniz mes'uliyeti azimeyi ve bütün ci-
han›n kürsii müzakerat›n›za matuf olan enzar› tetkikini düflünerek, milletin azmi fedekâra-
nesile mütenasip kararlar ittihaz buyurulaca¤›ndan emin oldu¤umuzu ve vatanperverane me-
sainizde bütün milletin refik ve muzahir oldu¤unu arzeyleriz Efendim.

Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
Padiflaha da, bu telgraf› çektim Efendiler:

Atabei Seniyei Hazreti Padiflahiye Ankara, 4 Mart 1336
‹tilâf Devletlerinin muhilli istiklâl ve haysiyet tecavüzat›na ve mütareke ahkâm› hilâf›n-

daki müdahalât ve harekât›na, daha ziyade tabaveri metanet olam›yan kabinenin istifasile ye-
niden devleti aliyelerinde bir buhran› vükelâ zuhûr etmesi, efkâr› umumîyei millette derin bir
heyecan tevlit etmifltir. Makam› saltanat ve hilâfeti humayunlar› etraf›nda, tevhidi fikir ve
emel ederek istiklâl ve masuniyeti flahaneleri ve tamamiyeti memaliki devleti aliyeleri için, son
fedekârl›¤› göze ald›rm›fl olan bilûmum tebaü mülûkâneleri, düflmanlar taraf›ndan idare edi-
len baz› nifak ve ihtilâl tertibat›ndan dolay›, zaten müteessir ve endiflenak bir halde, buhran›
vükelân›n sürati mümkine ile zevaline ve amali millîyeyi bihakk›n tatmin edebilecek bir he-
yeti muhteremei vükelân›n teflkiline muntaz›rd›r. Meclisi Millînin ekseriyet grubunda tekasüf
eden amal ve temayülât› millîyenin taraf› flahanelerinden mazhar› himaye olaca¤›na, bütün
tebai humayunlar› gibi, Heyetimiz de emindir. Ancak, dahilî ve haricî bin türlü ihtirasat›n ga-
leyanile sükûn ve selâmeti tehdit alt›nda bulunan memleketimizin, vicdan› millîyi temin ede-
miyecek bir kabine reisine hiçbir dakika tahammül edemiyece¤ini ve maazallah böyle bir ha-
lin vukuu Devleti Osmanîye tarihinde mesbuk olm›yan hadisat› elîmiye bais olaca¤›n› atabei
seniyei hazreti flehriyarilerine arzetmeyi vazifei hamiyet telâkki ederiz olbapta ve katibei ah-
valde.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti
Temsilîyesi nam›na Mustafa Kemal

Bu telgraf›n bir suretini beray› malûmat Meclisi Meb'usan Riyasetine ve
kolordu kumandanlar›na vermekle beraber, bunun bir suretini kopye ederek
‹stanbul gazetelerine ve Matbuat Cemiyetine vermesini de ‹stanbul telgrafha-
nesine emrettik. Bundan baflka Efendiler; kumandanlara, valilere, mutasar-
r›flara ve Müdafaai Hukuk Heyeti Merkeziyelerine, ayr›ca flu tamimi de yap-
t›k:

4 Mart 1336
‹tilâf Devletlerinin tahammülfersa bir flekle gelen müdahalât ve tazyikat›ndan dolay›

kabine, 3 Mart dünkü gün istifa etmifltir. ‹st›tlaat› mevsukam›za nazaran kabinenin ›skat› Fe-
rit Paflan›n veya emsalinden birinin mevkii iktidara getirilmesi ve ‹stanbulda ecnebî amaline
hâdim, bir flûray› hilâfet teflkili esaslar› üzerinde haricî düflmanlar taraf›ndan idare edilen ve
muhalif f›rkalar›n, tavassutile vücuda gelen bir komitenin neticei faaliyetidir. Yani komitenin
faaliyetine zemin haz›rlamak için ‹tilâf Devletleri, evvelâ kabineyi istifaya mecbur edecek
tazyikat icra etmifllerdir. Vaziyetin bu vehameti karfl›s›nda, Meclisi Meb'usan, bittabi icap
eden teflebbüsat› müessirde devam etmektedir. Ancak teflebbüsat› mezkûrenin filen teyidi için,
acilen amali millîyeyi tatmin edemiyecek bir kabine reisine, milletin tahammül edemiyece¤i-
ni gayet fledit bir lisanla mabeyni humayuna, Meclisi Meb’usan riyasetine ve matbuata bildir-
mek lâz›md›r. Bu telgraf›n vusulünde, dakika fevt edilmiyerek bu flekilde telgraflar ihzar ve
bu gece behemehal keflidesi esbab›n›n istikmalile buraya da yar›n sabaha kadar malûmat ita-
s›n› ehemmiyetle rica ederiz.

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti
Temsilîyesi nam›na Mustafa Kemal

Efendiler, verdi¤imiz talimat mucibince, memleketin her taraf›ndan, mille-
tin her makam›ndan 4/5 Mart gecesinden itibaren bafllayan telgraf f›rt›nas›, ay›n
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tan milletimizi al›koyam›yacakt›r. Ulusal ba¤›ms›zl›¤›n ve vatan›m›z›n güvene al›nmas› yo-
lunda her özveriye haz›r bulunan milletimizin, kutsal coflkusunu ancak milletin tam güveni-
ne sahip bir hükûmetin iflbafl›na getirilmesi yat›flt›rabilir. Bütün millet, bu tarihî günlerde,
ulusal iradenin tam vekilli¤ine sahip bulunan meb'uslar›n kesin kararlar›n› sab›rs›zl›kla
beklemektedir. Vatana ve tarihe karfl›, üstlendi¤iniz büyük sorumlulu¤u ve bütün dünyan›n
kürsünüze çevrili olan inceleme bak›fllar›n› düflünerek, milletin özverili kararl›l›¤›na yak›fl›r
kararlar al›naca¤›na güvendi¤imizi ve yurtsever çal›flmalar›n›zla bütün milletin sizinle bir-
likte ve size destek oldu¤unu bilginize sunar›z Efendim.

Temsilci kurul ad›na Mustafa Kemal
Padiflaha da, bu telgraf› çektim Efendiler:

Padiflah Hazretlerine Ankara, 4 Mart 1920
‹tilâf Devletlerinin ba¤›ms›zl›k bozucu ve onur k›r›c› sald›r›lar›na ve ateflkes hüküm-

lerine ayk›r› kar›flma ve davran›fllar›na, daha fazla dayanamayan hükûmetin çekilmesiyle
yüce devletinizde yeniden bir hükûmet bunal›m› olmas›, kamu oyunda derin bir heyecan
yaratm›flt›r. Yüce padiflahl›¤›n›z ve halifeli¤iniz çerçevesinde, düflünce ve emel birli¤ine va-
rarak yüce ba¤›ms›zl›¤›n›z ve dokunulmazl›¤›n›z ve yüce devletinizin ülke bütünlü¤ü için,
son özveriyi göze alm›fl olan bütün uyruklar›n›z, düflmanlar taraf›ndan yönetilen bir tak›m
uyuflmazl›k ve kargafla düzenlemelerinden dolay›, ötedenberi üzüntülü ve kayg›l› bir du-
rumda, hükûmet bunal›m›n›n olabildi¤ince h›zla giderilmesini ve ulusal emelleri hakk›yla
karfl›layabilecek sayg›de¤er bir bakanlar kurulunun kurulmas›n› beklemektedir. Millî Mec-
lisin ço¤unluk grubunda yo¤unlaflan ulusal emel ve e¤ilimlerin sizce korunaca¤›na, bütün
uyruklar›n›z gibi Kurulumuz da güvenmektedir. Ancak içteki ve d›fltaki bin türlü h›rs›n ka-
barmas›yla dinginli¤i ve esenli¤i tehdit alt›nda bulunan memleketimizin vicdana güven ve-
remiyecek bir baflbakana bir dakika bile katlanam›yaca¤›n› ve Allah korusun böyle bir du-
rum ortaya ç›karsa Osmanl› Devletinin tarihinde görülmemifl ac› olaylara yol açaca¤›n› siz
yüce padiflah›m›z›n bilgilerine sunmay› yurtseverlik ödevi sayar›z bu hususta da her husus-
ta oldu¤u gibi emir padiflah›nd›r.

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Temsilci
Kurulu ad›na Mustafa Kemal

Bu telgraf›n bir örne¤ini bilgi için Meb’uslar Meclisi Baflkanl›¤›na ve ko-
lordu komutanlar›na vermekle birlikte, bunun bir örne¤ini ç›kararak ‹stanbul
gazetelerine ve Bas›n Derne¤ine vermesini de ‹stanbul telgrafhanesine emret-
tik. Bundan baflka Efendiler; komutanlara, valilere, mutasarr›flara ve Hakla-
r› Savunma Merkez Kurullar›na, ayr›ca flu genelgeyi de gönderdik:

4 Mart 1920
‹tilâf Devletlerinin dayan›lmaz bir durum alan kar›flmalar›ndan ve bask›lar›ndan

hükûmet, 3 Mart dünkü gün çekilmifltir. Ald›¤›m›z sa¤lam haberlere göre hükûmetin dü-
flürülmesi Ferit Paflan›n veya benzerlerinden birinin iflbafl›na getirilmesi ve ‹stanbulda
yabanc›lar›n emellerine hizmet eden, bir halifelik dan›flma kurulu oluflturulmas› yolunda
d›fl düflmanlar taraf›ndan yönetilen ve karfl›t partilerin, arac›l›¤› ile oluflmufl bir komite-
nin çal›flmalar› sonucudur. Yani komitenin çal›flmas›na yol açmak için ‹tilâf Devletleri,
önce hükûmeti çekilmek zorunda b›rakacak bask›lar yapm›fllard›r. Durumun bu a¤›rl›¤›
karfl›s›nda, Meb'uslar Meclisinin, elbette gereken etkin giriflimleri sürmektedir. Ancak
bu giriflimlerin etkin olarak güçlendirilmesi için, ulusal emelleri ivedi olarak karfl›laya-
m›yacak bir hükûmet baflkan›na, milletin, katlanamayaca¤›n› çok sert bir dille padiflaha,
Meb'uslar Meclisi baflkanl›¤›na ve bas›na bildirmek gerekir. Bu telgraf al›nd›¤›nda, da-
kika kaybedilmiyerek bu yolda telgraflar haz›rlanmas› ve bu gece kesinlikle çekilmesi
haz›rl›klar›n›n tamamlanmas› ve buraya da yar›n sabaha kadar bilgi verilmesini önemle
rica ederiz.

Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i
Temsilci Kurulu ad›na Mustafa Kemal

Efendiler, verdi¤imiz direktif gere¤ince, memleketin her taraf›ndan, milletin
her yönetim kat›ndan 4/5 Mart gecesinden bafllayan telgraf f›rt›nas›, ay›n beflinci



beflinci ve alt›nc› günleri, padiflah ve Meclisi Meb'usan saraylar›nda matlup te-
siri yapt›.

Nihayet, 6 Mart günü, kim ve ne oldu¤una intikal edemedi¤im bir zat ta-
raf›ndan flu haber verildi:

Heyeti Temsilîyeye Dersaadet, 6 Mart 1336
Makam› sadaretin, Bahriye Naz›r› Salih Paflaya tevcih k›l›nd›¤› maruzdur.

Müdafaai Hukuk Cemiyeti Kâtibiumumî Vekili Halit
Bu telgraf›, flu telgraf takip etti:

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine Meb'usan, 6 Mart 1336
Zat› akdesi hazreti hilâfetpenahî, flimdi Meclisi Meb'usan Reisini huzuru humayunla-

r›nda fleref müsule nail k›larak mesnedi sadareti, ayandan Bahriye Nâz›r› sab›k› Salih Pafla-
ya tefviz buyurduklar›n› ferman buyurmufl ve müflarileyh dahi kabineyi teflkil ile meflgul bu-
lunmufl oldu¤undan buhran›n yar›n akflama kadar tamamile zail olaca¤› tebli¤ olunur.

Meclisi Meb'usan Reisi Cemâlettin Arif
Efendiler, Rauf Beyin de ayn› günde fakat, henüz kabine reisi taayyün et-

meden verdi¤i malûmat vard›r. fiayan› dikkat oldu¤u için bu malûmat› muhte-
vi telgraf›n›, aynen arzediyorum:

Zata mahsus gayet aceledir. Harbiye, 6 Mart 1336
Dakika tehiri gayr›caizdir. Ankarada K.O. 20 Kumandanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
1- Dün gece ‹zzet ve Salih Paflalarla görüfltüm. Her ikisine de sadaret teklifi vaki olma-

m›flt›r. Vekâlet eden kabine de, kimin olaca¤›n› bilmiyor. Dahiliye Nâz›r› esbak› Reflit Beyin
saray ile Fransa ve ‹ngiltere sefaretleri aras›nda cevelân etmekte oldu¤u mevsukan istihbar
ediliyor. Bir rivayete göre, mumaileyhin makama getirilece¤i merkezindedir. Evvelsi gece zâ-
t› flahane Tevfik Paflay› kabul etti. Bilâhare Ferit Paflay› kabul ile beflten on sonraya kadar gö-
rüfltü. Dünkü Cuma günü Baltaliman›nda Ali Kemal ve esbak Dahiliye Nâz›r› Mehmet Ali
dahil oldu¤u halde, uzun müzakereler cereyan etli. Bilâhare Rahip Frew'nun ifltirakile Ali
Kemalin evinde müzakere devam eyledi. Celâlettin Arif Bey, dün, dört sonrada huzura ka-
bul olundu ve buhran› haz›r›n devama tahammülü olmad›¤›ndan ve dahilin ve meb'usan›n
itimad›n› haiz bir kabinenin bir an evvel mevkii iktidara getirilmesi için vaki olan mükerrer
maruzat›na, zât› flahane, vaziyetin nezaketini ayn› surette idrak eyledi¤ini ve Kuvayi Millîye-
nin lüzumunu serdettikten sonra, dahil ve haricin itimad›n› haiz olabilecek bir zât› tayin hu-
susu, pek acele kabil olam›yaca¤› ve Pazara kadar teemmül lâz›mgeldi¤i tarz›nda cevap ver-
mifller. Salifülârz hususattan mütehass›l ihtisasat› flahsiyem, padiflah›n ‹ngilizlerle mükâleme
ve muhaberede oldu¤u ve Londradan cevap intiraz›nda bulundu¤u kanaatini veriyor. Her
halde vaziyet pek buhranl›d›r. ‹ngilizlerden ümitvar olurlar ise, hatta Ferit Paflan›n mevkii ik-
tidara getirilmesi istibat edilemez. Hulâsa, flimdiye kadar padiflah do¤rudan do¤ruya Tevfik
ve Ferit Paflalardan maada kimseyi kabul etmemifl ve Ferit Pafla ile mülâkat› da hafî olmufl-
tur. Saraya mensup, itimad›n›z› haiz oldu¤unu bildi¤im bir zât, Perflembe günü zât› flahane-
nin pek yak›nlar› nam›na bendenizi sureti mahsusada gördü ve fikrimi sordu. Cevaben vazi-
yeti, saltanat, devlet ve millet lehine halledilebilecek zat›n, Zât› Devletleri olabilece¤i ve fakat
flu s›rada meflgul bulunan ‹stanbula avdetiniz mümkün olam›yaca¤›na nazaran ‹zzet Pafla-
n›n mevkii iktidara gelmesi lüzumunu aç›k bir lisanla söyledim. Salih Pafla, Meclisin seddi-
nin de muhtemel oldu¤unu ima ediyor. Birinci Reis Vekili Hüseyin Kâz›m Beyin de, saray ve
‹ngilizler ile meclis nam›na entrika yapt›¤› anlafl›l›yor. Berayi malûmat maruzdur.

Celâlettin Arif Bey, bugün saraya gidecek. Vaziyeti gayet sarih bir surette zât› flahaneye an-
latacak. Muhalifleri mevkii iktidara getirirse Anadolu teflkilât›n›n sars›lmas› ve bu suretle flarkta-
ki, kendileri için binnetice muz›r olacak prensiplerin, memleketimize girece¤ini ve makam› hilâ-
fetin nazar› islâmda duçar olaca¤› vaziyeti teflrih edecek ve Anadoludan, teflkilât› millîye merkez-
lerinden buna dair gelmifl olan bilûmum telgraflar› gösterecek ve bu hususa ait ayr›ca tahriren bir
rapor takdim eyliyecektir. Rapor, birlikte yaz›lm›flt›r. Suretini bilâhare takdim ederiz (Rauf).
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ve alt›nc› günleri, padiflah ve Meb’uslar Meclisi saraylar›nda istenilen etkiyi
yapt›.

Sonunda, 6 Mart günü, kim ve ne oldu¤unu anlayamad›¤›m bir kifli flu ha-
beri verdi:

Temsilci Kurula ‹stanbul, 6 Mart 1920
Baflbakanl›¤›n, Deniziflleri Bakan› Salih Paflaya verildi¤i bilginize sunulur.

Haklar› Savunma Derne¤i Genel Sekreter Vekili Halit
Bu telgraf›, flu telgraf izledi:

Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine Meb'uslar Meclisi, 6 Mart 1920
En kutlu Halife hazretleri, flimdi Meb'uslar Meclisi Baflkan›n› kabul ederek baflbakan-

l›k görevini Senatodan Eski Deniziflleri Bakan› Salih Paflaya verdiklerini bildirmifl ve Salih
Pafla da hükûmeti kurmakla u¤raflt›¤›ndan bunal›m›n yar›n akflama kadar büsbütün ortadan
kalkaca¤› bildirilir.

Meb'uslar Meclisi Baflkan› Celâlettin Arif
Efendiler, Rauf Beyin de o gün fakat, daha hükûmet baflkan› belli olma-

dan verdi¤i bilgiler vard›r. Dikkate de¤er oldu¤u için bu bilgileri içeren telg-
raf›n›, oldu¤u gibi bilginize sunuyorum: 

Kifliye özel - Çok ivedidir. Harbiye, 6 Mart 1920
Dakika geciktirilemez. Ankarada K.O. 20 Komutanl›¤›na
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
1- Dün gece ‹zzet ve Salih Paflalarla görüfltüm. Her ikisine de baflbakanl›k teklifi edil-

memifltir. Vekillik eden hükûmet de, kimin olaca¤›n› bilmiyor. Eski ‹çiflleri Bakan› Reflit
Beyin saray ile Fransa ve ‹ngiltere elçilikleri aras›nda gidip gelmekte oldu¤u sa¤lam yerler-
den ö¤reniliyor. Bir söylentiye göre, onun baflbakanl›¤a getirilece¤i san›l›yor. Evvelki gece
padiflah Tevfik Paflay› kabul etti. Daha sonra Ferit Paflay› kabul ile saat beflten on sonraya
kadar görüfltü. Dünkü Cuma günü Baltaliman›nda Ali Kemal ve eski ‹çiflleri Bakanlar›ndan
Mehmet Alinin de kat›ld›¤›, uzun görüflmeler oldu. Sonra Rahip Frew’un kat›lmas›yla Ali
Kemalin evinde görüflmeler sürdü. Celâlettin Arif Bey, dün, ö¤leden sonra dörtte padiflah
taraf›ndan kabul olundu ve flimdiki bunal›m›n sürmesine dayan›lam›yaca¤›ndan ve memle-
ketin ve meb'uslar›n güvendi¤i bir hükûmetin bir an önce ifl bafl›na getirilmesi için yapt›¤›
birçok baflvurular›na, padiflah, durumun nâzik oldu¤unu kendisinin de kavrad›¤›n› ve Ulu-
sal Güçlerin varolmas› gere¤ini ileri sürdükten sonra, içeride ve d›flar›da güven sahibi ola-
bilecek birinin atanmas› konusu, pek ivedi olarak sa¤lanam›yaca¤› ve Pazara kadar düflün-
mek gerekti¤i yolunda yan›t vermifller. Daha önce bilginize sundu¤um olaylar›n bende ya-
ratt›¤› kiflisel görüfl, padiflah›n ‹ngilizlerle görüflmekte ve haberleflmekde oldu¤u ve Londra-
dan karfl›l›k beklemekte oldu¤udur. Her halde durum pek bunal›ml›d›r. ‹ngilizlerden umut-
lu olurlar ise, hatta Ferit Paflan›n bile iflbafl›na getirilmesi uzak görülemez. K›saca, flimdiye
kadar padiflah do¤rudan do¤ruya Tevfik ve Ferit Paflalardan baflka kimseyi kabul etmemifl
ve Ferit Pafla ile görüflmesi de gizli olmufltur. Saraydan olup, güvendi¤inizi bildi¤im birisi,
Perflembe günü padiflah›n pek yak›nlar› ad›na beni özel olarak gördü ve ne düflündü¤ümü
sordu. Karfl›l›k olarak durumu, padiflahl›k, devlet ve millet yarar›na uygun olarak çözebile-
cek kiflinin, siz olabilece¤inizi ve fakat flu s›rada iflgal alt›nda bulunan ‹stanbula dönmeniz
olas› bulunmad›¤›ndan ‹zzet Paflan›n iflbafl›na gelmesi gere¤ini aç›k bir dille söyledim. Salih
Pafla, Meclisin kapat›labilece¤ini de sezdiriyor. Birinci Baflkan Vekili Hüseyin Kâz›m Beyin
de, saray ve ‹ngilizler ile meclis ad›na dolap çevirdi¤i anlafl›l›yor. Bilginize sunulur.

Celâlettin Arif Bey, bugün saraya gidecek. Durumu apaç›k padiflaha anlatacak. Kar-
fl›tlar› iflbafl›na getirirse Anadolu örgütlerinin sars›lmas› ve bu yoldan do¤udaki, kendisi için
sonuçta zararl› olacak prensiplerin, memleketimize girece¤ini ve halifeli¤in Müslümanlar›n
gözünde u¤rayaca¤› durumu aç›klayacak ve Anadoludan, ulusal örgütler merkezlerinden
bu konuda gelmifl olan bütün telgraflar› gösterecek ve bu konuya de¤inen yaz›l› bir rapor
da sunacakt›r. Rapor, birlikte yaz›lm›flt›r. Örne¤ini sonra sunar›z. (Rauf)

Salih Pafla
Sadrazam
oluyor

Salih Pafla
Baflbakan
oluyor



2- Bu telgraf, 6/3/1336 saat 17:45 sonrada Harbiye telgrafhanesine verilmifltir.
Harbiye Nezareti Seryaveri Salih

Efendiler, Rauf Beyin, sadrazam bulmak mevzuubahs olurken benden
bahsetmesi elbette lüzumsuz idi. Aram›zda asla böyle bir fley mevzuubahs ol-
mufl de¤ildi. Ben, ‹stanbul hükûmetinin yaflayaca¤›ndan, esasen ümitvar de¤il-
dim. Osmanl› Devletinin itmam› hayat etti¤ine ise, çoktan kanidim. Osmanl›
Devletinin, makam› sadaretini iflgal etmek gibi zay›f ve bimana bir fikrin benim
dima¤›mda yeri olamayaca¤› tabiî idi. Ben, güzeran›, tabiî olan safahat› ink›lâ-
b› sükûnetle takip ederken, atinin tedbirlerinden baflka bir fley düflünmüyor-
dum.

Rauf Bey, bahsetti¤i Celâlettin Arif Beyin raporu suretini de gönderdi
(Ves. 245). Kabine teflekkül ettikten sonra da flu malûmat› verdi:

K.O. 20 K.V. Harbiye, 8/3/1336
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
1- Kabine flu veçhile teflekkül etmifltir: Sadrazam Salih Pafla, fieyhislâm ipka, Dahiliye

ipka, Hariciye Safa Bey ipka, Harbiye ipka, Bahriye Salih Pafla vekâleten, Naf›a Tevfik Bey
asaleten, Maliye Tevfik Bey vekâleten, fiûray› Devlet Abdurrahman fieref Bey vekâleten, Ma-
arif Abdurrahman fieref Bey asaleten, Evkaf fieyhislâm› esbak Ömer Hulusi Efendi asaleten,
Adliye Celâl Bey, Ticaret Defterhane Emini Ziya Bey.

2- Celâl Beyin mesle¤ini bilmiyoruz. Bu flekil, Damat Ferit Paflaya zaman kazand›rmak
maksadile saray›n tertibidir. Salih Pafla, bir buhrana set çekmek suretile bu suretle vatana nâ-
fi bir hizmet yapt›¤› itikad›ndad›r. Bizim fikrimiz bu kabineye itimat vermemektir ve bunu,
grupta temin için çal›fl›yoruz. Ferit Pafla tehlikesi el'an mevcuttur. Ona nazaran vaziyetin te-
min buyurulmas› maruzdur.

3- fiayan› dikkat olarak flunu da arzedelim ki, Salih Paflaca Meclisi Meb'usan dahilin-
den nâz›r almakl›¤›n ademi imkân› anlafl›ld›ktan sonra, hariçten alacaklar› zevat›n tespiti için
grubun fikrini istimzaç edecekti. Halbuki, ahiren bundan da sarf›nazar ederek esamisi ma-
ruz kabineyi kendili¤inden teflkil eylemifltir Efendim. (Rauf)

Harbiye Seryaveri Salih
Efendiler, ‹stanbul buhran› hakk›nda verdi¤im izahat epeyce uzad›. ‹stan-

bulda, zaten ötedenberi mevcut ve mütezahir olan vaziyette, daha çok tecellile-
re flahit olaca¤›z.

Müsaade buyurursan›z, tekrar, ‹stanbula gelmek üzere, biraz da Edirne
havalisindeki vaziyete atf› nazar edelim. fiimdiye kadar vukubulmufl olan umu-
mî beyanat›m s›ras›nda, vesile düfltükçe Trakyay› da teflkilât ve tasavvurat›m›z-
dan hiçbir vak›t hariç tutmad›¤›m›z› anlatm›fl oldu¤umu ümit ederim. Edirne
ile münasebat ve muhaberat›m›z, memleketin heryerile oldu¤u gibi muhafaza
ve idame edilmekte idi.

Cari muhaberat›m›zda, flayan› dikkat, baz› noktalar› heyeti aliyenize tav-
zihan arzetmek muvaf›k olur.

Birinci Kolordu Kumandan› Cafer Tayyar Bey, 31 Kânunuevvel 1335 ta-
rihli gayet mufassal bir raporunda, Trakya ve bilhassa Garbî Trakyada vuku-
bulmakta olan Yunan teflebbüsat ve faaliyetini pek mükemmel izah ediyordu.
Kendisinin bu faaliyeti fevkalâdeye mukabil lüzumu gibi tertibat alamad›¤›n-
dan flikâyeti vard›.

"Kolordusunun iflbu vaziyet ve atiyen tahaddüsü muhtemel ahval karfl›s›n-
da vazifesini ifa edebilecek bir vaz'ulceyfl almas›na General Milne'nin muvafa-
kat etmedi¤inin bilmuhabere anlafl›ld›¤›n›” haber veriyordu (Ves. 246).
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2- Bu telgraf, 6/3,1920 ö¤leden sonra saat 17.45 de Harbiye telgrafhanesine verilmifl-
tir.

Savafliflleri Bakanl›¤› Baflyaveri Salih
Efendiler, Rauf Beyin, baflbakan bulmak sözkonusu olurken benden söz

etmesi elbette gereksizdi. Aram›zda böyle bir fley hiç konuflulmufl de¤ildi. Ben
asl›nda, ‹stanbul hükûmetinin yaflayaca¤›ndan umutlu de¤ildim. Osmanl›
Devletinin hayat›n› tamamlad›¤›na ise, çoktan inanm›flt›m. Osmanl› Devleti-
nin, baflbakan› olmak gibi çürük ve anlams›z bir düflüncenin benim kafamda
elbette yeri olamazd›. Ben, olup bitenleri, devrimin do¤al olan evrelerini din-
ginlikle izlerken, ileriye iliflkin önlemlerden baflka bir fley düflünmüyordum.

Rauf Bey, sözünü etti¤i Celâlettin Arif Beyin raporunun örne¤ini de gön-
derdi (Belge 245). Hükûmet kurulduktan sonra da flu bilgileri verdi:

K.O. 20 K.V. Harbiye, 8/3/1920
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerine:
1- Hükûmet flöyle kurulmufltur: Baflbakan Salih Pafla, Seyhislâm de¤iflmedi, ‹çiflleri

de¤iflmedi, D›fliflleri Safa Bey de¤iflmedi, Savafliflleri de¤iflmedi, Deniziflleri Salih Pafla vekil
olarak, Bay›nd›rl›k Tevfik Bey asil olarak, Maliye Tevfik Bey vekil olarak, Dan›fltay Abdur-
rahman fieref Bey vekil olarak, E¤itim ve Ö¤retim Abdurrahman fieref Bey asil olarak, Va-
k›flar Eski fieyhislâmlar›ndan Ömer Hulusi Efendi, Adalet Celâl Bey, Ticaret Tapu Kadast-
ro Baflkan› Ziya Bey.

2- Celâl Beyin tutumunu bilmiyoruz. Bu kurulufl, Damat Ferit Paflaya zaman kazan-
d›rmak için saray›n yapt›¤› bir düzendir. Salih Pafla, bir bunal›m› önleyerek vatana yararl›
bir hizmet yapt›¤› kan›s›ndad›r. Bizim düflündü¤ümüz bu hükûmete güven oyu vermemek-
tir ve bunu, sa¤lamak için grupta çal›fl›yoruz. Ferit Pafla tehlikesi flimdi de vard›r. Buna gö-
re durumun sa¤lama al›nmas› emrinize sunulur.

3- Dikkate de¤er olarak flunu da bilginize sunal›m ki, Salih Paflaca Meb’uslar Meclisi
içinden bakan al›nam›yaca¤› anlafl›ld›ktan sonra, d›flar›dan alacaklar› kiflilerin belirlenmesi
için grubun ne düflündü¤ünü soracakt›. Oysa, sonralar› bundan da cayarak isimleri sunulan
hükûmeti kendili¤inden kurmufltur Efendim. (Rauf)

Savafliflleri Baflyaveri Salih
Efendiler, ‹stanbul bunal›m› üzerine yapt›¤›m aç›klamalar epeyce uzad›.

‹stanbulda, asl›na bak›l›rsa, ötedenberi varolan ve belirgin bulunan durumda,
daha çok olaylara tan›k olaca¤›z.

‹zin verirseniz, yeniden, ‹stanbula dönmek üzere, biraz da Edirne dolay-
lar›ndaki duruma göz atal›m. fiimdiye kadar genel nitelikli olarak söyledikle-
rim aras›nda, yeri geldikçe Trakyay› da örgütlerimizden ve tasar›lar›m›zdan
hiç d›fllamam›fl oldu¤umuzu anlatt›¤›m› umar›m. Edirne ile iliflkilerimiz ve ha-
berleflmelerimiz, memleketin heryerile oldu¤u gibi korunmakta ve sürdürül-
mekte idi.

Yap›lan haberleflmelerimizde, dikkate de¤er, baz› noktalar› aç›klayarak
yüce toplulu¤unuzun bilgisine sunmak uygun olur.

Birinci Kolordu Komutan› Cafer Tayyar Bey, 31 Aral›k 1919 tarihli çok
uzun ve ayr›nt›l› bir raporunda, Trakya ve özellikle Bat› Trakyadaki Yunan
giriflimlerini ve çal›flmalar›n› pek güzel anlat›yordu. Kendisinin bu ola¤anüstü
çabalar›na karfl›n gere¤i gibi önlem alamad›¤›ndan yak›nmas› vard›.

"Kolordusunun bu durum ve ileride ortaya ç›kmas› olas› olaylar karfl›s›n-
da kuvvetlerini görevini yapabilecek bir duruma sokmas›na General Mil-
ne'nin olur demedi¤inin yaz›flma sonucu anlafl›ld›¤›n›" haber veriyordu (Bel-
ge 246).

Trakyada
Cafer Tay-
yar Beyin
takip etti¤i
yanl›fl bir
noktai na-
zar

Trakyada
Cafer Tay-
yar Beyin
izledi¤i
yanl›fl bir
tutum



General Milne'nin, tertibat almam›za muvafakat etmiyece¤ine elbette flüp-
he yoktu. Bu bedaheti, bilmuhabere tahkika, bilmem nas›l bir fikir ve muhake-
me sevk›yla kalk›fl›lm›flt›?

Cafer Tayyar Beye, 3 Kânunusani 1336 da verdi¤im talimatta, gönderdi¤i-
miz hafî talimatnameye tevfikan müsellâh müfrezeler teflkilini tekrar hat›rlat-
t›m. "Vaz'ulceyfl tebdili ile istihsal olunamayan fevaidin bu suretle telâfisi lâ-
z›md›r." dedim (Ves. 247).

Harbiye Nâz›r› bulunan Cemal Paflaya da, ayn› tarihte, vaziyetten bahse-
derek Yunanl›lar›n fiarkî Trakyada olsun haz›rl›klar›na mümanaat etmesini
yazd›m (Ves. 248).

Trakya-Paflaeli Cemiyetinin gönderdi¤i raporlarda, lüzumu gibi teflkilât
yap›lamamakta oldu¤undan bahsediyorlar ve baz› rüesay› memurînden flikâyet
ediyorlard› (Ves. 249). Bu gibi memurlara evvel ve âhir, bâz› ihtaratta bulunu-
yordum (Ves. 250).

fiikâyetin mühimmi, Cafer Tayyar Beyden olmaya bafllad›. Meselâ; buna
dair okuyaca¤›m flu mektup, bir fikir verebilir zannederim.

26 Kânunusani 1336
Muhterem Paflam;
Arif Beyin Trakyal›lar hakk›ndaki beyanat›n› tasdik ederim. Trakya Cemiyeti, kuvvei

maddîye ile teyit edilmemifltir. Maalesef, Cafer Tayyar cümlemizi aldatm›fl, zerre kadar teflki-
lât, bir tek tüfek ile teslihat bile yapmam›flt›r. Caferi, flahs›n› düflünmekle itham ederim. Bul-
garya ahvalinden de tamamen bihaber, gafleti mutlaka halindedir.

Son günlerde, Caferin f›rkalar›na yazd›¤› bir emirname, tesadüfen elimize geçti. Yunan-
l›lar›n harekât›ndan, efkâr›ndan bahsettikten sonra, bu hal karfl›s›nda art›k müdafaai hukuk
talimat› veçhile millî teflkilâta bafllamak lâz›m ise kumandanlar›n bu bapta zabitan vas›tasile
ahaliye yard›m edip etmemek hakk›nda mütahalealar›n› soruyor, fatebiru... Allah mesaili
millîyede aldatanlar› kahretsin. Fakat, veyl aldanm›fl olanlara.

Netice; Bulgar askeri Garbî Trakyay› tahliye ederek gitti¤i, befl on memurla 150, 200
jandarmadan maada kuvveti bulunmad›¤› halde bile, kendisinden ihtilâl ve muharebe ile mü-
dafai vatan gayesini bekledi¤imiz Trakya bir fley yapamad›. Cafer bu vaziyette bir elem his-
setti mi bilmem. Binaenaleyh, art›k Topçu ‹hsan›, Baytar Rasimi (zeki, cevval, mutedil, pek
flayan› itimat bir arkadafl) teflkilât için Trakyaya gönderece¤iz. Buradan silâh da gönderece-
¤iz. Kör olas› Cafer yaln›z bunlar› serbest b›raks›n. Gölge etmesin baflka ihsan istemeyiz.

Edirne hatt›n›, ‹ngilizler, halis ‹ngiliz askerlerile teslim al›yor. Yunanl›lar Had›mköy,
Çorlu, Lüleburgazda gruppe oluyor. Bulgarya kaynafl›yor. Yunan flekaveti ziyade, halk›n te-
zallümü karfl›s›nda vali elini oluflturmakta, Cafer aczini göstermekte. Trakyan›n, bolflevizme
karfl› tahflidata -ecnebî- maruz oldu¤u Bulgarlar›n, harekât›na hedef olmas› memuldür. Ora-
da kuvvetli bir pençe ve dima¤ lâz›m. Ne Cafer, ne vali bu iflin ehli ve fedekâr de¤illerdir. ‹fl-
te hal ve vaziyet budur. Ben bunlarla çok u¤rafl›yorum. Geçen gün bir flifrenizi alm›fl, pek
müteessir olmufl ve flifre ile istizah etmifltim. Cevap alamad›m. Paflam; flahsî bir siyaset takip
etti¤imi mi zannediyorsunuz. Yoksa maksad› kavram›yacak, vaziyeti ihata etmiyecek hume-
kadan oldu¤umu mu tahmin ediyorsunuz? Her iki hali de protesto ederim. ‹man ve itikad›m
birdir. Bilâ inhiraf yürüyorum. Yaln›z baflka bir fley düflünüyor ve bana söylemek istemiyor-
san›z ona bir fley demem. Aç›kça bildirmenizi rica ederim. Sert ve tevbihamiz sözlerle son de-
rece müteessir olurum. Bu beni mesaiden al›koymaz. Beni muhalefete sevketmez. Fakat, ara-
da flahsiyet meselesini pek âlâ tevlit edebilir. Buna nazar› dikkatinizi celbeder ve bir hakikat
tezahür etmeden ve benim neler çekti¤imi takdir etmeden, teflebbüsatta bulunmaman›z, mev-
kiinizden beklenen ve hiç ihmal edilemiyecek olan nezaket ve itidal icab› oldu¤unu, flurac›k-
ta dermeyana müsaade buyurunuz. Arz› ihtiram ile temennii muvaffak›yet eylerim Paflam.

Vas›f
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General Milne’nin, önlem almam›za olur demiyece¤ine elbette kuflku
yoktu. Bu aç›k gerçe¤i, yaz›flma yoluyla soruflturmaya bilmem nas›l bir düflün-
ce ve mant›kla kalk›fl›lm›flt›?

Cafer Tayyar Beye, 3 Ocak 1920 de verdi¤im direktifle, gönderdi¤imiz
gizli direktifler uyar›nca silâhl› birliklerin kurulmas›n› yeniden hat›rlatt›m.
"Kuvvetinin konumlar›n› de¤ifltirmek yoluyla elde edilmeyen yararlar›n bu
yoldan karfl›lanmas› gerekir." dedim (Belge 247).

Savafliflleri Bakan› bulunan Cemal Paflaya da, ayn› tarihte, durumdan söz
ederek Yunanl›lar›n, Do¤u Trakyada olsun, haz›rl›klar›na engel olmas›n› yaz-
d›m (Belge 248).

Trakya-Paflaeli Derne¤inin gönderdi¤i raporlarda, gere¤i gibi örgütlenil-
memekte oldu¤undan söz ediyorlar ve birtak›m üst düzey sivil görevlilerden
yak›n›yorlard› (Belge 249). Bu gibi görevlilere öteden beri, baz› hat›rlatmalar
yap›yordum (Belge 250).

S›z›lt›n›n önemlisi, Cafer Tayyar Beyden olmaya bafllad›. Örne¤in; bu ko-
nuda okuyaca¤›m flu mektup, bir fikir verebilir san›r›m.

26 Ocak 1920
Muhterem Paflam;
Arif Beyin Trakyal›lar hakk›nda söylediklerini do¤rular›m. Trakya Derne¤i, etkin

güçlerle kuvvetlendirilmemifltir. Yaz›k ki, Cafer Tayyar hepimizi aldatm›fl en küçük bir ör-
güt kurmam›fl, bir tek tüfekle olsun silâhland›rma ifline giriflmemifltir. Caferi kendini düflün-
mekle suçlar›m. Bulgaristan olaylar›ndan da tümüyle habersiz, tam aymazl›k durumdad›r.

Son günlerde, Caferin tümenlerine yazd›¤› bir emir, rastlant› sonucu elimize geçti. Yu-
nanl›lar›n yapt›klar›ndan, düflüncelerinden söz ettikten sonra, bu durum karfl›s›nda art›k Hak-
lar› Savunma direktifi uyar›nca ulusal örgütlenmeye bafllamak gerekli ise komutanlar›n bu
yolda subaylar arac›l›¤›yla halka yard›m edip etmemek konusunda ne düflündüklerini soruyor,
düflününüz art›k... Allah ulusal ifllerde aldatanlar› yok etsin. Fakat, yaz›k aldanm›fl olanlara.

Sonuç; Bulgar askeri Bat› Trakyay› boflalt›p gitti¤i, befl on memurla 150, 200 jandar-
madan baflka kuvveti bulunmad›¤› halde bile, kendisinden ayaklanma ve savaflla vatan› ko-
rumas›n› bekledi¤imiz Trakya bir fley yapamad›. Cafer bu durumda bir ac› duydu mu bil-
mem. Bunun için art›k Topçu ‹hsan›, Veteriner Rasimi (zeki, canl›, ›l›ml›, çok güvenilir bir
arkadafl) örgüt kurmak üzere Trakyaya gönderece¤iz. Buradan silâh da gönderece¤iz. Kör
olas› Cafer yaln›z bunlar› rahat b›raks›n. Gölge etmesin baflka ba¤›fl istemeyiz.

Edirne hatt›n›, ‹ngilizler, kendi soylar›ndan ‹ngiliz askerlerile teslim al›yor. Yunanl›-
lar Had›mköy, Çorlu, Lüleburgazda toplan›yor. Bulgaristan kaynafl›yor. Yunan eflkiyal›¤›n-
dan çok, halk›n s›zlanmas› karfl›s›nda vali elini o¤uflturmakta, Cafer güçsüzlü¤ünü göster-
mekte. Trakyada, bolflevizme karfl› y›¤›nak -yabanc›- yap›laca¤›, Bulgarlar›n, sald›r›s›na u¤-
rayaca¤› beklenmektedir. Orada kuvvetli bir pençe ve kafa gerek. Cafer de vali de bu iflde
yeterli ve özverili de¤illerdir. ‹flte gidifl ve durum budur. Ben bunlarla çok u¤rafl›yorum. Ge-
çen gün bir flifrenizi alm›fl, pek üzülmüfl ve flifre ile aç›klama istemifltim. Karfl›l›k alamad›m.
Paflam; kiflisel bir yol izledi¤imi mi san›yorsunuz. Yoksa amac› kavram›yacak, durumu an-
lam›yacak ahmaklardan oldu¤umu mu kestiriyorsunuz? Her iki hali de protesto ederim.
‹nanc›m ve iman›m birdir. Do¤ru yolda yürüyorum. Yaln›z baflka bir fley düflünüyor ve ba-
na söylemek istemiyorsan›z ona bir fley demem. Aç›kça bildirmenizi rica ederim. Sert ve
azarlay›c› sözlere çok üzülürüm. Bu, beni çal›flmaktan al›koymaz. Beni karfl›tl›¤a sürükle-
mez. Fakat, arada sen ben konusu do¤abilir. Buna dikkatinizi çeker ve bir gerçek belirme-
den ve benim neler çekti¤imi anlamadan, giriflimlerde bulunmaman›z, durumunuzdan bek-
lenen ve hiç savsaklanm›yacak olan naziklik ve so¤ukkanl›l›k gere¤i oldu¤unu, flurac›kta
söylememe izin veriniz. Sayg›lar sunar ve baflar›lar dilerim Paflam.

Vas›f


