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Efendiler, Edirneden gelen iﬂ'arlardan, raporlardan, bence, yanl›ﬂ bir noktai nazar› siyasî takip edildi¤i anlaﬂ›l›yordu. ﬁimdi okunan mektupta da, bu hatal› noktai nazar›n tasvip edildi¤ine delâlet eden cümleler vard›r. Bu hatal›
prensibi tashih için, ötedenberi vaki mütaleam›z›, 3 ﬁubat 1336 tarihinde bir defa daha Cafer Tayyar Paﬂaya ve ‹stanbulda Rauf Beye tekrar ettim.
Tekrar etti¤im mütalea ﬂu idi:

Efendiler, Edirneden gelen yaz›lardan, raporlardan bence, yanl›ﬂ bir siyasal görüﬂ izlenildi¤i anlaﬂ›l›yordu. ﬁimdi okunan mektupta da, bu yanl›ﬂ görüﬂün uygun bulundu¤unu gösteren cümleler vard›r. Bu yanl›ﬂ prensibi düzeltmek için, ötedenberi ileri sürdü¤ümüz düﬂüncelerimizi, 3 ﬁubat 1920 tarihinde bir defa daha Cafer Tayyar Paﬂaya ve ‹stanbulda Rauf Beye yineledim.
Yineledi¤im düﬂünce ﬂuydu:

ﬁarkî ve Garbî Trakyan›n bir vahdeti millîye alt›nda tasavvur ve ifadesi do¤ru bir siyaset de¤ildir. ﬁarkî Trakya gayr›kabili itiraz ve münakaﬂa bir surette eczayi memalikimizdendir. Garbî Trakva ise, bir muahede ile, vaktile terkedilmiﬂ bir k›t'ad›r.
Olsa olsa, ﬁarkî Trakya, Garbî Trakyan›n halâs›na çal›ﬂanlar›n bir üssülharekesi olabilir.
ﬁarkî ve Garbî Trakyan›n vahdetini musirren iddia etmek, ﬁarkî Trakyada da, baz›
müddeayat serdim münteç olabilir.
Bulgarlar›n da, Adalar Denizinde bir mahreci iktisadî talep etmeleri, ayr›ca muhtac› teemmüldür. Bulgaristan dahilinde bu noktai nazardan sarf› mesai edilmelidir (Ves. 251).

Do¤u ve Bat› Trakyan›n tek bir ulusal birlik halinde düﬂünülmesi ve böyle belirtilmesi
do¤ru bir siyaset de¤ildir. Do¤u Trakya yads›namaz ve tart›ﬂ›lamaz bir ﬂekilde yurdumuzun
bir parças›d›r. Bat› Trakya ise, bir antlaﬂma ile, daha önce b›rak›lm›ﬂ bir toprak parças›d›r.
Olsa olsa, Do¤u Trakya, Bat› Trakyan›n kurtar›lmas›na çal›ﬂanlar›n bir toplanma ve
yönetim yeri olabilir.
Do¤u ve Bat› Trakyan›n birli¤ini istemekte direnmek, Do¤u Trakyan›n üzerinde de
birtak›m istekler ileri sürülmesi sonucunu verebilir.
Bulgarlar›n da, Ege Denizinde ekonomik bir ç›k›ﬂ yeri istemelerinin de, düﬂünülmesi
gerekir. Bulgaristanda bu bak›mdan çal›ﬂ›lmal›d›r. (Belge 251).

Cafer Tayyar Paﬂa da, memurlardan, eﬂraftan, ahaliden ﬂikayet ediyordu.
7/8 Mart 1336 tarihli bir ﬂifresinde, "Bizde ahali her iﬂi hükûmetten beklemekte; rüesayi mülkiyenin vaz'› bitarafisi yüzünden teﬂkilât› millîye matlubu âli
üzere taazzuv edememektedir. Vilâyet dahilinde s›k s›k icra etmekte oldu¤um
teftiﬂlerde bilhassa köylülerle s›k› temas ediyorum...
Fakat, her köye gitmek kabil olam›yor.", "... keyfiyetin, esasl› ve ﬂümullü
olmas› cümlemizce ﬂayan› arzu olup bu da mehaziri mesrudenin ref'ine çal›ﬂ›lmakla kabil olaca¤› maruzdur." diyordu (Ves. 252).
Efendiler, Cafer Tayyar Paﬂaya, General Milne vaz'ulceyﬂ tebdil ettirmiyor. Vali ve mutasarr›flar bitaraf kal›yor ve her iﬂi hükûmetten bekliyen ahaliye, teﬂkilât› millîye hususunda delâlet ve piﬂüval›k etmiyor. Bu mahzurlar kalkmad›kça, keyfiyetin, esasl› ve ﬂümullü olmas› kabil görülmüyor!
Efendiler, bilmünasebe bir Karakol Cemiyetinden ve onun men'i faaliyeti
hususundaki teﬂebbüsat›m›zdan bahsetmiﬂtim. Bu cemiyetin, hâlâ ‹stanbulda,
tevsii teﬂkilâta çal›ﬂt›¤› anlaﬂ›l›yordu. Tekrar ﬂöyle bir ikazda bulunmak icap etti:

Cafer Tayyar Paﬂa da, memurlardan, ileri gelenlerden, halktan yak›n›yordu. 7/8 Mart 1920 tarihli bir ﬂifresinde, "Bizde halk her iﬂi hükûmetten beklemekte; üstdüzey sivil görevlilerin tarafs›z tutumlar› yüzünden ulusal örgütler
isteklerimize uygun ﬂekilde oluﬂamamaktad›r. ‹lde s›k s›k yapmakta oldu¤um
teftiﬂlerde özellikle köylülerle s›k› iliﬂki kuruyorum...
Ancak, her köye gidemiyorum. ",".... iﬂin, köklü ve yayg›n olmas› hepimizce istenmekte olup bunun da bildirilen sak›ncalar›n kald›r›lmas›na çal›ﬂ›lmakla sa¤lanabilece¤i bilginize sunulur." diyordu (Belge 252).
Efendiler, Cafer Tayyar Paﬂaya, General Milne askerî düzeni de¤iﬂtirtmiyor. Vali ve mutasarr›flar tarafs›z kal›yor ve her iﬂi hükûmetten bekliyen halka, ulusal örgütler yönünde yard›mc›l›k ve öncülük etmiyor. Bu sak›ncalar
kalkmad›kça, iﬂin, köklü ve yayg›n olam›yaca¤› kan›s›nda bulunuluyor.
Efendiler, s›ras› gelmiﬂken bir Karakol Derne¤inden ve onun çal›ﬂmalar›n› önlemek giriﬂimlerimizden söz etmiﬂtim. Bu derne¤in, ‹stanbulda, örgütünü yayma¤a çal›ﬂmay› sürdürdü¤ü anlaﬂ›l›yordu. Yeniden ﬂöyle bir uyar›da
bulunmak gerekli oldu:

Tahriren
12 Mart 1336
Çanakkale Mevkii Müstahkem K. Miralay ﬁevket Beyefendiye
‹stanbulda mevcut teﬂkilât›m›z›n, maksad› temine gayr›kâfi oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
Muhtelif zamanlarda ve bilhassa bugünlerde Ankaraya gelen vâk›f› ahval baz› zevat›n verdi¤i malûmata nazaran, bundaki ademi muvaffak›yetin sebebi, Anadolu ve Rumeli Müdafaai
Hukuk Cemiyeti teﬂkilât› nam› alt›nda karakol nizamnamesinin tatbik›na çal›ﬂ›lmakta oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Karakol nizamnemesi, birçoklar›n› teﬂkilâta temas etmekten tethiﬂ eylemiﬂtir. Bu sebeple Müdafaai Hukuk Teﬂkilât› Nizamnamesi esas›na göre teﬂkilât› taazzuv ettirmek, ‹stanbul
için bilhassa kâfidir. Zira ‹stanbulda esas kuvveti, fikir cereyanlar›n› tevhitte aramal›d›r. ‹stanbulda filî harekât ve hususî teﬂebbüsat için dahi yap›lacak müsellâh teﬂkilâtta Müdafaai
Hukuk Nizamnamesi lâhikas›n›n tatbik› kâfidir. ‹stanbul heyeti merkeziyesi ve aksam tabias›ndaki heyeti idarelerin meydana ç›kmas›nda mahzur tasavvur ediliyorsa, bu heyetleri teﬂkil
edecek olan zevat, ﬂah›slar›n› hafî tutabilirler. Bu esas dairesinde yap›lm›ﬂ ve yap›lacak olan
teﬂkilât›n ve heyeti merkeziye ile heyeti idareleri teﬂkil eden zevat isimlerini, emin vas›ta ile irsaline lûtuf ve himmeti âlileri bilhassa istirham olunur Efendim.
Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
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geniﬂletme12 Mart 1920 ye çal›ﬂ›yor

Yaz› ile

Çanakkale Müstahkem Mevki K.Albay ﬁevket Beyefendiye
‹stanbuldaki örgütlerimizin, amaca ulaﬂmaya yetmez oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Çeﬂitli
zamanlarda ve özellikle bugünlerde Ankaraya gelen ve durumu bilen baz›lar›n›n verdi¤i bilgiye göre, bundaki baﬂar›s›zl›¤›n nedeninin, Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i
örgütü ad› kullan›larak Karakol tüzü¤ünün uygulanmas›na çal›ﬂ›lmakta oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Karakol tüzü¤ü, birçoklar›n› örgütle temas kurmaktan ürkütmüﬂtür. Bu nedenle Haklar› Savunma Örgütleri Tüzü¤ü prensiplerine göre örgütlenmek, ‹stanbul için özellikle yeter. Çünkü ‹stanbulda ana gücü; düﬂünce ak›mlar›n› birleﬂtirmekte aramal›d›r. ‹stanbulda
edimli davran›ﬂlar ve özel giriﬂimler için bile kurulacak silâhl› örgütlerde Haklar› Savunma
Tüzü¤ü ekinin uygulanmas› yeter. ‹stanbul merkez kurulu ve ona ba¤l› bölümlerdeki yönetim kurullar›n›n aç›¤a vurulmas›nda sak›nca olabilece¤i düﬂünülüyorsa, bu kurullar› oluﬂturacak olan kiﬂiler, kiﬂiliklerini gizli tutabilirler. Bu yolda kurulmuﬂ ve kurulacak olan örgütlerin ve merkez kurulu ve yönetim kurullar›nda bulunanlar›n isimlerinin, güvenilir araçlarla gönderilmesi pek çok rica olunur Efendim.
Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal
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‹stanbuldaki Kuvayi
Millîye rüesas›n›n tevkifi hakk›nda Londradan gelen
emir

ﬁimdi arzu buyurursan›z, tekrar ‹stanbula avdet edelim. 11 Mart 1336 tarihli bir telgrafta Rauf Bey ﬂu malûmat› veriyordu: 10 Mart 1336 günü zevalden
sonra, ‹tilâf mümessilleri içtima etmiﬂler, Londradan gelen ve ‹stanbuldaki Kuvayi Millîye rüesas›n›n tevkifi emrini havi olan bir meseleyi tezekkür etmiﬂler
ve emri infaza karar vermiﬂler. Bu malûmat, ﬂayan› itimat bir zâta mevsuk
membadan mahremane ihbar edilmiﬂ ve bu gibi zevat›n bir an evvel Dersaadetten uzaklaﬂmalar› lüzumu bildirilmiﬂ. Bu hususu, muhtelif ihtimalâta göre muhakeme ettikten sonra, iﬂin sonuna kadar ‹stanbulda kalarak vazifei namusu
ifaya karar vermiﬂler. Sadrazam Salih Paﬂa, bu vaziyete bilerek sebep olmakta
imiﬂ. Onun için kabineyi ›skata çal›ﬂacaklarm›ﬂ. Muvaffak da olacaklar›na
emin imiﬂler (Ves. 253).
Rauf Beyin; bu telgraf›n›, ayn› tarihte takip eden k›sa bir telgraf›nda, "Son
maruzat›m›za ve kabine vaziyetleri hakk›nda bir gûna mütaleat›n›za destres
olamad›¤›m›zdan, ademi vusulünden ve s›hhatinizden bihakk›n endiﬂedeyim.
Cevab›n›za muntaz›r›z" denilmekte idi.
Rauf Beye, ve berayi malûmat On Beﬂinci ve Üçüncü Kolordulara 11 Mart
tarihinde ﬂu malûmat› vermiﬂtim:

ﬁimdi isterseniz, yeniden ‹stanbula dönelim. 11 Mart 1920 tarihli bir telgrafta Rauf Bey ﬂu bilgiyi veriyordu: 10 Mart 1920 günü ö¤leden sonra, ‹tilâf
Devletleri temsilcileri toplanm›ﬂlar, Londradan gelen ve ‹stanbuldaki Ulusal
Güçler ileri gelenlerinin tutuklanmas› emrini içeren bir konuyu görüﬂmüﬂler
ve emri uygulamaya karar vermiﬂler. Bu bilgi, güvenilir birisine sa¤lam kaynaktan gizlice verilmiﬂ ve bu gibilerin bir an önce ‹stanbuldan uzaklaﬂmalar›
gereklili¤i bildirilmiﬂ. Bu konuyu, çeﬂitli olas›l›klar aç›s›ndan düﬂündükten
sonra, iﬂin sonuna kadar ‹stanbulda kalarak namus ödevini yapmaya karar
vermiﬂler. Baﬂbakan Salih Paﬂa, bu duruma bilerek neden olmakta imiﬂ. Onun
için, hükûmeti düﬂürmeye çal›ﬂacaklarm›ﬂ. Baﬂar›l› olacaklar›na da güveniyorlarm›ﬂ (Belge 253).
Rauf Beyin; bu telgraf›n›, ayn› tarihte izleyen k›sa bir telgraf›nda, "Son
bildirdiklerimize karﬂ› hükûmetin durumu üzerine hiçbir düﬂünce bildirmedi¤inizden, bildirdiklerimizin elinize geçmemiﬂ olmas›ndan ve sa¤l›¤›n›zdan
hakl› olarak kayg›l›y›m. Yan›t›n›z› beklemekteyiz" denilmekte idi.
Rauf Beye, ve bilgi için On Beﬂinci ve Üçüncü Kolordulara 11 Mart tarihinde ﬂu bilgiyi vermiﬂtim:

11 Mart 1336
Dün akﬂam, yani 10/11 Mart 1336 Ankarada Frans›z Mümessili Yüzbaﬂ› Boize'nun tercüman› olup bize ötedenberi ihbarat› mahremanede bulunan bir zat Ankarada ‹ngiliz mümessili Whitall'›n ald›¤› bir telgrafname üzerine bütün ahmal ve eskali ve maiyetile birlikte
bugün Ankaray› terkederek ‹stanbula hareket eyliyece¤ini ve bu trenden sonra ﬂimendifer
münakalât›n›n ‹ngilizlerce tatil edilece¤ini ihbar etti. Mumaileyh Whitall, filhakika bugün ihbara mutab›k olarak hareket etti. Binaenaleyh, tren münakalât›n›n da münkati olmas› kaviyyen memuldür. Keyfiyetin, ‹tilâf Devletlerince ‹stanbulda al›nan tedabir ile alâkadar bulundu¤unda ﬂüphe yoktur.
Mustafa Kemal

11 Mart 1920
Dün akﬂam, yani 10/11 Mart 1920 Ankarada Frans›z Temsilcisi Yüzbaﬂ› Boizeau'nun
tercüman› olup bize ötedenberi gizli bilgiler veren birisi Ankarada ‹ngiliz Temsilcisi Whitall’›n ald›¤› bir telgraf üzerine bütün eﬂyas› ve a¤›rl›klar› ve emrindekilerle birlikte bugün
Ankaradan ayr›larak ‹stanbula do¤ru yola ç›kaca¤›n› ve bu trenden sonra demiryolu ulaﬂ›m›n›n ‹ngilizlerce durdurulaca¤›n› haber verdi. Ad› geçen Whitall, gerçekten bugün bildirildi¤i
gibi yapt›. Bu nedenle, tren ulaﬂ›m›n›n kesilmesi de kesinlikle beklenmektedir. Olaylar›n, ‹tilâf Devletleri taraf›ndan ‹stanbulda al›nan önlemlerle ilgili bulundu¤unda kuﬂku yoktur.
Mustafa Kemal

Rauf Beyin son iﬂ'ar›na da ﬂu cevab› vermiﬂtim:

Rauf Beyin son yaz›s›na da ﬂu karﬂ›l›¤› vermiﬂtim:

Kabineye ademi itimat reyi vermek suretile taarruzun taraf›n›zdan yap›lmas› o kadar
kuvvetli bir sebebe istinat ettirilemiyecektir. Grubun, derecei tesanüt ve tecellüdüne ve ahdetli
hareketteki azmi kat’isine dair sarih bir fikir ve kanaat hâs›l etmedikçe, Salih Paﬂan›n grup heyeti idaresile müzakere etmeksizin hareket etmesini, bir meﬂrutiyet meselesi yapmak hususundaki karar hakk›nda hiçbir mütalea dermeyan edemem. ‹ngilizlerin tevkif karar›na karﬂ› Meclisin cesurane nihayete kadar vazifesine devam›, pek nâfi ve parlakt›r. Ancak zât› âlinizle beraber vücutlar› teﬂebbüsat ve harekât› âtiyemiz için elzem olan arkadaﬂlar›n neticede, bize iltihaklar› esbab› behemehal müemmen olmak ﬂartt›r. Aksi takdirde, grubun vahdet ve azim dairesinde hareketini tanzim edebilecek zevat›n ﬂimdiden tavzifi ile sizlerin hemen buraya gelmeleri elzemdir. Buraya gelecek zevat meyan›nda memleketi temsil evsaf›n› haiz olanlarla icab›nda hükûmet teﬂkil ve idare liyakatindekilerin bulunmas› mühimdir. ‹tilâf Devletlerinin muamelei zecriye tatbik edeceklerine ﬂüphe voktur. ‹lâ... Mustafa Kemal (Ves. 254).

Hükûmete güvensizlik oyu vermek yoluyla sizin bir at›l›m yapman›z o kadar kuvvetli
bir nedene dayand›r›lam›yacakt›r. Grubun, dayan›ﬂma ve direnme gücü ile birlikte davranmakdaki kesin kararl›l›¤›na iliﬂkin aç›k düﬂünce ve kan› elde etmedikçe, Salih Paﬂan›n grup
yönetim kuruluyla görüﬂmeksizin hareket etmesini, bir meﬂrutiyet sorunu yapmak yolundaki karar hakk›nda hiçbir düﬂünce bildiremem. ‹ngilizlerin tutuklama karar›na karﬂ› Meclisin sonuna kadar yi¤itçe görevini sürdürmesi, pek yararl› ve parlakt›r. Ancak sizinle birlikte varl›klar› ilerideki giriﬂim ve davran›ﬂlar›m›z için çok gerekli olan arkadaﬂlar›n sonunda,
bize kat›lma yolunun ne olursa olsun güven alt›nda aç›k bulundurulmas› ﬂartt›r. Yoksa, grubun birlik ve kararl›l›kla davranmas›n› düzenleyebilecek kiﬂilerin ﬂimdiden görevlendirilmeleri ve sizlerin hemen buraya gelmeniz çok gereklidir. Buraya gelecek kiﬂiler aras›nda
memleketi temsil nitelikleri olanlarla gerekti¤inde hükûmet kurmak ve yönetmek yeteneklerine sahip olanlar bulunmas› önemlidir. ‹tilâf Devletlerinin zorlama tedbirlerine baﬂ vuracaklar› kuﬂku götürmez.. v.b. Mustafa Kemal (Belge 254).

Efendiler, Rauf Beyi, ve di¤er zevat› tam zaman›nda davet etmiﬂ oldu¤umuz, vakayi ile hem de üç, dört gün geçmeden sabit oldu. Fakat maatteessüf bu
davetimiz, lây›k oldu¤u ehemmiyet ve ciddiyetle nazar› dikkate al›nmak mazhariyetine nail olamad›. Rauf Bey, Vas›f Bey gibi zevat, en nihayet kemali mutavaatle Maltaya gittiler. Bu cihet malûmunuzdur.
Son dakikaya kadar Anadoluya geçmek ve Ankaraya gelmek f›rsat ve tedabirinin baz› arkadaﬂlar taraf›ndan tehiye ve temin olundu¤u bana hikâye edilmiﬂtir. E¤er böyle idise, bu zevat›n Ankaraya gelmeye muvafakat etmeyip ‹ngilizlere teslim olmay› ve Maltaya gitmeyi tercih eylemelerindeki sebep ve maze-

Efendiler, Rauf Beyi ve öbür kiﬂileri tam zaman›nda ça¤›rm›ﬂ oldu¤umuz, olaylarla hem de, üç dört gün geçmeden belli oldu. Ama ne yaz›k ki bu
ça¤›r›m›z, gerektirdi¤i önem ve ciddiyetle dikkate al›nmad›.
Rauf Bey, Vas›f Bey gibi kiﬂiler, en sonunda büyük bir uysall›kla Maltaya gittiler. Bunu biliyorsunuz.
Son dakikaya kadar Anadoluya geçmek ve Ankaraya gelmek olanak ve önlemlerinin baz› arkadaﬂlar taraf›ndan haz›rlan›p sa¤lanm›ﬂ oldu¤u bana anlat›lm›ﬂt›r. E¤er böyle idiyse, bunlar›n Ankaraya gelmeyi kabul etmeyip ‹ngilizlere
teslim olmay› ve Maltaya gitmeyi ye¤lemelerinin neden ve özürü, gerçekten in-
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‹stanbulun
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ret, cidden tetkika ﬂayan görülür. Filhakika, Türkiye vaziyetinin ve ak›betinin
meﬂkûk, muzlim, mühlik görüldü¤ü faraziyesine nazaran bu karanl›k tehlike
içine at›lanlar›n mahuf ve müthiﬂ bir ak›betle karﬂ›laﬂmalar› vehmi, taht› tesirinde en nihayet herhangi bir zindanda bir müddet kalmak üzere düﬂmana arz›
teslimiyeti müreccah görebilecekleri istib'at olunamaz. Maahaza, ben burada
böyle a¤›r bir muhakeme yürütmekten içtinap ederim. Bu mütaleaya binaendir
ki, bu zevat› Malta zindanlar›ndan kurtarmak için her f›rsattan istifade ederek
mümkün olan teﬂebbüsatta bulunmaktan geri durmad›m.
Efendiler, ‹stanbulda Onuncu F›rka Kumandan›ndan Ankarada Yirminci Kolordu Kumandanl›¤›na 9 Mart 1336 tarih ve 465 numaral› ﬂifre olarak 14
Mart 1336 günü bir tahrirat geldi. Mahlûlü ﬂu idi:
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine: ‹ngilizler taraf›ndan Türkoca¤› binas›n›n iﬂgali üzerine Millî Talim ve Terbiye binas›na nakleden Oca¤›n bu yeni iﬂgal etti¤i bina, dün zevalde
‹ngilizler taraf›ndan tekrar iﬂgal edilmiﬂtir Efendim, 9 Mart 1336 (Hamdi).

Efendiler, 1336 senesi Mart›n›n 16 nc› günü ö¤leyinden evvel, saat onda,
makina baﬂ›nda ﬂöyle bir telgraf verildi:
Ankarada: Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Deraliye, 16/3/1336
Bu sabah, ﬁehzadebaﬂ›ndaki Muz›ka Karakolunu, ‹ngilizler bas›p oradaki askerlerle
‹ngilizler musademe ederek neticede ﬂimdi ‹stanbulu iﬂgal alt›na al›yorlar. Berayi malûmat
maruzdur.
Manast›rl› Hamdi

Ben, bu telgraf›n alt›na kurﬂunkalemile "serian kolordulara benim imzamla M.Kemal" iﬂaretini koyduktan sonra bu telgraf› verenden istizahata baﬂlad›m. Manast›rl› Hamdi Efendi mütemadiyen malûmat vermeye devam etti.
Bizim en emniyetli bir arkadaﬂ›m›z var ki yaln›z o de¤il, herkes, yani gelen söylüyor.
ﬁimdi de Harbiyenin iﬂgalini haber ald›k. Hatta Beyo¤lu telgrafhanesinin önünde ‹ngiliz askeri oldu¤unu fakat telgrafhaneyi iﬂgal edip etmiyece¤i meçhuldür.

Bu esnada Efendiler; Harbiye telgrafhanesinden, memur Ali malûmat vermeye baﬂlad›:
Sabah ‹ngilizler basarak alt› kiﬂi ﬂehit ve on beﬂ kadar da mecruh oldu. ﬁimdi, ‹ngiliz
askerleri dolaﬂ›yor. ﬁimdi, iﬂte, ‹ngiliz askerleri nezarete giriyorlar. ‹ﬂte içeri giriyorlar. Nizamiye kap›s›na. Teli kes! ‹ngilizler buradad›r.

Tekrar Manast›rl› Hamdi Efendi bizi buldu.
Paﬂa Hazretleri.
Harbiye telgrafhanesini de ‹ngiliz bahriye askeri iﬂgal edip teli kat'etti¤i gibi bir taraftan Tophaneyi iﬂgal ediyorlar. Bir taraftan z›rhl›lardan asker ihraç olunuyor. Vaziyet vahamet kespediyor Efendim. Sabahki musademede 6 ﬂehit, 15 mecruhumuz vard›r. Paﬂa Hazretleri. Emri Devletlerine muntaz›r›m. 16 Mart 1336
Hamdi

Hamdi Efendi devam etti:
Sabahki, bizim asker uykuda iken, ‹ngiliz bahriye efrad› karakola gelip iﬂgal etmekte
iken, askerimiz uykudan ﬂaﬂk›n kalk›nca musademeye baﬂlan›l›yor. Neticede bizden alt› ﬂehit,
on beﬂ mecruh olup bunun üzerine zaten mel’anetlerini tasavvur etmiﬂ ki hemen z›rhl›lar› r›ht›ma yanaﬂt›r›p Beyo¤lu cihetini ve Tophaneyi iﬂgal edip bir taraftan Harbiye Nezaretini iﬂgal
etmiﬂler, hatta ﬂimdi ne Tophane ve ne de Harbiye telgrafhanesini bulmak kabil olmuyor. ﬁimdi de haber alm›ﬂ oldu¤uma nazaran Derinceye kadar tevessü ediyormuﬂ Efendim.
‹ﬂte Beyo¤lu telgrafhanesi de yok. Oras›n› da iﬂgal ettiler galiba. Allah muhafaza buyursun. Buras›n› iﬂgal etmesinler. ‹ﬂte Beyo¤lu telgraf memurlar›, müdürleri geldiler. Kovmuﬂlar.
Bir saate kadar buras› da iﬂgal olunacakt›r. ﬁimdi haber ald›m Efendim.
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celemeye de¤er görülür. Do¤rusu, Türkiyenin durumunun ve gelece¤inin kuﬂkulu, karanl›k, ölümcül görüldü¤ü var say›s›na göre bu karanl›k tehlike içine
at›lanlar›n korkunç ve ürkütücü bir gelecekle karﬂ›laﬂmalar› kuruntusu, etkisi
alt›nda en sonunda herhangi bir zindanda bir süre kalmak üzere düﬂmana
kendiliklerinden teslim olmay› ye¤leyebilecekleri olmaz say›lamaz. Bununla
birlikte, ben burada böyle a¤›r bir yarg›ya varmaktan çekinirim. Bu düﬂünceyledir ki, bunlar› Malta zindanlar›ndan kurtarmak için her f›rsattan yararlanarak elden gelen giriﬂimlerde bulunmaktan geri durmad›m.
Efendiler, ‹stanbulda Onuncu Tümen Komutan›ndan Ankarada Yirminci Kolordu Komutanl›¤›na 9 Mart 1920 tarih ve 465 say›l› ﬂifre olarak 14 Mart
1920 günü bir yaz› geldi. Aç›lm›ﬂ› ﬂu idi:
Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine: ‹ngilizler taraf›ndan Türkoca¤› binas›n›n iﬂgali üzerine Ulusal E¤itim ve Ö¤retim binas›na taﬂ›nan Oca¤›n bu yeni taﬂ›nd›¤› bina, dün ö¤leyin
‹ngilizler taraf›ndan yeniden iﬂgal edilmiﬂtir Efendim. 9 Mart 1920 (Hamdi).

Efendiler, 1920 senesi Mart›n›n 16 nc› günü ö¤leden evvel, saat onda, makina baﬂ›nda ﬂöyle bir telgraf verildi:
Ankarada: Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
‹stanbul, 16/3/1920
Bu sabah, ﬁehzadebaﬂ›ndaki Muz›ka Karakolunu, ‹ngilizler bas›p oradaki askerlerle
‹ngilizler çarp›ﬂarak sonunda ﬂimdi ‹stanbulu iﬂgal alt›na al›yorlar. Bilgilerinize sunulur.
Manast›rl› Hamdi

Ben, bu telgraf›n alt›na kurﬂun kalemile "Tezelden kolordulara benim imzamla M.Kemal" iﬂaretini koyduktan sonra bu telgraf› verenden
sormaya baﬂlad›m. Manast›rl› Hamdi Efendi durmadan bilgi vermeyi sürdürdü.
Bizim en güvenilir bir arkadaﬂ›m›z var ki yaln›z o de¤il, herkes, yani her gelen söylüyor. ﬁimdi de Harbiyenin iﬂgalini haber ald›k. Hatta Beyo¤lu telgrafhanesinin önünde ‹ngiliz askeri oldu¤unu fakat telgrafhaneyi iﬂgal edip etmiyece¤i bilinmiyor.

Bu s›rada Efendiler; Harbiye telgrafhanesinde, memur Ali bilgi vermeye
baﬂlad›:
Sabah ‹ngilizler basarak alt› kiﬂi ﬂehit ve on beﬂ kadar da yaral› var. ﬁimdi, ‹ngiliz askerleri dolaﬂ›yor. ﬁimdi, iﬂte, ‹ngiliz askerleri bakanl›¤a giriyorlar. ‹ﬂte içeri giriyorlar. Nizamiye Kap›s›na. Teli kes ‹ngilizler buradad›r.

Yeniden Manast›rl› Hamdi Efendi bizi buldu.
Paﬂa Hazretleri.
Harbiye telgrafhanesini de ‹ngiliz deniz askeri iﬂgal edip teli kesti¤i gibi bir taraftan
Tophaneyi iﬂgal ediyorlar. Bir taraftan z›rhl›lardan asker ç›kar›yorlar. Durum çok a¤›rlaﬂ›yor Efendim. Sabahki çarp›ﬂmada 6 ﬂehit, 15 yaral› vard›r. Paﬂa Hazretleri. Yüksek emirlerinizi bekliyorum. 16 Mart 1920
Hamdi

Hamdi Efendi devam etti:
Sabahki, bizim asker uykuda iken, ‹ngiliz deniz erleri karakola gelip iﬂgal etmekte
iken, askerimiz uykudan ﬂaﬂk›n kalk›nca çarp›ﬂmaya baﬂlan›l›yor. Sonunda bizden alt› ﬂehit,
on beﬂ yaral› olup bunun üzerine önceden kötülü¤ü tasarlanm›ﬂ ki hemen z›rhl›lar› r›ht›ma
yanaﬂt›r›p Beyo¤lu bölgesini ve Tophaneyi iﬂgal edip bir taraftan Savaﬂiﬂleri Bakanl›¤›n› iﬂgal etmiﬂler, hatta ﬂimdi ne Tophane ve ne de Harbiye telgrafhanesi bile bulunam›yor. ﬁimdi de haber alm›ﬂ oldu¤uma göre Derinceye kadar yay›l›yormuﬂ Efendim.
‹ﬂte Beyo¤lu telgrafhanesi de yok. Oras›n› da iﬂgal ettiler galiba. Allah korusun. Buras›n› iﬂgal etmesinler. ‹ﬂte Beyo¤lu telgraf memurlar›, müdürleri geldiler. Kovmuﬂlar.
Bir saate kadar buras› da iﬂgal olunacakt›r. ﬁimdi haber ald›m Efendim.
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‹stanbulun
iﬂgali

Hayati Bey merhum, benim, ilk haber telgraf› üzerine yapt›¤›m iﬂaret veçhile verilen malûmat› hulâsa etmiﬂ. Rumeli ve Anadoludaki bilcümle kumandanlar adresine keﬂide ettiriyordu. Bir an evvel ‹stanbul üzerinden Edirneye
keﬂide ettirilmesini söylemiﬂtim (Ves. 255). Hamdi Efendi:

Hayati Bey merhum, benim, ilk haber telgraf› üzerine yapt›¤›m iﬂarete
uyarak verilen bilgileri özetlemiﬂ. Rumeli ve Anadoludaki bütün komutanlar›n adreslerine çektiriyordu. Bir an önce ‹stanbul üzerinden Edirneye çektirilmesini söylemiﬂtim (Belge 255). Hamdi Efendi:

Emri samileri infaz olunuyor, Edirneye yaz›yorum ve hep merkezleri haz›r ettirdik.

Yüksek emirleriniz yerine getiriliyor. Edirneye yaz›yorum ve bütün merkezleri haz›r
ettirdik.

Hamdi Efendiden:
Meb’usan için bir haber ald›n›z m›? Meb'usan telgrafhanesi muhabere ediyor mu?
Evet yap›yor. 14 üncü Kolordu Kumandan› haz›r. Paﬂa istiyordu verelim mi?

Manast›rl›
Hamdi
Efendi

Efendiler, bundan sonra art›k Hamdi Efendinin sözünü iﬂitemedik. ‹stanbul merkezinin de iﬂgal edilmiﬂ oldu¤una hükmettik.
Bu hamiyetli ve cesur, Manast›rl› Hamdi Efendi olmasayd›, ‹stanbul felâketinden kim bilir haber almak için nekadar intizarlar içinde kalacakt›k. ‹stanbulda bulunan nâz›r, meb'us, kumandan, teﬂkilât›m›z mensuplar› içinden bir
zât ç›k›p vaktile bize haber vermeyi düﬂünememiﬂ oldu¤u anlaﬂ›l›yor. Demek
ki cümlesini heyecan ve halecan kaplam›ﬂt›. Bir ucu Ankarada bulunan telin ‹stanbulda bulunan ucuna yanaﬂamayacak kadar ﬂaﬂk›n bir hale gelmiﬂ olduklar›na bilmem ki hükmetmek caiz olur mu? Telgraf Memuru Hamdi Efendi bilâhare bizzat Ankaraya gelerek karargâh›m›z telgraf memurlu¤unu ifa etmiﬂtir. Kendisine borçlu oldu¤um teﬂekkürü burada alenen ifade etmeyi millî ve
vatanî vazifelerimden addederim.
Efendiler, bu vaziyet üzerine her ﬂeyden evvel vukuu melhuz bir fenal›¤›n
önüne geçmek için ﬂu emri verdim:
Bilûmum Vali ve Mutasarr›flara
S›vasta K.O. 3, Band›rmada K.O. 14, Ankarada K.O. 20, Erzurumda K.O. 15, Konyada K.O. 12, Diyarbak›rda K.O. 13 Kumandanl›klar›na
‹zmir Cephesinde Refet Beyefendiye, Bal›kesirde F›rka 61 Kumandanl›¤›na
Bilûmum Müdafaai Hukuk Heyeti Merkeziye ve Heyeti ‹darelerine
Telgraf.. Müstaceldir.
Ankara: 16 Mart 1336
Bugünkü vaziyete nazaran, milletimiz, cihan› medeniyetin hissiyat› insaniyetkârane ile
mütehassis vicdanlar›ndan ve bütün âlemi islâm›n müﬂareketi ruhiyesinden emin olmakla beraber, bir müddet için dost olsun, düﬂman olsun, bütün resmî âlemi haricîi ile muvakkaten temas edemiyecektir.
Bugünler zarf›nda vatan›m›zda yaﬂ›yan H›ristiyan ahali hakk›nda gösterece¤imiz muamelei insaniyetkâranenin k›ymeti pek büyük oldu¤u gibi hiçbir hükûmeti ecnebîyenin filî veya zahirî himayesini görmiyen H›ristiyan ahalinin kemali huzur ve sükûnetle imran hayat eylemeleri, ›rk›m›z›n f›traten mütehalli oldu¤u kabiliyeti medenîyeye en kat’î bir bürhan teﬂkil
eyliyecektir. Menafii vataniyeye mugayir faaliyetleri meﬂhut olanlar ve huzur ve asayiﬂi memleketi ihlâl evliyenler hakk›nda, din ve millîyet mensubiyetine bak›lm›yarak, ahkâm› kanunîyenin seyyanen ve ﬂiddetle tatbik› ve hükûmat› mahallîyeye itaat ve vezaifi tâbiiyeti ifada kusur etmiyenler hakk›nda da, refet ve ﬂefkatle muamele edilmesini, ehemmiyeti mahsusa ile arz
ve bu hususat›n tekmil alâkadarlara süratle tebli¤ini ve bütün efrad› millete vesaiti münasibe
ile tamimini rica ederiz Efendim.
Müdafaai Hukuk Heyeti Temsilîyesi nam›na Mustafa Kemal

‹tilâf kuvvetlerinin
telgrafla
memlekete
yapmak istedikleri
resmî tebli¤

Hamdi Efendiden:
Meb’uslar için bir haber ald›n›z m›? Meb'uslar telgrafhanesi haberleﬂme yap›yor mu?

diye sordum. Hamdi Efendi:

diye sordum. Hamdi Efendi:
Evet yap›yor. 14 üncü Kolordu Komutan› burada. Paﬂa istiyordu verelim mi?

Efendiler, bundan sonra art›k Hamdi Efendinin sözünü iﬂitemedik. ‹stanbul merkezinin de iﬂgal edilmiﬂ oldu¤u kan›s›na vard›k.
Bu vatansever ve yi¤it kiﬂi, Manast›rl› Hamdi Efendi olmasayd›, ‹stanbulda geçen ac› olaylardan haber almak için kim bilir ne kadar beklemek zorunda kalacakt›k. ‹stanbulda bulunan bakan, meb'us, komutandan, örgütlerimizdekiler içinden bir kiﬂi ç›k›p zaman›nda bize haber vermeyi düﬂünememiﬂ oldu¤u anlaﬂ›l›yor. Demek ki tümünü ﬂaﬂk›nl›k ve korku kaplam›ﬂt›. Bir ucu
Ankarada bulunan telin ‹stanbulda bulunan ucuna yanaﬂamayacak kadar ﬂaﬂk›n bir hale gelmiﬂ olduklar› yarg›s›na varmak bilmem ki do¤ru olur mu?
Telgraf memuru Hamdi Efendi sonradan kendisi Ankaraya gelerek karargâh›m›z telgraf memurlu¤unu yapm›ﬂt›r. Kendisine borçlu oldu¤um teﬂekkürü
burada herkesin önünde belirtmeyi millî ve vatanî ödevlerimden sayar›m.
Efendiler, bu durum üzerine her ﬂeyden önce olabilecek bir fenal›¤›n
önüne geçmek için ﬂu emri verdim:

Manast›rl›
Hamdi
Efendi

Bütün Vali ve Mutasarr›flara
S›vasta K.O. 3, Band›rmada K.O. 14, Ankarada, K.O. 20, Erzurumda K.O. 15, Konyada K.O. 12, Diyarbak›rda K.O. 13 Komutanl›klar›na
‹zmir Cephesinde Refet Beyefendiye, Bal›kesirde 61 inci Tümen Komutanl›¤›na
Bütün Müdafaai Hukuk Merkez Kurullar›yla Yönetim kurullar›na
Telgraf- ‹vedidir
Ankara: 16 Mart 1920
Bugünkü duruma göre, milletimiz, uygar dünyan›n insanca duygular taﬂ›yan vicdanlar›na ve bütün ‹slâm dünyas›n›n ruh birli¤ine güvenmekle birlikte, bir süre için dost olsun,
düﬂman olsun, bütün resmî d›ﬂ dünya ile geçici olarak iliﬂki kuram›yacakt›r.
Bugünlerde vatan›m›zda yaﬂayan H›ristiyan halk hakk›nda gösterece¤imiz insanca
davran›ﬂ›n de¤eri pek büyük oldu¤u gibi hiçbir yabanc› hükûmetten, gerçek olsun veya görünüﬂten ibaret bulunsun, koruma görmeyen H›ristiyan halk›n tam rahatl›k ve dinginlikle
hayatlar›n› sürdürmeleri, soyumuzun yarad›l›ﬂtan sahip bulundu¤u uygarl›k yetene¤ine en
kesin bir kan›t olacakt›r. Ülke ç›karlar›na ayk›r› davran›ﬂlar› görülenler ve ülkenin rahat›n›
ve içdüzenini bozanlar hakk›nda, din ve millîyet ba¤lar›na bak›lm›yarak, yasa hükümlerinin
herkese eﬂ olarak ve sertlikle uygulanmas› ve yerel yönetimlerin emirlerine uymaktan ve
uyrukluk görevlerini yapmakdan geri kalmayanlar›n da korunup esirgenmesini, özel önemle bildirir ve bunlar›n bütün ilgililere h›zla bildirilmesini ve bütün ulusa uygun araçlarla duyurulmas›n› rica ederiz Efendim.
Haklar› Savunma Temsilci Kurulu ad›na Mustafa Kemal

Efendiler, Kuvayi ‹tilâfiye, ‹stanbul telgraf merkezlerini iﬂgal ettikten sonra, memlekete telgrafla bir tebli¤i resmî yapmak istediler. Taraf›m›zdan vukubulan ikaz ve ihtar üzerine -baz› merkezler müstesna- bu tebli¤i resmî al›nmad›. Alanlar ve cevap verenlerden bellibaﬂl›lar› ﬂunlard›r: ‹zmit Mutasarr›f› Suat
Bey (Ves. 256), Konya Valisi Suphi Bey (Ves. 257).

Efendiler, ‹tilâf Devletleri Kuvvetleri, ‹stanbul telgraf merkezlerini iﬂgal
ettikten sonra, memlekete telgrafla resmî bir bildiri yay›mlamak istediler. Yapt›¤›m›z uyar› ve hat›rlatma üzerine -baz› merkezler d›ﬂ›nda- hiçbir yerden bu
resmî bildiri al›nmad›. Alanlar ve karﬂ›l›k verenlerden bellibaﬂl›lar› ﬂunlard›r:
‹zmit Mutasarr›f› Suat Bey (Belge 256), Konya Valisi Suphi Bey (Belge 257).
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‹tilâf kuvvetlerinin
telgrafla
memlekete
yaymak istedikleri
resmî bildiri

Tebli¤i resmî:

Resmî bildiri:

Beﬂ buçuk sene evvel memaliki Osmaniyenin mukadderat›n› her nas›lsa elde etmiﬂ olan
‹ttihat ve Terakki Cemiyetinin rüesas›, Alman telkinat›na kap›larak devlet ve milleti Osmaniyeyi Harb› Umumîyeye iﬂtirak ettirdiler. Bu haks›z ve meﬂ’um siyasetin neticesi malûmdur.
Devlet ve milleti Osmaniye bin türlü felâket geçirdikten sonra öyle bir ma¤lûbiyete duçar oldu ki ‹ttihat ve Terakki Cemiyetinin rüesas› bile bir mütarekename aktederek firar etmekten
baﬂka bir çare bulamad›lar. Mütarekenamenin aklini müteak›p Düveli ‹tilâfiyeye bir vazife
terettüp etti. ‹ﬂbu vazife eski memaliki Osmaniyenin bütün ahalisinin bilâtefrik› cins ve mezhep saadeti müstakbelelerini, inkiﬂaflar›n›, hayat› içtimaîye ve ikt›sadîyelerini temin edecek
bir sulhün temellerini atmaktan ibaret idi. Sulh Konferans›, bu vazifenin ifas› ile meﬂgul iken
firarî ‹ttihat ve Terakki erkân›n›n mürevvici efkâr› bulunan baz› eﬂhas, teﬂkilât› millîye nam›
müstear› alt›nda bir tertip teﬂkil ederek ve padiﬂah ile hükûmeti merkeziyenin evamirini hiç
addetmekle harbin netayici elâmesinden büsbütün tükenmiﬂ olan ahaliyi askerlik için toplamak, anas›r› muhtelife meyan›nda nifak ç›karmak, ianei millîye behanesile ahaliyi soymak gibi ef'ale cür'et ettiler ve bu veçhile sulh de¤il, adeta yeni bir muharebe devrini açmaya teﬂebbüs eylediler. Bu teﬂvikat ve tahrikâta ra¤men, Sulh Konferans›, vazifesine devam etti ve nihayet ‹stanbulun Türk idaresinde kalmas›na karar vermiﬂtir. ‹ﬂbu karar kulûbu Osmaniyeyi
müsterih edecektir. Ancak, bu kararlar›n› Bab›aliye tebli¤ ettikleri zaman, icras›n›n ne gibi
ﬂeraite tâbi oldu¤unu da ihtar eylediler. ‹ﬂbu ﬂerait; vilâyat› Osmaniyede bulunan H›ristiyanlar›n hayatlar›n› tehlikeye maruz b›rakmamak ve elyevm Düveli ‹tilâfiye ile müttefiklerinin
kuvayi askeriyeleri aleyhinde mütemadiyen vukubulmakta olan hücumlara hitam vermekten
ibaret idi. Hükûmeti merkeziye, bu ihtara karﬂ›, bir dereceye kadar hüsniniyet göstermiﬂ ise
de, teﬂkilât› millîye nam› müstear› alt›nda hareket eden eﬂhas, maatteessüf teﬂvikat ve tahrikâtlar›ndan vazgeçmek istemediler. Bilâkis, hükûmeti kendi hareketlerine iﬂtirak ettirmeye teﬂebbüs eylediler. Herkesin kemali heves ile bekledi¤i sulh için büyük bir tehlike teﬂkil eden bu
vaziyete karﬂ›, Düveli ‹tilâfiye, yak›nda taht› karara al›nacak ahkâm› sulhîyenin tatbik›n› temin edebilmek üzere, tedabiri lâzimeyi teemmül etmeye mecbur oldular. Bunun için, bir tek
çare buldular. Bu da, ‹stanbulu muvakkaten iﬂgal etmek idi. ‹ﬂbu karar, bugün mevkii icraya vazedildi¤inden, efkâr› umumîyeyi beray› tenvir nikat› âtiye tasrih olunur:
1- ‹ﬂgal muvakkattir. 2- Düveli ‹tilâfiyenin niyeti, makam› saltanat›n nüfuzunu k›rmak
de¤il, bilâkis idarei Osmaniyede kalacak memalikte o nüfuzu takviye ve tahkim etmektir. 3Düveli ‹tilâfiyenin niyeti, yine Türkleri Dersaadetten mahrum etmemektedir. Fakat, maazallâhutealâ laﬂrada i¤tiﬂaﬂ› umumî veya katliam gibi vukuat zuhûr ederse, bu karar›n tadili
muhtemeldir. 4- Bu nazik zamanda, müslim olsun, gayr›müslim olsun herkesin vazifesi, kendi iﬂine gücüne bakmak, asayiﬂin teminine hizmet etmek, Devleti Osmaniyenin enkaz›ndan
yeni bir Türkiyenin ihdas› için son bir ümidi cinnetlerile mahvetmek isteyenlerin i¤falât›na
kap›lmak ve halen makarr› saltanat kalan ‹stanbuldan ita olunacak evâmire itaat etmektir.
Balâda zikrolunan teﬂvikata iﬂtirak eden eﬂhas›n baz›lar›, Dersaadette derdest olunarak,
anlar tabiî kendi ef'alinden ve bilâhare o ef'alin neticesi olarak vukuu melhuz ahvalden
mes'ul tutulacakt›r.
Kuvvei ‹ﬂgaliye

Bu tebli¤ münasebetile derhal ﬂu tamimi yapt›m:

Beﬂ buçuk sene evvel Osmanl› ülkelerinin kaderini her nas›lsa ele geçirmiﬂ olan ‹ttihat ve Terakki Derne¤inin baﬂ›ndakiler, Almanlar›n söylediklerine kap›larak Osmanl› devlet ve milletini Genel Savaﬂa soktular. Bu haks›z ve u¤ursuz siyasetin sonucu bilinmektedir.
Osmanl› devlet ve milleti bin türlü felâket geçirdikten sonra öyle bir yenilgiye u¤rad› ki ‹ttihat ve Terakki Derne¤inin baﬂ›ndakiler bile bir ateﬂkes anlaﬂmas› yaparak kaçmaktan baﬂka bir ç›kar yol bulamad›lar. Ateﬂkes anlaﬂmas› yap›ld›ktan sonra ‹tilâf Devletlerine bir görev düﬂtü. Bu görev eski Osmanl› ülkelerinin bütün halk›n›n soy ve inanç fark›na bakmaks›z›n ilerideki mutluluklar›n›, geliﬂmelerini, toplumsal ve iktisadî hayatlar›n› güven alt›na
alacak bir bar›ﬂ›n temellerini atmaktan ibaret idi. Bar›ﬂ Konferans›, bu görevi yapmaya u¤raﬂ›rken ‹ttihat ve Terakkinin kaçak baﬂlar›ndan yana olan baz› kiﬂiler, Ulusal Örgütler takma ad› alt›nda bir düzen kurarak, padiﬂah ve ‹stanbul Hükûmetinin emirlerini hiçe sayarak
savaﬂ›n ac› sonuçlar›ndan büsbütün tükenmiﬂ olan halk› askere almak, çeﬂitli unsurlar aras›nda geçimsizlik yaratmak, ulusal yard›m diye halk› soymak gibi iﬂlere yeltendiler ve böylece bar›ﬂ de¤il, sanki yeni bir savaﬂ dönemini açmaya giriﬂtiler. Bu özendirme ve k›ﬂk›rtmalar yap›ld›¤› halde, Bar›ﬂ Konferans›, görevini sürdürdü ve sonunda ‹stanbulun Türk yönetiminde kalmas›na karar vermiﬂtir. Bu karar Osmanl›lar›n gönlünü rahatlatacakt›r. Ancak,
bunu ‹stanbul hükûmetine bildirdikleri zaman, uygulanmas›n›n ne gibi koﬂullara ba¤l› oldu¤unu da hat›rlatt›lar. Bu koﬂullar; Osmanl› illerinde bulunan H›ristiyanlar›n hayatlar›n› tehlikeyle karﬂ› karﬂ›ya b›rakmamak ve bugün ‹tilâf Devletleri ile müttefiklerinin askerî güçlerine karﬂ› durmadan yap›lmakta olan sald›r›lara son vermekten ibaret idi. ‹stanbul hükûmeti, bu hat›rlatmaya karﬂ›, bir dereceye kadar iyi niyet göstermiﬂ ise de, Ulusal Güçler takma
ad› alt›nda hareket eden kiﬂiler, ne yaz›k ki özendirme ve k›ﬂk›rtmalardan vazgeçmek istemediler. Tersine, hükûmeti kendi güçleriyle iﬂbirli¤i yapt›rmaya çal›ﬂt›lar. Herkesin sonsuz
bir istekle bekledi¤i bar›ﬂ için büyük bir tehlike oluﬂturan bu davran›ﬂa karﬂ›, ‹tilâf Devletleri, yak›nda kararlaﬂt›r›lacak bar›ﬂ hükümlerinin uygulanmas›n› sa¤lama alabilmek için, gerekli önlemleri almay› düﬂünmek zorunda kald›lar. Bunun için, bir tek ç›kar yol buldular.
Bu da, ‹stanbulu geçici olarak iﬂgal etmek idi. Bu karar, bugün uygulanm›ﬂ oldu¤undan, kamu oyunu ayd›nlatmak için aﬂa¤›daki noktalar aç›klan›r:
1- ‹ﬂgal geçicidir. 2- ‹tilâf Devletlerinin düﬂüncesi, padiﬂahl›¤›n erkini k›rmak de¤il,
tersine, Osmanl› yönetiminde kalacak ülkelerde o erki destekleme ve kuvvetlendirmektir.
3- ‹tilâf Devletlerinin düﬂündü¤ü, Türkleri ‹stanbuldan yoksun b›rakmamakt›r. Ama Allah
korusun taﬂrada genel kar›ﬂ›kl›k veya k›r›m gibi olaylar ç›karsa, bu karar de¤iﬂtirilebilir. 4Bu kritik zamanda, müslim olsun, gayrimüslim olsun herkesin görevi, kendi iﬂine gücüne
bakmak, iç düzenin korunmas›na çal›ﬂmak, Osmanl› Devletinin y›k›nt›lar›ndan yeni bir
Türkiye yaratmak için son bir umudu delilikleri yüzünden yok etmek isteyenlerin aldatmalar›na kap›lmamak ve ﬂimdi padiﬂahl›k baﬂkenti olarak kalan ‹stanbuldan verilecek emirlere uymakt›r.
Yukar›da bildirilen k›ﬂk›rtmalara kat›lanlardan baz›lar›, ‹stanbulda ele geçirilmiﬂlerdi,
elbette kendi yapt›klar›ndan ve ayr›ca o yapt›klar›n›n sonucu ç›kabilecek olaylardan sorumlu tutulacaklard›r.
‹ﬂgal Kuvvetleri

Bu bildiri üzerine hemen ﬂu genelgeyi yay›mlad›m:

Umum Vali ve Kumandanlara ve Müdafaai Hukuk Heyetlerine
16 Mart 1336
‹stanbulun, ‹tilâf Devletleri taraf›ndan, bilmusademe cebren iﬂgali tahakkuk etmiﬂtir.
Bu suikastten bilistifade birçok makas›d› h›yanetkârane sahiplerinin milleti i¤fale teﬂebbüsleri muhtemeldir. Nitekim tebligat› resmîye ﬂeklinde imzas›z baz› beyannamelerin neﬂredilmek
istenildi¤ine kespi ›tt›la ediyoruz. Yanl›ﬂ harekâta mahal kalmamak ve hakayik› ahvale mugayir heyecanlar tevlidine meydan verilmemek üzere bu gibi iﬂaata kat'iyyen atf› ehemmiyet
edilmemesi lâz›md›r. Vaziyeti hakikîyeyi takip eden Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
Cemiyeti milleti tenvir edecektir.
Mustafa Kemal

Bütün Vali ve Komutanlarla Haklar› Savunma Kurullar›na
16 Mart 1920
‹stanbulun iﬂgali, ‹tilâf Devletleri taraf›ndan, çarp›ﬂma sonucu zor kullan›larak gerçekleﬂmiﬂtir. Bu suikastten yararlanarak haince amaç güden bir çoklar› milleti aldatmaya
kalk›ﬂabilirler. Nitekim resmî bildiri ﬂeklinde imzas›z baz› bildiriler yay›mlanmak istenildi¤ini ö¤reniyoruz. Yanl›ﬂ davran›ﬂlara yer vermemek ve durumun gerçeklerine ayk›r› tepkiler yarat›lmamak üzere bu gibi söylentilere hiç önem verilmemesi gereklidir. Gerçek durumu izleyen Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i, milleti ayd›nlatacakt›r.
Mustafa Kemal
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Ecnebî devletlere yapt›¤›m protesto

Efendiler, ayn› günde muhtelif vesaitle ﬂu protestoyu gönderdim:
Protesto
16/3/1336
‹stanbulda ‹ngiliz, Frans›z, ‹talya Mümessili Siyasîlerine,
Amerika Mümessili Siyasîsine
Bilûmum Bitaraf Devletler Hariciye Nezaretlerine ve Fransa, ‹ngiltere, ‹talya Meclisi
Meb'uslar›na verilmek üzere Antalyada ‹talyan Mümessilli¤ine
‹stanbulda bilûmum devairi resmîye, istiklâli millîmize temsil eden Meclisi Meb'usan
dahi dahil olmak üzere, Mütelifin kuvayi askerîyesi taraf›ndan, resmen ve cebren iﬂgal edilmiﬂ ve amali millîye dairesinde hareket eden, birçok vatanperver eﬂhas›n tevkifine de teﬂebbüs olunmuﬂtur. Milleti Osmaniyenin hakimiyet ve hürriyeti siyasîyesine havale edilen bu son
darbe, hayat ve mevcudivetini, ne bahas›na olursa olsun, müdafaa etmeye azmetmiﬂ olan biz
Osmanl›lardan ziyade, yirminci asr› medeniyet ve insanîyetinin mukaddes addetti¤i bütün
esasata, hürriyet, millîyet vatan hissiyat› gibi bugünün cemiyat› beﬂerîyesine esas olan bütün
umdelere ve bu umdeleri vücuda getiren vicdan› umumîi beﬂeri râcîdir.
Biz, hukukumuzu ve istiklâlimizi müdafaa için giriﬂti¤imiz mücaedenin kutsiyetine kail ve hiçbir kuvvetin bir milleti yaﬂamak hakk›ndan mahrum edemiyece¤ine kaniiz. Tarihin
bugüne kadar kaydetmedi¤i bir suikast teﬂkil eden ve Wilson prensiplerine müstenit bir mütarekenin, milleti esbab› müdafaas›ndan tecrit etmiﬂ olmas›ndan mütevellit bir hileye de müpteni bulunmak hesabile ait olduklar› milletlerin ﬂeref ve haysiyetile dahi kabili imtizaç olm›yan bu hareketin takdiri mahiyetini resmî Avrupa ve Amerikan›n de¤il, ilmü irfan ve medeniyet Avrupa ve Amerikas›n›n* vicdan›na tevdi ile iktifa ve bu hâdiseden tevellüt edecek
mes'uliyeti azimei tarihîyeye son defa bir daha nazar› dikkati umumîyi celbederiz. Davam›z›n meﬂruiyet ve kutsiyeti, bu müﬂkül zamanlarda, Cenab› Haktan sonra en büyük zahirimizdir.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Heyeti Temsilîyesi
Mustafa Kemal

Yabanc›
devletlere
Protesto
16/3/1920 gönderdi‹stanbulda ‹ngiliz, Frans›z, ‹talya Temsilcilerine, Amerika Siyasî Temsilcisine
¤im protesto
Tarafs›z Devletler D›ﬂiﬂleri Bakanlar›na ve Fransa, ‹ngiltere, ‹talya Meb'uslar

Efendiler, ayn› günde de¤iﬂik araçlarla ﬂu protestoyu gönderdim:

Meclislerine verilmek üzere Antalyada ‹talyan Temsilcili¤ine
‹stanbulda bütün resmî daireler, ulusal ba¤›ms›zl›¤›m›z› temsil eden Meb'uslar Meclisi ile birlikte, ‹tilâf Devletlerinin askerî güçleri taraf›ndan, resmî olarak ve zor kullan›larak
iﬂgal edilmiﬂ ve ulusal emeller do¤rultusunda davranan, birçok yurtseverin tutuklanmas›na
da giriﬂilmiﬂtir. Osmanl› ulusunun egemenli¤ine ve siyasal özgürlü¤üne indirilen bu son
yumruk, hayat ve varl›¤›m›z›, ne bahas›na olursa olsun, savunmaya kararl› olan biz Osmanl›lardan çok, yirminci uygarl›k ve insanl›k yüzy›l›n›n kutsal sayd›¤› bütün ilkelere, özgürlük,
millîyet, vatan duygular› gibi bugünün insan topluluklar›na temel olan bütün ilkelere ve bu
ilkeleri ortaya koyan insanl›¤›n genel vicdan›na indirilmiﬂ demektir.
Biz, haklar›m›z› ve ba¤›ms›zl›¤›m›z› savunmak için giriﬂti¤imiz savaﬂ›m›n kutsall›¤›na
ve hiçbir kuvvetin bir milleti yaﬂamak hakk›ndan yoksun edemiyece¤ine inan›yoruz. Tarihin bugüne kadar yazmad›¤› nitelikte bir suikast olan ve Wilson prensiplerine dayanan bir
ateﬂkesin, milleti savunma araçlar›ndan yoksun etmesinden do¤an bir hileyle yap›lm›ﬂ olmak nedenile ilgili milletlerin onur ve haysiyetile de ba¤daﬂmayan bu davran›ﬂ üzerine bir
yarg›ya varmay› resmî Avrupa ve Amerikan›n de¤il, bilim, kültür ve uygarl›k Avrupa ve
Amerikas›n›n* vicdan›na b›rakmakla yetinir ve bu olaydan do¤acak büyük tarihsel sorumlulu¤a son defa bir daha kamunun dikkatini çekeriz. Davam›z›n meﬂrulu¤u ve kutsall›¤›, bu
zor zamanlarda, Allahtan sonra en büyük deste¤imizdir.
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Temsilci Kurulu
Mustafa Kemal

Ayn› günün gecesi bu direktifi genelge olarak verdim:

ﬁifre
Bilûmum Vali ve Kumandanlara
16/17, 3/1336
‹stanbulun ve makamat› resmîyenin, hususîle Meclisi Meb’usan›n, ‹tilâf Devletleri taraf›ndan resmen ve cebren iﬂgal edilmiﬂ olmas›ndan ve bu hareketin, mütareke ile milleti silâh›ndan tecrit ettikten sonra vukua getirilmesinden bahsile ‹tilâf Devletleri mümessillerine ve
bilûmum bitaraf devletler hariciye nezaretlerile ‹tilâf Devletlerinin meclisi meb'usan riyasetlerine protesto telgraflar› çekilmek üzere mitingler akti muktazi görülmekledir. Protesto telgraflar›nda bilhassa tecavüzü vâkiin, Osmanl› hakimiyetinden ziyade, yirmi as›rl›k bir medeniyet ve insaniyetin mevlûdu olan hürriyet, millîyet ve vatanperverlik esasat›na bir darbe teﬂkil edece¤i ve milleti Osmaniyenin müdafaai beka ve istiklâl hususundaki azim ve iman›na,
bu hâdisenin hiçbir tesir vücuda getiremiyece¤i, yaln›z medenî milletlerin bu tecavüzü kabul
etmekle; azîm bir mes'uliyeti tarihîye alt›na girmiﬂ olacaklar› tasrih edilmelidir, bitaraf devletler hariciye nezaretlerile Meclisi Meb’usan riyasetlerine keﬂide edilecek telgraflar, ‹stanbulda ait olduklar› makamata verilmekle beraber Antalyada ‹talyan Mümessilinin vesatetile de
verilmelidir. Protesto telgraflar›n›n birer suretinin de buraya irsal buyurulmas›n› rica ederiz.
Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal

ﬁifre
Bütün Vali ve Komutanlara
16/17, 3/1920
‹stanbulun ve resmî dairelerin, özellikle Meb'uslar Meclisinin, ‹tilâf Devletleri taraf›ndan aç›kça ve zor kullan›larak iﬂgal edilmiﬂ olmas›ndan ve bu iﬂin, ateﬂkes anlaﬂmas›yla milletin silâh› al›nd›ktan sonra yap›lmas›ndan söz edilerek ‹tilâf Devletleri temsilcilerine ve bütün tarafs›z devletlerin d›ﬂiﬂleri bakanl›klar›yla ‹tilâf Devletlerinin meb'uslar
meclislerinin baﬂkanl›klar›na protesto telgraflar› çekilmek üzere mitingler yap›lmas› gerekli görülmektedir. Protesto telgraflar›nda özellikle yap›lan sald›r›n›n Osmanl› egemenli¤inden çok, yirmi yüzy›ll›k bir uygarl›k ve insanl›¤›n do¤urdu¤u özgürlük, millîyet ve
yurtseverlik ilkelerini vurmak olaca¤› ve Osmanl› milletinin varl›¤› ve ba¤›ms›zl›¤› konusundaki kararl›l›k ve iman›na, bu olay›n hiçbir etki yapam›yaca¤›, ancak uygar milletlerin
bu sald›r›y› kabullenmekle; büyük bir tarihsel sorumluluk alt›na girmiﬂ olacaklar› belirtilmelidir, tarafs›z devletlerin d›ﬂiﬂleri bakanl›klar›yla Meb'uslar Meclisleri baﬂkanl›klar›na
çekilecek telgraflar, ‹stanbulda ilgili yerlere verilmekle birlikte Antalyada ‹talyan Temsilcisi arac›l›¤›yla da verilmelidir. Protesto telgraflar›n›n birer örne¤inin de buraya gönderilmesini rica ederiz.
Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal

* Amerikaya, bold yaz›lan k›s›m yaz›lmam›ﬂt›r. Yaln›z “Amerikan›n” yaz›lm›ﬂt›r

* Amerikaya, bold yaz›lan k›s›m yaz›lmam›ﬂt›r. Yaln›z “Amerikan›n” denilmiﬂtir

Ayn› günün gecesi bu talimat› tamimen tebli¤ ettim:
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ﬁifre
Miralay Refet Beye
16/3/1336
Hâdisei ahire münasebetile, her tarafta yap›lan mitingler neticesinde çekilecek protesto
telgraflar›n›n birer suretlerini de ‹tilâf Devletlerinin hali in’ikatta bulunan Meclisi Meb’usanlar› riyasetine ve bitaraf devletlerin de Hariciye Nezaretlerine tebli¤ edilmesini faydal› addediyoruz. Antalyadaki ‹talyan Mümessilinin bu husustaki muavenetini temin etmenizi rica
ederiz.
Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal
Millete neﬂretti¤im beyanname

Efendiler, ayn› günde millete ﬂu beyannameyi neﬂrettim:
Beyanname
Bilûmum Kumandanlara, Vali ve mutasarr›flara ve Müdafaaai Hukuk Cemiyetlerine,
Belediye Riyasetlerine, Matbuat Cemiyetine
‹tilâf Devletlerinin ﬂimdiye kadar memleketimizi taksime yol bulmak için tevessül ettikleri muhtelif tedabir malûmdur. Evvelâ; Ferit Paﬂa ile bilitilâf milleti müdafaas›z bir halde ecnebî idaresine esir etmek ve memleketin muhtelif aksam› mühimmesini galip devletler müstemlekât›na ilâve eylemek düﬂünülmüﬂtü. Kuvayi Millîyenin muzahereti umumîyei millîye ile
müdafaai istiklâl hususunda gösterdi¤i azim ve metanet, bu tasavvuru altüst etti. Saniyen; Kuvayi Millîyeyi i¤fal ve onun müsaadesile ﬂarkta bir rüçhan siyaseti takip etmek için Heyeti
Temsilîyeye müracaat edildi. Heyet, milletin istiklâlini ve mülkün tamam›yetini temin etmedikçe ve hususile iﬂgal sahalar›n›n tahliyesine teﬂebbüs olunmad›kça, hiçbir nevi müzakereye
yanaﬂmad›. Salisen; Kuvayi Millîye ile tevhidi harekât eden hükûmetlerin icraat›na müdahale etmek suretile vahdeti millîyeyi sarsmak ve hainane muhalefetleri teﬂvik ve tezyidi cür’ete
sevkeylemek tarik› takip olundu. Vahdeti millîyenin teﬂkil etti¤i metanet ve tesanüt karﬂ›s›nda bu savletler de eridi. Rabian; mukarredat› memleket hakk›nda endiﬂeaver kararlar verildi¤inden bahsolunmak suretile efkâr› umumîyenin tazyik›na baﬂland›. Müdafaai namus ve
memleket u¤runda her fedakârl›¤› göze alm›ﬂ olan milleti Osmaniyenin azim ve iradesi önünde, bu tehdidat dahi fayda vermedi. Nihayet bugün ‹stanbulu cebren iﬂgal etmek suretile Devleti Osmaniyenin yedi yüz senelik hayat ve hakimiyetine hitam verildi. Yani, bugün Türk
milleti, kabiliyeti medeniyesinin, hakk› hayat ve istiklâlinin ve bütün istikbalinin müdafaas›na davet edildi. Cihan› insaniyetin enzar› istihsan› ve âlemi islâm›n amali istihlâs›, makam› hilâfetin tesirat› ecnebîyeden tahlisine ve istiklâli millînin mazii ﬂevketimize lây›k bir
iman ile müdafaa ve teminine mutevakk›ft›r. Giriﬂti¤imiz istiklâl ve vatan mücadehesinde Cenab› Hakk›n avnü inayeti bizimledir.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti
Temsilîyesi nam›na Mustafa Kemal

ﬁifre
Albay Refet Beye
16/3/1920
Son olay dolay›s›yla, her tarafta yap›lan mitingler sonunda çekilecek protesto telgraflar›n›n birer örne¤ini de ‹tilâf Devletlerinin toplant› halinde bulunan Meb’uslar Meclisleri
baﬂkanl›klar›na ve tarafs›z devletlerin de d›ﬂiﬂleri bakanl›klar›na iletilmesini yararl› say›yoruz. Antalyadaki ‹talyan Temsilcisinin bu iﬂe yard›mc› olmas›n› sa¤laman›z› rica ederiz.
Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal

Efendiler, ayn› günde millete ﬂu bildirgeyi yay›mlad›m:

Millete ya-

y›mlad›¤›m
Bildirge
bildirge
Bütün Komutanlara, Vali ve Mutasarr›flara ve Haklar› Savunma Derneklerine,
Belediye Baﬂkanl›klar›na, Bas›n Derne¤ine
‹tilâf Devletlerinin ﬂimdiye kadar memleketimizi bölüﬂmeye yol bulmak için baﬂvurduklar› çeﬂitli giriﬂimler biliniyor. ‹lkin; Ferit Paﬂa ile anlaﬂarak milleti savunmas›z bir durumda yabanc› yönetime tutsak etmek ve memleketin çeﬂitli önemli bölümlerini galip devletlerin sömürgelerine eklemek düﬂünülmüﬂtü. Ulusal Güçlerin bütün milletin deste¤iyle
ba¤›ms›zl›¤›n› savunmak yolunda gösterdi¤i kararl›l›k ve direniﬂ, bu düﬂünceyi altüst etti.
‹kincisi; Ulusal Güçleri aldatmak ve onun izni ile do¤uda bir öncelik siyaseti izlemek için
Temsilci Kurula baﬂvuruldu. Kurul, ulusun ba¤›ms›zl›¤›n› ve ülkenin bütünlü¤ünü sa¤lamad›kça ve özellikle iﬂgal alanlar›n›n boﬂalt›lmas›na giriﬂilmedikçe, hiçbir türden görüﬂmeye
yanaﬂamad›. Üçüncüsü; Ulusal Güçlerle iﬂbirli¤i yapan hükûmetlerin yapt›klar›na kar›ﬂmak
suretile ulusal birli¤i sarsmak ve haince karﬂ›tl›klar› özendirmek ve cür'etlerini artt›rmak
yolu tutuldu. Ulusal birli¤in oluﬂturdu¤u direnç ve dayan›ﬂ›n karﬂ›s›nda bu sald›r›lar da eridi. Dördüncüsü; ülke kaderi üzerinde kayg› verici kararlar verildi¤inden sözetmek yoluyla
kamu oyuna bask› yap›lmaya baﬂland›. Namusunu ve memleketi savunmak için her özveriyi göze alm›ﬂ olan Osmanl› milletinin kararl›l›¤› ve iradesi önünde, bu gözda¤lar› da yaramad›. Sonunda bugün ‹stanbul zor kullanarak iﬂgal edilip, Osmanl› Devletinin yedi yüz y›ll›k hayat ve egemenli¤ine son verildi. Yani, bugün Türk milleti, uygarl›k yetene¤inin, hayat
hakk›n›n ve ba¤›ms›zl›¤›n›n ve bütün gelece¤inin savunulmas›na ça¤›r›ld›. ‹nsanl›k dünyas›n›n be¤eni bak›ﬂlar› ve ‹slâm dünyas›n›n kurtuluﬂ emellerinin, halifeli¤in yabanc› etkisinden
kurtar›lmas›na ve ulusal ba¤›ms›zl›¤›m›z›n geçmiﬂteki büyüklü¤ümüze yaraﬂ›r bir inançla
savunulup güven alt›na al›nmas›na ba¤l›d›r. Giriﬂti¤imiz ba¤›ms›zl›k ve vatan savaﬂ›nda Büyük Allan›n yard›m ve koruyuculu¤u bizimledir.
Anadolu ve Rumeli Haklar› Savunma Derne¤i Temsilci
Kurulu ad›na Mustafa Kemal

Efendiler, ayn› zamanda bütün âlemi de tevcihi hitap edilerek tecavüzü vâki bir beyanmade tafsil ve vesaiti muhtelife ile ilân edildi.
Efendiler, hâdise hakk›nda fazla malûmata intizar etmeksizin, telgrafç›,
Manast›rl› Hamdi Efendinin verdi¤i malûmattan ve bu malûmat› teyit eden,
kuvvei iﬂgaliye nam›na olan tebli¤ muhteviyat›ndan, vaziyetin mahiyetini anlayarak lüzumlu ve müstacel gördü¤üm tedbirleri, izah olundu¤u veçhile hemen
iﬂgal günü ittihaz ve tatbik ettim. ‹stanbulun sureti iﬂgali ve tevkifat icras› hakk›nda muhtelif membalardan mütebayin ve mubalâ¤al› surette malûmat gelmeye baﬂlad›. Biz de, muhtelif vesaitle tahkikat icras›na devam ettik. ‹fay› vazifei
teﬂrîiyeye imkân göremiyerek da¤›lan meb'uslar›n ve baz› zevat›n ‹stanbuldan
firar ederek Ankaraya teveccüh ettikleri anlaﬂ›ld›. Seyahatlerini teshil için güzergâhlar›nda icab edenlere ikt›za eden emirleri verdim.
Efendiler, 16 Martta ‹stanbulun iﬂgali tahakkuk eder etmez, ittihaz etti¤im
tedabir meyan›nda, daha birtak›m tedbirler vard›r ki onlar› Büyük Millet Meclisinin ilk küﬂad›nda beyan etmiﬂ oldu¤um için burada tekrar tafsil etmedim. Meselâ; Eskiﬂehir ve Afyon Karahisar›ndaki ecnebî k›taat›n›n silâhtan tecridi veya

Efendiler, ayn› zamanda bütün ‹slâm dünyas›na da dönüp yap›lan sald›r›
bir bildirgede ayr›nt›larile anlat›larak çeﬂitli araçlarla bütün ‹slâm dünyas›na
da duyuruldu.
Efendiler, olaylar hakk›nda baﬂkaca bilgi gelmesini beklemeksizin, telgrafç›, Manast›rl› Hamdi Efendinin verdi¤i bilgilerden ve bu bilgileri do¤rulayan, iﬂgal kuvvetleri bildirisi içeri¤inden, durumun niteli¤ini anlayarak gerekli ve ivedi gördü¤üm önlemleri, aç›kland›¤› gibi hemen iﬂgal günü ald›m ve uygulad›m. ‹stanbulun iﬂgal ﬂekli ve yap›lan tutuklamalar hakk›nda de¤iﬂik kaynaklardan birbirini tutmaz ve abart›lm›ﬂ bilgiler gelmeye baﬂlad›. Biz de, çeﬂitli araçlarla soruﬂturmalar yapmay› sürdürdük. Yasama görevini yapma olana¤› bulam›yarak da¤›lan meb’uslar›n ve baz› kiﬂilerin ‹stanbuldan kaçarak
Ankaraya yöneldikleri anlaﬂ›ld›. Yolculuklar›n› kolaylaﬂt›rmak için geçecekleri yerlerde gerekenlere gereken emirleri verdim.
Efendiler, 16 Martta ‹stanbulun iﬂgali gerçekleﬂir gerçekleﬂmez, ald›¤›m
önlemler aras›nda, daha birtak›m önlemler vard›r ki onlar› Büyük Millet Meclisinin ilk aç›l›ﬂ›nda bildirmiﬂ oldu¤umdan burada yeniden anlatmad›m. Örne¤in;
Eskiﬂehir ve Afyondaki yabanc› birliklerin silâhlar›n›n al›nmas› ya da oradan
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teb'idi ve Geyve, Uluk›ﬂla civarlar›nda ﬂimendifer hatlar›n›n tahribi ve Anadoluda bulunan ecnebî zabitan›n›n tevkifi ve saire gibi tedabiri ait tafsilât›, Büyük
Millet Meclisinin ilk zab›tnamesinde mütalea buyurmuﬂsunuzd››r. Bu tedabir
meyan›nda en mühimmini; salâhiyeti fevkalâdeyi haiz bir meclisin Ankarada
içtima›n› temin hususundaki vazifei millîye ve vatanîyemize ait karar ve bu karar›n tatbik› teﬂkil eder.
Efendiler, bu husustaki karar›m›z› ve bu karar›n sureti tatbik›n› gösteren
bir tebli¤i 19 Mart 1336 da yani ‹stanbul iﬂgalinden üç gün sonra tamim ettim.
Efendiler, bu mesele hakk›nda iki gün kadar kumandanlarla makina baﬂ›nda müdavelei efkâr ederek mütalealar›m› ald›m. Ben, ilk yazd›¤›m müsveddede "meclisi müessisan" tabirini kullanm›ﬂt›m. Maksad›m da toplanacak meclisin "rejimi" de¤iﬂtirmek salâhiyetile ilk anda mücehhez bulunmas›n› temin etmek idi. Fakat bu tabirin kullan›lmas›ndaki maksad› lüzumu gibi izah edemedi¤im için veyahut izah etmek istemedi¤im için halk›n ünsiyet etmedi¤i bir tabirdir, diye, Erzurum ve S›vastan ikaz edildim. Bunun üzerine "salâhiyeti fevkalâdeye malik bir meclis" tabirini kullanmakla iktifa ettim.
Vilâyetlere ve müstakil Livalara ve Kolordu Kumandanlar›na
Merkezi devletin dahi, Düveli ‹tilâfiye taraf›ndan resmen iﬂgali, kuvvei teﬂrîiye ve adliye ve icraîyeden ibaret olan kuvayi millîyei devleti muhtel etmiﬂ ve bu vaziyet karﬂ›s›nda ifayi vazifeye imkân göremedi¤ini hükûmete resmen tebli¤ ederek, Meclisi Meb'usan da¤›lm›ﬂt›r. ﬁuhalde, makarr› devletin masuniyetini, milletin istiklâlini ve devletin tahlisini temin edecek tedabiri teemmül ve tatbik etmek üzere millet taraf›ndan, salâhiyeti fevkalâdeyi haiz bir
meclisin, Ankarada içtimaa daveti ve da¤›lm›ﬂ olan meb'usandan Ankaraya gelebileceklerin
dahi bu meclise iﬂtirak ettirilmesi zarurî görülmüﬂtür. Binaenaleyh, zirde dercedilen talimat
mucibince, intihabat›n icras›, hamiyet ve reviyeti vatanperveranelerinden muntazard›r:
1- Ankarada, salâhiyeti fevkalâdeye malik bir meclis, umuru milleti tedvir ve murakebe
etmek üzere içtima edecektir.
2- Bu meclise âza olarak intihap olunacak zevat, meb'usan hakk›ndaki ﬂeraiti manunîveve tâbidir.
3- ‹ntihabatta livalar esas ittihaz edilecektir.
4- Her livada, beﬂ aza intihap olunacakt›r.
5- Her liva kazalar›ndan celbedece¤i müntehibi sanîlerinden ve merkezi liva müntehibi
sanîlerinden ve liva idare ve belediye meclislerile liva Müdafaai Hukuk Heyeti ‹darelerinin ve
vilâvetlerde merkezi vilâyet heyeti merkeziyelerinden ve vilâyet idare meclisile merkezi vilâyet belediye meclisinden ve merkezi vilâyet ile merkez kazas› ve merkeze merbut kaza müntehibi sanîlerinden mürekkep bir meclis taraf›ndan ayn› günde ve ayn› celsede icra edilecektir.
6- Bu meclis azal›¤›na, her f›rka, zümre ve cemiyet taraf›ndan namzet gösterilmesi caiz
oldu¤u gibi her ferdin de bu mücahedeyi mukaddeyeseye filen iﬂtiraki için müstakilleri namzetli¤ini istedi¤i mahalde ilâna hakk› vard›r.
7- ‹ntihabata, her mahallin en büvük mülkiye memuru riyaset edecek ve selâmeti intihaptan mes’ul olacakt›r.
8- ‹ntihap, reyi hafî ve ekseriyeti mutlaka ile icra ve tasnifi âra, meclisin içlerinden intihap edece¤i iki zat taraf›ndan, fakat huzuru mecliste ifa edilecektir.
9- ‹ntihap neticesinde, bilûmum azan›n imza veya zât mühürlerini muhtevi üç nüsha
mazbata tanzim olunacak. Bir nüshas› mahallinde al›konularak di¤er iki nüshas›n›n biri intihap olunan zâta tevdi ve di¤eri meclise irsal olunacakt›r.
10- Azalar›n alacaklar› tahsisat, bilâhare meclisçe takarrür ettirilecektir. Ancak azimet
harc›rahlar› intihap meclislerinin masarifi zaruriye hesabile takdir edece¤i m›ktar üzerinden,
mahalleri hükûmetlerince temin olunacakt›r.
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uzaklaﬂt›r›lmalar› ve Geyve, Uluk›ﬂla yak›nlar›nda demiryolu hatlar›n›n bozulmas› ve Anadoluda bulunan yabanc› subaylar›n›n tutuklanmas› v.b. gibi
önlemlere iliﬂkin ayr›nt›l› bilgileri, Büyük Millet Meclisinin ilk tutana¤›nda
okumuﬂsunuzdur. Bu önlemler aras›nda en önemlisi; ola¤an üstü yetkide bir
meclisin Ankarada toplanmas›n› sa¤lamak yolundaki millet ve vatan görevimize iliﬂkin karar ve bu karar›n uygulanmas›d›r.
Efendiler, bu konudaki karar›m›z› ve bu karar›n uygulama ﬂeklini gösteren bir bildiriyi 19 Mart 1920 de yani ‹stanbul iﬂgalinden üç gün sonra yay›mlad›m.
Efendiler, bu konu üzerinde iki gün kadar komutanlarla makina baﬂ›nda
görüﬂerek düﬂüncelerini ö¤rendim. Ben, ilk yazd›¤›m müsveddede "kurucu
meclis" deyimini kullanm›ﬂt›m. Amac›m da toplanacak meclisin "rejimi" de¤iﬂtirmek yetkisine ilk anda sahip bulunmas›n› sa¤lamakt›. Fakat bu deyimin
kullan›lmas›ndaki amac› gerekti¤i gibi anlatamad›¤›mdan ya da aç›klamak istemedi¤im için halk›n al›ﬂ›k olmad›¤› bir deyimdir, diye, Erzurum ve S›vastan
uyar›ld›m. Bunun üzerine "ola¤an üstü yetki sahibi bir meclis" deyimini kullanmakla yetindim.
‹llere ve Ba¤›ms›z Sancaklara ve Kolordu Komutanlar›na
Devlet Baﬂkentinin de, ‹tilâf Devletleri taraf›ndan resmî olarak iﬂgali, yasama ve yarg›
ve yürütme gücünden ibaret olan devletin ulusal erkini k›rm›ﬂ ve bu durum karﬂ›s›nda
Meb'uslar Meclisi görev yapmaya olanak bulamad›¤›n› hükûmete resmî olarak bildirerek, da¤›lm›ﬂt›r. Duruma göre, devlet baﬂkentinin dokunulmazl›¤›n›, ba¤›ms›zl›¤›n› ve devletin kurtar›lmas›n› sa¤layacak önlemleri düﬂünüp uygulamak üzere millet taraf›ndan, ola¤anüstü yetkiye sahip bir meclisin, Ankarada toplant›ya ça¤›r›lmas› ve da¤›lm›ﬂ olan meb'uslardan Ankaraya gelebileceklerin de bu meclise al›nmas› zorunlu görülmüﬂtür. Bunun için, aﬂa¤›da bildirilen direktif uyar›nca, seçimlerin yap›lmas›, yurtseverli¤inizden anlay›ﬂl›l›¤›n›zdan beklenir:
1 - Ankarada, ola¤anüstü yetkiye sahip bir meclis, ulus iﬂlerini yürütmek ve denetlemek üzere toplanacakt›r.
2 - Bu meclise üye seçilecekler, meb'uslar hakk›ndaki yasa hükümlerine uyacaklard›r.
3 - Seçimlerde sancaklar seçim bölgesi olacakt›r.
4 - Her sancaktan, beﬂ üye seçilecektir.
5 - Her sancak ilçelerinden getirtece¤i ikinci seçmenlerden ve sancak merkezi ikinci
seçmenlerinden ve sancak yönetim ve belediye meclislerile sancak Haklar› Savunma Yönetim Kurullar›n›n ve illerde il merkezi merkez kurullar›ndan ve il genel meclisiyle il merkezi belediye meclisinden ve il merkezi ile merkez ilçesi ve merkeze ba¤l› ilçe ikinci seçmenlerinden oluﬂan bir kurul taraf›ndan ayn› günde ve ayn› toplant›da yap›lacakt›r.
6- Bu kurul üyeli¤ine, her parti, topluluk ve dernek taraf›ndan aday gösterilebilece¤i
gibi her kiﬂinin de bu kutsal savaﬂa edimli olarak kat›lmak için ba¤›ms›z olarak adayl›¤›n›
istedi¤i yerde ilâna hakk› vard›r.
7- Seçimlere, her yerin en büyük sivil memuru baﬂkanl›k edecek ve seçimin do¤ru ve
yolunda yap›lmas›ndan sorumlu olacakt›r.
8- Seçim, gizli oy ve salt ço¤unlukla yap›lacak ve oylar›, kurulun kendi içinden seçece¤i iki kiﬂi, kurul önünde sayacakt›r.
9- Seçim sonunda, bütün üyelerin imza edece¤i ya da kendi mühürlerini basacaklar› üç
nüsha tutanak düzenlenecek. Bunlar›n biri yerinde al›konularak di¤er ikisinden biri seçilene verilecek ve öteki de meclise gönderilecektir.
10- Meclise seçilenlere verilecek ödenekler, sonradan meclis taraf›ndan kararlaﬂt›r›lacakt›r. Ancak geliﬂ yolluklar› seçim kurullar›n›n zorunlu gider olarak hesaplay›p uygun görece¤i m›ktar üzerinden, o yerlerin hükûmetlerince sa¤lanacakt›r.
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11- ‹ntihabat, nihayet on beﬂ gün zarf›nda ekseriyetle Ankarada içtima› temin edebilmek üzere itmam olunarak azalar tahrik ve netice azan›n isimlerile birlikte derhal iﬂ'ar edilecektir.
12- Telgraf›n saati vusulü bildirilecektir.
Haﬂiye: Kolordu kumandanlar›na, vilâyata, müstakil livalara tebli¤ olunmuﬂtur.
Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal

11- Seçimler, en çok on beﬂ gün içinde ço¤unlukla Ankarada toplanmay› sa¤layabilmek üzere tamamlanacak seçilenler yola ç›kar›l›p ve sonuçlar seçilenlerin isimlerile birlikte derhal bildirilecektir.
12- Telgraf›n al›nd›¤› saat bildirilecektir.
Ç›kma: Kolordu Komutanlar›na, illere, ba¤›ms›z sancaklara bildirilmiﬂtir.
Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal

Efendiler, bir hafta zarf›nda, muhtelif istikametlerde Ankaraya gelmekte
olan meb'uslarla, telgraf muhaberatile bizzat temasa gelindi. Kendilerine, elemlerinin tadiline, kuvvei manevîyelerinin tarsinine medar olacak malûmat verildi. ‹stanbulda noktai nazar›m›z› takip edecek kimse kalmam›ﬂt›. Aylarca ve
muhtelif tarz ve suretlerle vukubulan ikazlar›m›za ra¤men bizim dedi¤imiz
tarzda teﬂkilât yapmay›p, Karakol Cemiyetinin vücut bulmas›na çal›ﬂanlar›n
baﬂlar›, Maltaya gitmiﬂ ve ‹stanbulda, efrad›n›n hayat ve faaliyetlerinden eser
kalmam›ﬂt›. Orada yeniden teﬂkilât yapmak için çok zahmetli mesai ve o zamanki halimize göre haddimizden fazla para sarfetmeye mecbur oldum.
Muhterem Efendiler, beyanat› umumîyem meyan›nda bir iki noktada, benim ‹stanbuldaki Meclisi Meb'usana reis intihab›m hususuna ait meseleden ve
bundaki maksattan bahsetmiﬂtim. Bunun temin edilmemiﬂ olmas›ndan, küçük
bir müﬂkül ile karﬂ›laﬂt›¤›m› da arzetmiﬂtim. Filhakika, ‹stanbulda Meclis duçar› tecavüz olup da¤›l›nca meb'uslar› toplamaya ve bahusus izah etti¤im veçhile bir meclis tesisine tevessül edebilmek için bir an tereddüt ettim. Meclisi Meb
'usan Reisi bulunan Celâlettin Arif Beyin Ankaraya gelip gelmiyece¤ini bittabi
bilemiyordum. Gelmesi halinde, onun muvasalat›na intizar ve daveti onun vas›tasile yapt›rmay› düﬂündüm. Fakat vaziyet pek çok sürat ve isticali âmir bulunuyordu. Meçhul bir ihtimale intizaren izaai vak›t etmeyi muvaf›k› ihtiyat
bulmad›m. Fakat verece¤im karar›n temini tatbikat› için de, bir iki gün telgraf
baﬂ›nda bütün kumandanlar›n mütalealar›n› dinlemek ile vak›t geçirmeye mecburiyet hissettim. Celâlettin Arif Beyle Mart›n 27/28 inci gecesi Düzceye muvasalat›nda irtibat hâs›l olmuﬂtu. Kendisine ﬂu telgraf› yazd›m:

Efendiler, bir hafta içinde, çeﬂitli yönlerden Ankaraya gelmekte olan
meb'uslarla, telgraf haberleﬂmelerile iliﬂki kuruldu. Kendilerine, ac›lar›n›
azaltmaya, morallerini yükseltmeye yarayacak bilgiler verildi. ‹stanbulda görüﬂümüzü savunacak kimse kalmam›ﬂt›. Aylarca ve çeﬂitli ﬂekil ve yönlerde
yapt›¤›m›z uyar›lara karﬂ›n bizim dedi¤imiz gibi örgüt kurmay›p, Karakol
Derne¤inin do¤mas›na çal›ﬂanlar›n ileri gelenleri, Maltaya gitmiﬂ ve ‹stanbulda, üyelerinin varl›klar›ndan ve çal›ﬂmalar›ndan iz kalmam›ﬂt›. Orada yeniden
örgüt kurmak için çok s›k›nt›l› çal›ﬂmalar yapmak ve o zamanki durumumuza
göre gücümüzün üstünde para harcamak zorunda kald›m.
Muhterem Efendiler, genel konular üzerinde konuﬂurken bir iki noktadan, benim ‹stanbuldaki Meb'uslar Meclisine baﬂkan seçilmem ile ilgili sorundan ve bununla güdülen amaçlardan söz etmiﬂtim. Bunun sa¤lanamam›ﬂ olmas›ndan, küçük bir zorlukla karﬂ›laﬂt›¤›m› da bildirmiﬂtim. Gerçekten, ‹stanbulda Meclis sald›r›ya u¤ray›p da¤›l›nca meb’uslar› toplamaya ve özellikle anlatt›¤›m gibi bir meclis kurmaya giriﬂebilmek için bir an duraksad›m. Mebuslar Meclisi Baﬂkan› bulunan Celâlettin Arif Beyin Ankaraya gelip gelmiyece¤ini elbette bilemiyordum. Gelirse, onu bekleyip ve ça¤›r›y› ona yapt›rmay›
düﬂündüm. Ama durum pek çabuk ve acele davranmay› gerektiriyordu. Bilinmeyen bir olas›l›¤› bekleyerek zaman kaybetmeyi uygun bulmad›m. Ama verece¤im karar›n uygulanmas›n› sa¤lamak için de, bir iki gün telgraf baﬂ›ndaki
bütün komutanlar›n düﬂüncelerini dinlemek ile vak›t geçirmeye zorunluk
duydum. Celâlettin Arif Beyle Mart›n 27/28 inci gecesi Düzceye geliﬂinde iliﬂki kurulmuﬂtu. Kendisine ﬂu telgraf› yazd›m:
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Ankara, 27/28, 3/1336
Düzcede Meclisi Meb'usan Reisi Muhteremi Celâlettin Arif Beyefendiye
‹stanbulun resmen ve filen ‹ngilizler taraf›ndan iﬂgalile kuvayi devletin tazyik ve esaret
alt›na al›nmas› ve Meclisi Meb’usana taarruz olunarak milletin istiklâline ve namusu millîye
tecavüz edilmiﬂ olmas› ve bu yüzden millet vekillerinin mukadderat› memleket hakk›ndaki
vazifelerini ifaya muvaffak olam›yacaklar›na kanaatle sinei millete ilticaya mecbur olmalar›,
devlet ve milletin kuvay› umumîyesini hüküm ve murakebesi alt›nda bulunduracak bir meclisi fevkalâdeye ﬂiddetle ihtiyaç tevlit etmiﬂ oldu¤undan fevkalâde salâhiyetle Ankarada bir
meclis içtima›na Heyeti Temsilîyenin karar verdi¤i ve icray› icab›n›n tamimen tebli¤ edildi¤i
malûmu âlileridir. Bu baptaki 19/3/1336 tarihli tebli¤nameyi badelmütalea, ahkâm› mündericesini teyid ve intihabat›n tesriile içtima›n bir an evvel temini için bu noktai nazar›m›z›n taraf› âlilerinden dahi, k›sa bir beyanname ﬂeklinde efkâr› umumîyeye ﬂimdiden tebli¤ ve ilân›n›
faydal› addediyoruz. Cevab› âlilerine muntaz›r›m Efendim.
Mustafa Kemal

Celâlettin Arif Beyin verdi¤i cevap ﬂudur:
Celâlettin
Arif Bey ile
noktai
nazar
ihtilâf›
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Ankara, 27/28, 3/1920
Düzcede Meb'uslar Meclisinin Say›n Baﬂkan› Celâlettin Arif Beyefendiye
‹stanbulun resmî ve edimli olarak ‹ngilizler taraf›ndan iﬂgalile devlet gücünün bask› ve
tutsakl›k alt›na al›nmas› ve Meb'uslar Meclisine sald›r›larak milletin ba¤›ms›zl›¤›na ve ulusun namusuna sataﬂ›lm›ﬂ olmas› ve bu yüzden millet vekillerinin memleket kaderi konusundaki görevlerini yapmay› baﬂaramayacaklar› kan›s›yla ulusun ba¤r›na s›¤›nmak zorunda
kalmalar›, devlet ve milletin bütün güçlerini egemenli¤i ve denetimi alt›nda bulunduracak
ola¤an üstü bir meclise çok gereksinme oldu¤undan ola¤anüstü yetkiyle Ankarada bir meclis toplamaya Temsilci Kurulun karar verdi¤ini ve gerekenin yap›lmas›n›n genelgeyle bildirildi¤ini bilirsiniz. Bu konudaki 19/3/1920 tarihli genelgeyi okuduktan sonra, içerdi¤i hükümleri pekiﬂtirerek ve seçimlerin çabuklaﬂt›r›lmas›yla toplant›n›n bir an evvel gerçekleﬂmesi için bu görüﬂümüzün sizin taraf›n›zdan da, k›sa bir bildiri halinde kamu oyuna ﬂimdiden duyurulup ilân edilmesini yararl› say›yoruz. Yüksek yan›t›n›z› bekliyorum Efendim.
Mustafa Kemal

Celâlettin Arif Beyin verdi¤i yan›t ﬂudur:

Ankarada Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Düzce, 27/3/1336
‹ﬂ'ar buyurulan 19/3/1336 tarihli beyannameyi görmedim. Bir meclisi fevkalâdenin içtima›
nekadar musip ise de böyle bir meclisin elden geldi¤i kadar kanuna temas eylemesi lâz›md›r. Vak›a, bizim Kanunu Esasîmizde böyle fevkalâde bir meclisin toplanabilmesine dair bir iﬂaret mevcut de¤ilse de kavanini esasiyei sairede mevcut desatirden istifade olunabilir. Meselâ, Frans›z

Ankarada Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Düzce, 27/3/1920
Haber verdi¤iniz 19/3/1920 tarihli bildiriyi görmedim. Ola¤anüstü meclisin toplanmas› ne
kadar yerinde ise de böyle bir meclisin elden geldi¤i kadar kanuna dayanmas› gereklidir. Bizim
Anayasam›zda böyle ola¤anüstü bir meclisin toplanabilmesile ilgili bir iﬂaret yoksa da baﬂka anayasalarda bulunan genel kurallardan yararlan›labilir. Örne¤in; Frans›z Anayasas›na göre, meclis,

416

417

Celâlettin
Arif Bey ile
görüﬂ ayr›l›¤›

Kanunu Esasîsine göre, meclis, gayr›kanunî bir surette fesholunur veya bir taarruza duçar
olursa duçar› taarruz olan meclis azalar›ndan kurtulabilenler, vilâyat ve elviye mecalisi idaresinde intihap olunan ikiﬂer aza ile birlikte bir mahalli münasipte içtima ederler ve meclisin
yeniden küﬂad› veya taarruzun ref'i için ittihaz› mukarrerat ederler. Bu meclisin mukarrerat› mutâd›r. Ve bu meclisin mukarrerat›n› iﬂga etmiyenler h›yaneti vatanîye ile itham olunurlar. Bendeniz de bu esas düﬂünmekte idim.
19/3/1336 tarihli beyannamenin ne gibi esasat üzerine müpteni oldu¤u anlaﬂ›ld›ktan
sonra Ankaraya muvasalat›mda badelistiﬂare bir beyanname yazmak müteleas›nday›m. Yine
görüﬂürüz. Makina baﬂ›nda birlikte bulunan ‹smail Faz›l Paﬂa ile Saruhan Meb'usu Reﬂit
Bey arz› ihtiram ederek veda eyleriz. Rüfekamdan K›rﬂehir Meb'usu R›za Bey de arz› ihtiram eyliyor ve kendisinin de Boluda bulundu¤unun Keskindeki pederine haber verilmesini
istirham ediyor Efendim.
Celâlettin Arif

Bu cevabî telgrafname muhteviyat›na dikkatle atf› nazar buyurulursa, Celâlettin Arif Beyle noktai nazarlar›m›z aras›nda büyük ihtilâf oldu¤u sühuletle
farkolunur. Ben, fevkalâde salâhiyeti haiz bir meclisin, Ankarada içtimama karar verirken bizim Kanunu Esasimizde böyle bir meclisin toplanabilmesine dair bir iﬂaret olmad›¤›n› elbette bilirdim. Fakat karar›m› verebilmek için böyle
bir iﬂaretin mevcudiyet ve ademi mevcudiyetini düﬂünmek, asla hat›r›ma gelmedi. Bundan baﬂka duçar› taarruz olan meclis azalar›ndan kurtulabilenler ile vilâyat ve elviye mecalisi idaresinden intihap olunacak ikiﬂer âza ile birlikte meclisi meb'usan›n yeniden, eski ﬂekil ve mahiyetinde toplanmas›n› temin için çal›ﬂmas›n› asla hat›r›ma getirmedim. Bilâkis büsbütün baﬂka mahiyet ve salâhiyette, daimî bir meclis teﬂkil etmeyi ve bu meclisle tasavvur etti¤im ink›lâp safahat›n› beraber geçirmeyi düﬂündüm. Buna nazaran, mütebayin olduklar›na
ﬂüphe etmedi¤im noktai nazarlar›m›z›n, badelistiﬂare tevhidine imkân bulunaca¤›ndan naümit oldum. Maahaza, 19 Mart 1336 tarihli beyannamemi telgrafla Celâlettin Arif Beye verdirdim. Ertesi gün ald›¤›m cevap ﬂu idi:
Ankarada Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Düzce, 28 Mart 1336
Heyeti Celilei Temsilîyenin 19/3/1336 tarihli tebligat› umumîyesi mütalea olundu. Mevadd› mündericesi bendenizin düﬂündü¤ü esaslara sureti umumîyede mutab›kt›r. Binaenaleyh Ankaraya muvasalat› âcizanemi müteak›p bilistiﬂare ayr›ca bir beyannamenin ilân› tabiîdir. Yar›n bizzarure Boluda kal›narak 29 Mart 1336 da Ankaraya müteveccihen hareket
olunaca¤› maalihtiram arzolunur.
Meclisi Meb'usan Reisi Celâlettin Arif
Celâlettin
Arif Bey
Meclisi
Meb’usan
Reisli¤ini
b›rakam›yor

Celâlettin Arif Bey, beyannamemizi mütalea ettikten sonra, mündericat›n›n düﬂündü¤ü esaslara sureti umumîyede mutab›k oldu¤unu söylemekle beraber bu mündericat› teyiden hemen bir beyanname yaz›p ilân etmiyor. Bunu
Ankaraya geldikten ve istiﬂare ettikten sonraya talik ediyor.
Efendiler; Celâlettin Arif Bey, Ankaraya geldikten sonra, kendisile ve di¤er baz› kanunﬂinâsan ile bu meseleye mütedair, oldukça uzun süren müzakere ve münakaﬂalar cereyan etti. Fakat aldanm›yorsam Celâlettin Arif Bey, hiçbir vak›t benim Büyük Millet Meclisinin mahiyet ve salâhiyeti hakk›ndaki noktai nazar›ma iﬂtirak etmemiﬂtir. O, daima, toplanm›ﬂ olan heyetin vazifei esasiyesini, ‹stanbul Meclisi Meb'usan›n›n temini in'ikad›ndan ibaret ve kendisini
daima ‹stanbul Meclisi Meb'usan›n›n reisi telâkki eylemiﬂtir. Bunu teyid eder
ufak bir hat›ram› müsaade ederseniz arzedeyim:
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kanuna ayk›r› bir yoldan da¤›t›l›r veya bir sald›r›ya u¤rarsa sald›r›ya u¤rayan meclis
üyelerinden kurtulabilenler, iller ve sancaklar yönetim kurullar›nca seçilecek ikiﬂer üye
ile birlikte uygun bir yerde toplan›rlar ve meclisin yeniden aç›lmas› veya sald›r›n›n kald›r›lmas› için kararlar al›rlar. Bu meclisin kararlar›na uyulmak zorunludur. Ve bu meclisin kararlar›n› dinlemiyenler vatan hainli¤i ile suçlan›rlar. Ben de bu yolu düﬂünmekte idim.
19/3/1920 tarihli bildirinin ne gibi ilkelere dayand›¤› anlaﬂ›ld›ktan sonra Ankaraya geldi¤imde dan›ﬂarak bir bildiri yazmay› düﬂünmekteyim. Yine görüﬂürüz. Makina baﬂ›nda
birlikte bulunan ‹smail Faz›l Paﬂa ile Manisa Meb'usu Reﬂit Bey sayg›lar sunuyor ve kendisinin de Boluda bulundu¤unun Keskindeki babas›na haber bildirilmesini rica ediyor Efendim.
Celâlettin Arif

Bu cevabî telgrafda yaz›lanlara dikkatle bak›l›rsa, Celâlettin Arif Beyle
görüﬂlerimiz aras›nda büyük ayr›l›k oldu¤u kolayca anlaﬂ›l›r. Ben, ola¤anüstü
yetkiye sahip bir meclisin, Ankarada toplanmas›na karar verirken bizim Anayasam›zda böyle bir meclisin toplanabilmesine iliﬂkin bir iﬂaret olmad›¤›n› elbette bilirdim. Ama karar›m› verebilmek için böyle bir iﬂaretin var olup olmad›¤›n› düﬂünmek, hiç akl›ma gelmedi. Bundan baﬂka sald›r›ya u¤rayan meclis
üyelerinden kurtulabilenler ile il ve sancak yönetim kurullar›ndan seçilecek
ikiﬂer üye ile birlikte meb'uslar meclisinin, eski ﬂekil ve nitelikte toplanmas›n› sa¤lamak için çal›ﬂmas›n› hiç akl›ma getirmedim. Tersine büsbütün baﬂka
nitelikte ve yetkilerle, devaml› bir meclis oluﬂturmay› ve bu meclisle tasarlad›¤›m devrim evrelerini birlikte geçirmeyi düﬂündüm. Buna göre, uyuﬂmazl›¤›ndan kuﬂku etmedi¤im görüﬂlerimizin, dan›ﬂma yoluyla birleﬂtirilmesine
olanak bulunaca¤›ndan umutsuzdum. Bununla birlikte, 19 Mart 1920 tarihli
bildirimi telgrafla Celâlettin Arif Beye verdirdim. Ertesi gün ald›¤›m karﬂ›l›k
ﬂu idi:
Ankarada Mustafa Kemal Paﬂa Hazretlerine
Düzce, 28 Mart 1920
Yüksek Temsilci Kurulun 19/3/1920 tarihli bildirisi incelendi. ‹çinde yaz›l› olanlar benim düﬂündü¤üm ilkelere genellikle uygundur. Buna göre Ankaraya geldikten sonra dan›ﬂarak ayr›ca bir bildirinin yay›mlanaca¤› do¤ald›r. Yar›n zorunlu olarak Boluda kal›narak
29 Mart 1920 de Ankaraya do¤ru yola ç›k›laca¤› sayg›larla bilginize sunulur.
Meb'uslar Meclisi Baﬂkan› Celâlettin Arif

Celâlettin Arif Bey, bildirgemizi inceledikten sonra, içinde yaz›l› olanlar›n kendi düﬂündü¤ü ilkelere genelde uygun oldu¤unu söylemekle birlikte
bunlar› perçinleyecek ﬂekilde hemen bir bildirge yaz›p ilân etmiyor. Bunu Ankaraya geldikten ve dan›ﬂt›ktan sonraya erteliyor.
Efendiler; Celâlettin Arif Bey, Ankaraya geldikten sonra kendisile ve kanundan anlayan baﬂka bâz› kimselerle bu konu üzerinde, oldukça uzun süren
görüﬂme ve tart›ﬂmalar oldu. Fakat aldanm›yorsam Celâlettin Arif Bey, hiçbir
vak›t benim Büyük Millet Meclisinin nitelik ve yetkisi konusundaki görüﬂüme
kat›lmam›ﬂt›r. O, hep, toplanm›ﬂ olan kurulun ana görevinin, ‹stanbul Meb'
uslar Meclisinin toplanmas›n› sa¤lamaktan ibaret ve kendisini daima ‹stanbul
Meb'uslar Meclisinin baﬂkan› saym›ﬂt›r. Bunu do¤rulayan ufak bir an›m› izin
verirseniz bilginize sunay›m:
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‹ntihabat
esnas›nda
baz› yerlerdeki büyük
hükûmet
memurlar›n›n ç›kard›klar› müﬂkülât

Samsundaki
zabitan aras›nda gûya
padiﬂahperestlik hissiyat› varm›ﬂ

Ben, Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi ve kendisi reisi sani bulundu¤u s›rada, bir gün, Divan› Riyaset içtima›nda, Celâlettin Arif Beyin muhassasat meselesinden bahsetti¤ini ve kendisinin Meclisi Meb'usan Reisi olmas› dolay›sile
o makama ait muhassasat talebinde bulundu¤unu o tarihte Meclis Baﬂkâtibi
bulunan Recep Bey beyan etti. Malûmu âlinizdir ki, o devirde Meclis reisi ve
reisi sanisi ve di¤er reisler ile Meclis azas› muhassasatlar› aras›nda fark yoktu.
Celâlettin Arif Bey, yaln›z kendisini Meclisi Meb'usan Reisi s›fatile istisna ederek fazla tahsisat almak hakk› kanunîsinden bahsediyordu. Ben, bu meselenin
halline Divan› Riyasetin salâhiyettar olmad›¤›n› ve talebü iddias›nda ›srar ederse meseleyi Meclis heyeti umumîyesine arzederek istihsal olunacak karara göre
hareket olunabilece¤ini dermeyan ettim. Celâlettin Arif Bey, Meclis huzuruna
ç›kmay› muvaf›k görmiyerek talebinden sarf›nazar eyledi.
Muhterem Efendiler, 19 Mart 1336 tarihli talimat mucibince memleketin
her taraf›nda intihabat, sürat ve ciddiyetle yap›lmaya baﬂland›. Yaln›z, baz› yerlerde tereddüt ve mümanaat izhar ettiler ve bunlardan baz›lar› az, baz›lar›
uzunca müddet tereddüt ve mukavelemetlerinde ›srar gösterdiler. Nihayet, bilâistisna, tekmil devairi intihabîyenin meb'uslar›, Büyük Millet Meclisinde bütün
milletin, memleketin mümessili olarak ispat› vücut eylediler. Bu müstesna yerler ﬂunlard›:
Dersim, Malatya, Elâziz, Konya, Diyarbekir, Trabzon...; Efendiler, hakikat› hali ifade etmiﬂ olmak için ﬂunu da tasrih etmeliyim ki, tereddüt izhar eden,
mukavemet gösteren, bu devair halk› de¤ildir, belki o tarihte o dairelerde bulunan rüesayi memurîni mülkiyedir. Halk, hakikati anlar anlamaz, derhal müﬂterek arzuyu millîye iltihakta asla tereddüt göstermemiﬂlerdir.
ﬁimdi Efendiler, tekrar ink›lâb›n muktaziyat› tabiîyesinden olan vak'alardan baz›lar›na temas edelim:
29 Mart 1336 tarihli olup Üçüncü Kolordu Kumandan› Salâhattin Beyden
ald›¤›m bir ﬂifrede, "Samsunda bulunan On Beﬂinci F›rkan›n ruhiyat›n›n bozuk oldu¤undan ve gûya, zabitan aras›nda padiﬂahperestlik hissiyat› bulundu¤undan" bahsolunuyordu. "Zabitler, padiﬂah aleyhinde verilecek emirleri icra
etmiyeceklerine dair âmirlerine müracaat etmiﬂler. Tazyik olunurlarsa terki vazife etmeleri mahsus imiﬂ. ‹stanbuldan gelen yolculardan ve gazetelerden, iﬂgalin ikinci günü iﬂgal edilen mebaninin kâmilen tahliye edildi¤i ve Salih Paﬂa
Kabinesinin yerinde oldu¤u, Meclisi Ayan›n ifay› vazife eyledi¤i, son Cuma selâml›¤›nda harbiye ve bahriye nâz›r› bulunarak sab›k› misillû merasimi lâzime
ifa olundu¤u anlaﬂ›lm›ﬂ...". "ﬁu halde Dersaadette bir kabine mevcut iken kabinenin malûmat› olmaks›z›n yap›lan iﬂler nedir?" diyorlarm›ﬂ. Zabitan›n bu
efkâr ve etvar›n› ilâm eden On Beﬂinci F›rka Kumandan› ﬂu yolda mütaleat serdediyordu: "Burada bir zabiti hapsetmekten bir fevkalâdelik mutasavver de¤ildir, ancak bundan bilistifade Anadolu üzerine yürümek gibi ahval zuhûr edecektir. ‹zmir cephesinde Kuvayi Millîye ne suretle istihdam edildi¤ini bilemiyorum. Zannedersem bunlar para ile istihdam olunmakta imiﬂ. Bir muharebe zuhûrunda, bütün ahaliye maaﬂ verilmiyece¤i derkâr bulundu¤undan Kuvayi
Millîye nam› alt›nda mevcut kuvvetten, harbin ikinci günü meydanda hiçbir
kuvvet kalmayaca¤›na eminim. Nizamiye k›taat›na gelince, ﬂimdiden firar vukuat› baﬂlam›ﬂt›r.

Ben, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baﬂkan› ve kendisi ikinci baﬂkan bulundu¤u s›rada, bir gün, Baﬂkanl›k Divan› toplant›s›nda, Celâlettin Arif Beyin
ödenekler konusundan sözetti¤ini ve kendisinin Meb’uslar Meclisinin Baﬂkan› olmas› nedenile o göreve özgü ödene¤i istedi¤ini o tarihte Meclis Genel
Sekreteri bulunan Recep Bey söyledi. Bilirsiniz ki, o zaman meclis baﬂkan› ve
ikinci baﬂkan› ve öteki baﬂkanlar ile meclis üyelerinin ödenekleri aras›nda
fark yoktu. Celâlettin Arif Bey, yaln›z kendisini Meb’uslar Meclisi Baﬂkan›
kimli¤iyle ayr› tutarak daha çok ödenek almak yolunda yasal hakk› oldu¤unu
söylüyordu. Ben, bu sorunu çözmeye Baﬂkanl›k Divan›n›n yetkili olmad›¤›n›
ve iste¤inde direnirse konuyu Meclis genel kuruluna sunarak al›nacak karara
göre davran›laca¤›n› ileri sürdüm. Celâlettin Arif Bey, Meclisin önüne ç›kmay› uygun görmiyerek iste¤inden vazgeçti.
Muhterem Efendiler, 19 Mart 1920 tarihli direktif gere¤ince memleketin
her taraf›nda seçimler, h›zla ve dürüst olarak yap›lmaya baﬂland›. Yaln›z baz›
yerlerde duraksamalar ve engellemeler görüldü ve bunlardan baz›lar› k›sa,
baz›lar› uzunca süre duraksama ve direnmelerini sürdürdüler. Sonunda, ayr›nt›s›z, bütün seçim bölgelerinin meb'uslar›, Büyük Millet Meclisinde bütün
milletin, memleketin temsilcisi olarak haz›r bulundular. Duraksama ve engelleme görülen yerler ﬂunlard›:
Dersim, Malatya, Elaz›¤, Konya, Diyarbak›r, Trabzon...; Efendiler, gerçek durumu söylemiﬂ olmak için ﬂunu da aç›klamal›y›m ki, duraksayan, direnen, bu bölgeler halk› de¤ildir, belki o tarihte o dairelerde bulunan üst düzey
sivil görevlilerdir. Halk, gerçe¤i anlar anlamaz, ortak ulusal iste¤e hemen kat›lmakta hiç duraksamam›ﬂt›r.
ﬁimdi Efendiler, yeniden devrimin do¤al gereklerinden olan olaylardan
baz›lar›na de¤inelim:
29 Mart 1920 tarihli olup Üçüncü Kolordu Komutan› Salâhattin Beyden
ald›¤›m bir ﬂifrede, "Samsunda bulunan On Beﬂinci Tümenin moralinin bozuk oldu¤undan ve sözde, subaylar aras›nda padiﬂaha aﬂ›r› ba¤l›l›k duygular› bulundu¤undan" söz ediliyordu. "Subaylar, padiﬂaha karﬂ› olarak verilecek emirleri yapmay›z diye üstlerine baﬂvurmuﬂlar. Bask› yap›l›rsa görevlerinden ayr›lacaklar› hissediliyor imiﬂ. ‹stanbuldan gelen yolculardan ve gazetelerden, iﬂgalin ikinci günü iﬂgal edilen binalar›n tümüyle boﬂalt›ld›¤› ve
Salih Paﬂa Hükûmetinin görevi baﬂ›nda oldu¤u, Senatonun görev yapt›¤›,
son Cuma selâml›¤›nda savaﬂiﬂleri ve deniziﬂleri bakan› bulunarak eskiden
oldu¤u gibi gerekli tören yap›ld›¤› anlaﬂ›lm›ﬂ...", "ﬁu duruma göre ‹stanbulda bir hükûmet varken hükûmetin bilgisi olmaks›z›n yap›lan iﬂler nedir?" diyorlarm›ﬂ. Subaylar›n bu düﬂünce ve davran›ﬂlar›n› duyuran On Beﬂinci Tümen Komutan› ﬂu yolda bir düﬂünce ileri sürüyordu: "Burada bir subay› tutuklaman›n ola¤anüstü bir durum yaratmas› akla gelmez, ancak bundan yararlanarak Anadolu üzerine yürümek gibi olaylar ortaya ç›kacakt›r. ‹zmir
cephesinde Ulusal Güçlerin nas›l çal›ﬂt›r›ld›¤›n› bilemiyorum. San›r›m bunlar parayla çal›ﬂt›r›lm›ﬂ. Bir savaﬂ ç›kt›¤›nda, bütün halka maaﬂ verilemiyece¤i aç›k bir gerçek oldu¤undan Ulusal Güçler ad› alt›nda var olan güçlerden,
savaﬂ›n ikinci günü meydanda hiçbir kuvvet kalmayaca¤›na kuﬂkum yoktur.
Ordu birliklerine gelince, ﬂimdiden kaçmalar baﬂlam›ﬂt›r. Paras›zl›k böyle
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Paras›zl›k böyle devam ettikçe ve Dersaadette hükûmeti merkezîye bulundukça zabitandan dahi ﬂüphem vard›r." Bundan baﬂka Üçüncü Kolordu Kumandan› Salâhattin Bey, vermiﬂ oldu¤umuz talimat mucibince, Amasyaya gelen
Kontrol Memuru Forbes nam›nda bir yüzbaﬂ›y› tevkif etmiﬂ. Samsuna bir ‹ngiliz mümessili yüzbaﬂ› gelmiﬂ. Salâhattin Beye Yüzbaﬂ› Forbesin bir dakika tehir edilmiyerek Samsuna gönderilmesini yazm›ﬂ ve aksi takdirde Salâhattin Beyin mes'ul olaca¤›n› ilâve etmiﬂ. Bu baptaki istizah üzerine Salâhattin Beye verece¤i cevap hakk›nda ﬂu tavsiyede bulundum: "Forbesi tevkif eden ben de¤ilim, payitahtlar›, mütarekeye, insaniyete mugayir olarak iﬂgal olunan millettir.
Binaenaleyh tahliyesini de ancak millet yapabilir." Maahaza bu Forbes memleketten ç›kar›lmakla iktifa edilmiﬂ, tevkif edilmemiﬂtir.
Bolu Mutasarr›f› Haydar Beyin 9 Nisan 1336 tarihli k›sa bir ﬂifresinden
Adapazar› ile Hendek aras›nda kâin Çatalköprü nam mahaldeki köprülerin ve
Mudurnusuyu köprüsünün Kuvayi Millîye aleyhtarlar› taraf›ndan tahrip edildi¤i anlaﬂ›ld›.
Bolu ve Havalisi Kumandan› Mahmud Nedim Beyin, Düzceden yazd›¤› 9
Nisan 1336 tarihli ﬂifresinden de, 8 Nisanda Adapazar›nda Kuvayi Millîye aleyhine tezahürat yap›ld›¤›, Hendek ile Adapazar› aras›nda telgraf ve telefon hatlar›n›n kat'edildi¤i ve Düzce Abazalar›ndan bitaraf kalanlar›n da muhaliflere
iltihak etmek üzere hareket ettikleri anlaﬂ›ld›. Hendek ile Adapazar› aras›nda,
Mudurnu suyu üzerindeki büyük köprünün tahribi dolay›sile muvasalan›n
munkati oldu¤u da anlaﬂ›l›yordu. Bu malûmat üzerine, Geyvede bulunan Yirmi Dördüncü F›rka Kumandan› Mahmut beyin nazar› dikkati celbolundu.
Nevﬂehirde de, Nevﬂehir Kaymakam› Nedim Beyin taht› riyasetinde Tealii ‹slâm Cemiyetinin bir ﬂubesi teﬂekkül etmiﬂ, verilen raporda, cemiyetin en müfsit
azalar›ndan sekiz kiﬂinin Ni¤deye celbedildi¤i bildiriliyordu. Bu cemiyetin azas›, padiﬂahtan gayr› hiçbir kuvvet tan›may›z, Kuvayi Millîyeyi da¤›tmak için
mâlen, bedenen bütün kuvvetlerimizi sarfetmeye ahtü peyman ettik diyorlarm›ﬂ. Her gece içtima ediyorlarm›ﬂ, ileri gelenleri, Ni¤dedeki f›rka kumandan›n›n gönderdi¤i bir müfreze ile tevkif olunmuﬂ.
Efendiler, bu nevi vakayie bundan sonra vâsi mikyasta tesadüf edece¤iz.
Büyük Millet Meclisinin içtima›n› ve küﬂad›n› temin için çal›ﬂt›¤›m›z günlerde,
bizi en çok iﬂgal eden Düzce, Hendek, Gerede gibi Bolu m›nt›kas›na dahil mevakiden baﬂlay›p, Nall›han, Beypazar› üzerlerinden Ankaraya takarrüp istidad›n› gösteren irtica ve isyan dalgalar› olmuﬂtur. Ben, bir tarafdan bu dalgalar›n
tevkifine çal›ﬂ›rken, bir taraftan da, Ankarada toplanmakta olan ve vaziyeti
umumîyeye henüz lây›k›yle vâk›f bulunmayan meb'uslar›, tedehhüﬂ edecek
manzaralar karﬂ›s›nda b›rakmamak ve bu gibi vaziyetlerin hudusile Meclisin
içtimaa muvaffak olamamas› gibi meﬂ'um ihtimalâta meydan vermemek çarelerini düﬂünüyordum. Bunun için, Meclisin küﬂad›nda pek çok istical ediyordum. Nihayet, gelebilmiﬂ meb'uslarla iktifa ederek Meclisin, Nisan›n 23 üncü
Cuma günü aç›lmas›na karar verdik. Bu karar üzerine, 21 Nisan 1336 tarihinde tamimen yapt›¤›m tebligat muhteviyat›, o günün hissiyat ve telâkkiyat›na ne
derece tetabuk mecburiyetinde bulunuldu¤unu gösterir bir vesika olmak itibarile, aynen nazar› ›tt›la›n›za arzetmeyi muvaf›k görüyorum.

sürdükçe ve ‹stanbulda hükûmet bulundukça subaylardan bile kuﬂkum vard›r." Bundan baﬂka Üçüncü Kolordu Komutan› Salâhattin Bey, vermiﬂ oldu¤umuz direktif uyar›nca, Amasyaya gelen Kontrol Memuru Forbes ad›nda bir
yüzbaﬂ›y› tutuklam›ﬂ. Samsuna bir ‹ngiliz temsilcisi yüzbaﬂ› gelmiﬂ. Salâhattin
Beye Yüzbaﬂ› Forbes'in bir dakika geciktirilmeden Samsuna gönderilmesini
yazm›ﬂ ve yoksa Salâhattin Beyin sorumlu olaca¤›n› eklemiﬂ. Konunun sorulmas› üzerine Salâhattin Beye verece¤i yan›t için ﬂu ö¤ütlemede bulundum:
"Forbesi tutuklayan ben de¤ilim, baﬂkentleri, ateﬂkese ve insanl›¤a ayk›r› olarak iﬂgal olunan millettir. Bunun için sal›verilmesini de ancak millet yapabilecektir." Bununla birlikte bu Forbes memleketten ç›kar›lmakla yetinilmiﬂ, tutuklanmam›ﬂt›r.
Bolu Mutasarr›f› Haydar Beyin 9 Nisan 1920 tarihli k›sa bir ﬂifresinden
Adapazar› ile Hendek aras›ndaki Çatalköprü ad›ndaki yerde bulunan köprülerin ve Mudurnu Suyu köprüsünün Ulusal Güçlere karﬂ› olanlarca y›k›ld›¤›
anlaﬂ›ld›.
Bolu ve Çevresi Komutan› Mahmud Nedim Beyin, Düzceden yazd›¤› 9
Nisan 1920 tarihli ﬂifresinden de, 8 Nisanda Adapazar›nda Ulusal Güçlere
karﬂ› gösteriler yap›ld›¤›, Hendek ile Adapazar› aras›nda telgraf ve telefon
hatlar›n›n kesildi¤i ve Düzce Abazalar›ndan tarafs›z kalanlar›n da karﬂ› olanlara kat›lmak için yola ç›kt›klar› anlaﬂ›ld›. Hendek ile Adapazar› aras›nda,
Mudurnu Suyu üzerindeki büyük köprü y›k›ld›¤›ndan gidiﬂ geliﬂin kesildi¤i
de anlaﬂ›l›yordu. Bu haber üzerine, Geyvede bulunan Yirmi dördüncü Tümen Komutan› Mahmut Beyin dikkati çekildi. Nevﬂehirde de, Nevﬂehir Kaymakam› Nedim Beyin baﬂkanl›¤›nda ‹slâm Yükselme Derne¤inin bir ﬂubesi
kurulmuﬂ, verilen raporda, derne¤in en kar›ﬂt›r›c› üyelerinden sekiz kiﬂinin
Ni¤deye getirtildi¤i bildiriliyordu. Bu derne¤in üyeleri, padiﬂahtan baﬂka hiçbir kuvvet tan›may›z, Ulusal Güçleri da¤›tmak için malca, bedence bütün gücümüzü harcamaya yemin ettik diyorlarm›ﬂ. Her gece toplan›yorlarm›ﬂ, ileri
gelenleri, Ni¤dedeki Tümen Komutan›n›n gönderdi¤i bir birlik taraf›ndan tutuklanm›ﬂ.
Efendiler, bu türden olaylara bundan sonra çok rastlayaca¤›z. Büyük
Millet Meclisinin toplanmas›n› ve aç›lmas›n› sa¤lamak için çal›ﬂt›¤›m›z günlerde, bizi en çok u¤raﬂt›ran Düzce, Hendek, Gerede gibi Bolu bölgesi içindeki
yerlerden baﬂlay›p, Nall›han, Beypazar› üzerlerinden Ankaraya yaklaﬂacak
gibi görünen gericilik ve ayaklanma dalgalar› olmuﬂtur. Ben, bir yandan bu
dalgalar› durdurmaya çal›ﬂ›rken, bir yandan da, Ankarada toplanmakta olan
ve genel durumu daha gerekti¤i gibi bilmeyen meb'uslar›, korkulacak görünümler karﬂ›s›nda b›rakmamak ve bu gibi olaylar yüzünden Meclisin toplanmay› baﬂaramamas› gibi u¤ursuz durumlar› önlemenin yollar›n› ar›yordum.
Bunun için, Meclisin aç›lmas› iﬂinde çok ivedi davran›yordum. Sonunda, gelebilmiﬂ olan meb'uslarla yetinerek Meclisin, Nisan›n 23 üncü Cuma günü aç›lmas›na karar verdik. Bu karar üzerine 21 Nisan 1920 tarihinde genelge olarak
yay›mlad›¤›m bildiride yaz›lanlar›, o günün duygu ve düﬂüncelerine ne denli
uymak zorunlulu¤unda bulunuldu¤unu gösterir bir belge olmas› bak›m›ndan,
oldu¤u gibi bilginize sunmay› uygun görüyorum.
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Tel: Gayet müstaceldir
Ankara, 21/4/1336
Ankaraya acele tezkere
Kolordulara (K.O. 14 Vekâletine)
F›rka 61 Kumandanl›¤›na, Refet Beyefendiye
Bilûmum Vllâyata, Müstakil Livalara, Müdafaai Hukuk Heyeti Merkeziyelerine,
Belediye Riyasetlerine
1- Bimennihilkerim Nisan›n 23 üncü cuma günü, Cuma namaz›n› müteak›p Ankarada
Büyük Millet Meclisi küﬂad edilecektir.
2- Vatan›n istiklâli, makam› refii hilâfet ve saltanat›n istihlâs› gibi en mühim ve hayatî
vezaifi ifa edecek olan bu Büyük Millet Meclisinin yevmi küﬂad›n› Cumaya tesadüf ettirmekle yevmi mezkûrun mebrukiyetinden istifade ve bilûmum meb'usini kiram hazarat› ile Hac›bayram› Veli camii ﬂerifinde cuma namaz› eda olunarak envan Kur'an ve salâttan da istifaza
olunacakt›r. Badessalât lihyei saadet ve sancak› ﬂerîfi hamilen dairei mahsusaya gidilecektir.
Dairei mahsusaya dahil olmazdan evvel bir dua k›raatile kurbanlar zepholunacakt›r. ‹ﬂbu
merasimde camii ﬂeriften bed'ile dairei mahsusaya kadar Kolordu Kumandanl›¤›nca k›taat›
askerîye ile tertibat› mahsusa al›nacakt›r.
3- Yevmi mezkûrun teyidi kutsiyeti için bugünden itibaren merkezi vilâyette vali Beyefendi hazretlerinin tertibile hatim ve buharîi ﬂerif tilâvetine bed'olunacak ve hatmi ﬂerifin son
aksam› tebarrüken Cuma günü namazdan sonra dairei mahsusa önünde ikmal edilecektir.
4- Mukaddes ve mecruh vatan›m›z›n her köﬂesinde ayn› suretle bugünden itibaren buharî ve hatemati ﬂerife k›raatine ﬂuru edilerek Cuma günü ezandan evvel minarelerde salâvat› ﬂerife okunacak ve esnay› hutpede hilâfetmaab›m›z padiﬂah›m›z efendimiz hazretlerinin
nam namii humayunu zikredilirken zat› ﬂevketsimat› padiﬂahîlerinin ve memaliki ﬂahanelerile bilîmum tebaai mülûkânelerinin bir an evvel naili halâs ve saadet olmalar› duas› ilâveten
tezkâr olunacak ve Cuma namaz›n›n edas›ndan sonra da ikmali hatmedilerek makam› muallâyi hilâfet ve saltanat›n ve bilcümle aksam› vatan›n halâs› maksadile vukubulan mesai millîyenin ehemmiyet ve kutsîyeti ve her ferdi milletin kendi vekillerinden mürekkep olan bu Büyük Millet Meclisinin tevdi eyliyece¤i vazaifi vatanîyeyi ifaya mecburiyeti hakk›nda mev'izeler irat olunacakt›r. Badehu halife ve padiﬂah›m›z›n, din ve devletimizin, vatan ve milletimizin halâs›, selâmeti ve istiklâli için dua edilecektir. Bu merasimi dinîye ve vatanîyenin ifas›ndan ve camilerden ç›k›ld›ktan sonra bilâd› Osmanîyenin her taraf›nda, makam› hükûmete gelinerek Meclisin küﬂad›ndan dolay› resmen tebrikât icra edilecektir. Her tarafta Cuma namaz›ndan evvel münasip surette mevlidi ﬂerif okunacakt›r,
5- ‹ﬂbu tebli¤in hemen neﬂrü tamimi için her vas›taya müracaat olunacak ve serian en
ucra köylere, en küçük k›taat› askeriyeye, memleketin bilûmum teﬂkilât ve müessesat›na ibla¤› temin edilecektir. Ayr›ca, büyük levhalar halinde her tarafa talik ve mümkün olan mahallerde tab ve teksir ve meccanen tevzi edilecektir.
6- Cenab› haktan muvafaak›yeti kâmile tazarru olunur.
Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal

22 Nisan 1336 tarihinde de ﬂu küçük tebli¤i tamim ettim:
Telgraf Dakika tehir edilmiyecektir.
22/4/1336
Umum Vilâyetlerle Elviyei Müstakilleye
Kolordulara, Nazillide Miralay Refet Beyefendiye
Bursada K.O. 20 Kumandan› Ali Fuat Paﬂa Hazretlerine
Bursada 56 nc› F›rka Kumandan› Miralay Bekir Sami Beyefendiye
Bahkesirde 61 inci F›rka Kumandan› Miralay Kâz›m Beyefendiye
Bimennihilkerim Nisan›n 23 üncü Cuma günü Büyük Millet Meclisi küﬂat edilerek ifayi vazifeye mübaﬂeret eyliyece¤inden yevmi mezkûrden itibaren bilûmum makamat› mülkîye
ve askerîyenin ve umum milletin mercii Meclisi mezkûr olaca¤› tamimen arzolunur.
Heyeti Temsilîye nam›na Mustafa Kemal

Tel: Çok ivedidir
Ankara, 21/4/1920
Ankaraya ivedi yaz›
Kolordulara (K.O. 14 Komutan Vekilli¤ine)
Tümen 61 Komutanl›¤›na, Refet Beyefendiye,
Bütün illere, Ba¤›ms›z Sancaklara, Haklar› Savunma Merkez Kurullar›na,
Belediye Baﬂkanl›klar›na
1- Yüce Allah›n yard›m›yla Nisan›n 23 üncü Cuma günü, Cuma namaz›ndan sonra
Ankarada Büyük Millet Meclisi aç›lacakt›r.
2- Vatan›n ba¤›ms›zl›¤›, yüce halifelik ve padiﬂahl›¤›n kurtar›lmas› gibi en önemli ve
ölüm kal›mla ilgili görevleri yapacak olan bu Büyük Millet Meclisinin aç›l›ﬂ gününü Cumaya rastlatmakla o günün kutsall›¤›ndan yararlanacak ve bütün say›n meb'us hazretleri ile
kutsal Hac›bayram Veli camiinde Cuma namaz› k›l›narak Kuran›n ve namaz›n nurlar›ndan
›ﬂ›k al›nacakt›r. Namazdan sonra Peygamberimizin kutlu sakal› ve kutsal sancak al›narak
özel toplant› yerine gidilecektir. Özel yere (Meclise) girmeden bir dua okunacak kurbanlar
kesilecektir. Bu törende kutsal camiden meclise kadar Kolordu Komutanl›¤›nca askerî birliklerle özel düzen al›nacakt›r.
3- O günün kutsall›¤›n› pekiﬂtirmek için bugündün itibaren il merkezinde vali Beyefendi hazretlerinin düzenliyece¤i gibi hatim indirmeye kutsal buharî okunmayla baﬂlanacak
ve kutsal hatmin son bölümleri u¤urlu olsun diye Cuma günü namazdan sonra meclis önünde okunup bitirilecektir.
4- Kutsal ve yaral› vatan›m›z›n her köﬂesinde yukar›da belirtildi¤i gibi bugünden baﬂlamak üzere buharî okumaya ve kutsal hatim indirmeye baﬂlanarak Cuma günü ezandan
önce minarelerde salâvat verilecek ve hutbe okunurken halifemiz ve padiﬂah›m›z efendimiz
hazretlerinin kutsal yüce ad› an›l›rken ulu padiﬂah›m›z›n kendisi ve ülkelerile bütün uyruklar›n›n bir an önce kurtulmas› ve mutlulu¤a kavuﬂmalar› için ayr›ca dua edilecek ve Cuma
namaz› k›l›nd›ktan sonra da hatim indirilmesi tamamlanarak yüce halifeli¤in ve padiﬂahl›¤›n ve bütün ülke bölümlerinin kurtulmas› amac›yla yap›lan ulusal çal›ﬂmalar›n önemi ve
kutsall›¤› ve her yurtdaﬂ›n kendi vekillerinden oluﬂan bu Büyük Millet Meclisinin verece¤i
yurt görevlerini yapmaya zorunlu bulundu¤u hakk›nda va'azlar okunacakt›r. Daha sonra
halife ve padiﬂah›m›z›n, din ve devletimizin, vatan ve milletimizin kurtuluﬂu, esenli¤i ve ba¤›ms›zl›¤› için dua edilecektir. Bu dinsel ve yurtsal tören yap›ld›ktan ve camilerden ç›k›ld›ktan sonra Osmanl› ülkelerinin her yerinde, hükûmet kona¤›na gelinerek Meclisin aç›l›ﬂ›ndan dolay› resmî kutlamalarda bulunulacakt›r. Her tarafta Cuma namaz›ndan önce uygun
ﬂekilde kutsal mevlid okunacakt›r.
5- Bu bildirinin hemen yay›mlan›p da¤›t›lmas› için her araca baﬂvurulacak ve h›zla en
uzak köylere, en küçük askerî birliklere, memleketin bütün örgüt ve kurumlar›na bildirilmesi sa¤lanacakt›r. Ayr›ca, büyük levhalar halinde her tarafa as›lacak ve yap›labilen yerlerde bast›r›l›p ço¤alt›larak para karﬂ›l›¤› olmadan da¤›t›lacakt›r.
6- Tam baﬂar› için büyük Allaha yakar›lacakt›r.
Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal

22 Nisan 1920 tarihinde de ﬂu küçük bildiriyi yayd›m:
Telgraf Dakika geciktirilmiyecektir
22/4/1920
Bütün ‹llerle Ba¤›ms›z Sancaklara
Kolordulara, Nazillide Albay Refet Beyefendiye,
Bursada K.O. 20 Komutan› Ali Fuat Paﬂa Hazretlerine,
Bursada 56 nc› Tümen Komutan› Albay Bekir Sami Beyefendiye,
Bal›kesirdc 61 inci Tümen Komutan› Albay Kâz›m Beyefendiye
Yüce Allah›n yard›m›yla Nisan›n 23 üncü Cuma günü Büyük Millet Meclisi aç›larak
göreve baﬂlayaca¤›ndan o günden sonra bütün sivil ve askerî makamlar›n ve bütün milletin
ba¤l› olaca¤› yer o meclis olacakt›r, duyurulur.
Temsilci Kurul ad›na Mustafa Kemal

Muhterem Efendiler;
ﬁimdiye kadar, vukubulan maruzat›m, ﬂahsan ve Heyeti Temsilîye nam›na,
temas etti¤im vakayi ve hadisat›n izah›na matuf idi. Bundan sonraki beyanat›m,

Muhterem Efendiler;
ﬁimdiye kadar, bilginize sunduklar›m, kiﬂisel olarak ve Temsilci Kurul ad›na, de¤indi¤im olaylar›n ve durumlar›n aç›klanmas›na yönelik idi. Bundan sonra
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Türk Milletinin takip
etmesi lâz›mgelen
siyasî prensip: Millî siyaset

Türkiye Büyük Millet Meclisinin küﬂad›ndan ve alelûsul hükûmet teﬂekkül ettikten bugüne kadar, vukua gelmiﬂ olan hadisat ve ink›lâbata ﬂamil olacakt›r.
Bu beyanat›m, esasen herkesçe vaz›han malûm olan veyahut sühuletle malûm
olmas› mümkün bulunan vakayi safhalar›na aittir. Filhakika, Meclisin zab›tnamelerinde, vekâletlerin dosyalar›nda, matbuat koleksiyonlar›nda, bu vakayi ve
hadisat›n vesaik› mazbut ve mahfuz bulunmaktad›r. Binaenaleyh, ben, bütün
bu vakayiin yaln›z istikameti umumîyesini iﬂaret ve tespit etmekle iktifa edece¤im. Maksad›m, ink›lâb›m›z›n tetkikinde, tarihe medar› sühulet olmakt›r. Bütün bu vakayi ve hadisat›n cereyan›nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükûmeti Reisi Baﬂkumandan ve Reisicümhur s›fatlar›n› haiz bulunmuﬂ olmaktan ziyade, teﬂkilât›m›z›n reisi umumisi s›fatile bu vazifeyi ifaya kendimi mecbur addederim.
Efendiler, Meclisin küﬂat olundu¤u ilk günlerde; Meclise, içinde bulundu¤umuz vaziyet ve ﬂeraiti izah ve takip ve tatbik›n› muvaf›k mütalea etti¤im noktai nazarlar›m› arzettim. Bu noktai nazarlar›n baﬂl›cas›, Türkiyenin, Türk milletinin takip etmesi lâz›mgelen siyasî prensipe müteallik idi.
Malûmdur ki, Osmanl›lar devrinde, muhtelif mesleki siyasîler takip olunmuﬂtu ve olunuyordu. Ben, bu siyasî mesleklerin hiçbirinin, yeni Türkiye teﬂekkülü siyasîsinin mesleki olam›yaca¤›na kani olmuﬂtum. Bunu, Meclise anlatmaya çal›ﬂt›m. Bu nokta üzerinde bilâhare de çal›ﬂmaya devam olunmuﬂtur.
Bu hususa dair, evvel ve âhir, vukubulmuﬂ olan beyanat›m›n esas noktalar›n›,
burada hep beraber hat›rlamay› faydal› bulurum.
Efendiler, bilirsiniz ki, hayat demek, mücadele, musademe demektir. Hayatta muvaffak›yet, mutlaka mücadelede muvaffak›yetle mümkündür. Bu da,
manen ve maddeden kuvvete, kudrete istinat eder bir keyfiyettir. Bir de; insanlar›n meﬂgul oldu¤u bütün mesail, maruz k›ld›¤› bilcümle mehalik, istihsal etti¤i muvaffak›yetler, maﬂerî, umumî bir mücadelenin dalgalar› içinden tevellüt
edegelmiﬂtir. Akvam› ﬂarkîyenin, akvam› garbîyeye taarruz ve hücumu, tarihin
bellibaﬂl› bir safhas›d›r. Akvam› ﬂarkîye meyan›nda, Türk unsurunun baﬂta ve
en kavi oldu¤u malûmdur. Filhakika Türkler, kablelislâm ve badelislâm, Avrupa içerisine girmiﬂler, taarruzlar, istilâlar yapm›ﬂlard›r. Garba taarruz eden
ve istilâlar›n› ‹spanyada Fransa hudutlar›na kadar temdit eden Araplar da vard›r. Fakat, Efendiler, her taarruza karﬂ› daima, mukabil taarruz düﬂünmek lâz›md›r. Mukabil taarruz ihtimalini düﬂünmeden ve ona karﬂ› emniyete ﬂayan
tedbir bulmadan hareket edenlerin ak›beti, ma¤lûp ve münhezim olmakt›r,
mümkariz olmakt›r.
Garb›n, Araplara mukabil taarruzu, Endülüste ac› ve ﬂayan› ibret bir felâketi tarihîye ile baﬂlad›. Fakat, orada bitmedi. Takip, Afrika ﬂimalinde devam etti.
Attilân›n, Fransa ve Garbî Roma topraklar›na kadar teﬂmil edilmiﬂ olan imparatorlu¤unu hat›rlad›ktan sonra, Selçuk Devleti enkaz› üzerinde teﬂekkül eden
Osmanl› Devletinin, ‹stanbulda ﬁarkî Roma ‹mparatorlu¤unun taç ve taht›na sahip oldu¤u devirlere irca› nazar edelim. Osmanl› tacdarlar› içinde, Almanyay›,
Garbî Romay› zaptü istilâ ederek muazzam bir imparatorluk kurmak teﬂebbüsünde bulunmuﬂ olan vard›. Yine, bu hükümdarlardan biri, bütün islâm âlemini bir noktaya raptederek sevk ve idare etmeyi düﬂündü. Bu emelin sevk›yle Suriyeyi, M›s›r› zaptetti. Halife unvan›n› tak›nd›. Di¤er bir sultan da, hem Avru-

söyleyeceklerim, Türkiye Büyük Millet Meclisi aç›ld›ktan ve yöntemince
hükûmet kurulduktan bugüne kadarki, durumlarla olaylar› ve devrimleri
kapsayacakt›r. Bu söyleyeceklerim, asl›nda herkesçe aç›kça bilinen ya da
kolayl›kla ö¤renilebilecek olan olaylar›n evrelerine iliﬂkindir. Gerçekten,
Meclis tutanaklar›nda, bakanl›klar›n dosyalar›nda, bas›n koleksiyonlar›nda, bu olay ve durumlar›n belgeleri saptanm›ﬂ ve saklanm›ﬂ bulunmaktad›r.
Bunun için, ben, bütün bu olaylar›n sadece genel yönlerini gösterip saptamakla yetinece¤im. Amac›m, devrimimizin incelenmesinde, tarihe kolayl›k
sa¤lamakt›r. Bütün bu olaylar olurken, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve
Hükûmeti Baﬂkan›, Baﬂkomutan ve Cumhurbaﬂkan› olmaktan çok, örgütümüzün genel baﬂkan› olarak bu görevi yapmay› kendim için zorunlu sayar›m.
Efendiler, Meclisin aç›ld›¤› ilk günlerde; Meclise, içinde bulundu¤umuz
durum ve koﬂullar› aç›klay›p izlenilmesini ve uygulanmas›n› do¤ru buldu¤um
düﬂüncelerimi bildirdim. Bu düﬂüncelerimin baﬂl›cas›, Türkiyenin, Türk milletinin izlemesi gereken siyasî ilkeyle ilgiliydi.
Bilirsiniz ki, Osmanl›lar zaman›nda, çeﬂitli siyasî yöntemler izlenmiﬂ ve
izleniyordu. Ben, bu siyasî yöntemlerden hiçbirinin, yeni Türkiye toplulu¤unun siyasî yöntemi olam›yaca¤› kan›s›na varm›ﬂt›m. Bunu, Meclise anlatmaya
çal›ﬂt›m. Bu nokta üzerinde, sonra da çal›ﬂmalar sürdürülmüﬂtür. Bu konuda,
er geç, söylediklerimin ana noktalar›n›, burada hep beraber an›msamay› yararl› bulurum.
Efendiler, bilirsiniz ki, hayat demek, u¤raﬂma, çat›ﬂma demektir. Hayatta baﬂar›, kesinlikle u¤raﬂmada baﬂar› ile olabilir. Bu da, tinsel ve nesnel kuvvete, güce dayan›r bir ﬂeydir. Bir de; insanlar›n u¤raﬂt›¤› bütün sorunlar, karﬂ›laﬂt›¤› tüm tehlikeler, elde etti¤i baﬂar›lar, toplumsal, genel bir u¤raﬂ›m›n
dalgalar› içinden do¤agelmiﬂtir. Do¤u kavimlerinin, bat› kavimlerine sald›r›
ve ak›nlar›, tarihin bellibaﬂl› bir evresidir. Do¤u kavimleri aras›nda, Türklerin
baﬂta gelen güçlü unsur oldu¤u bilinir. Gerçekten Türkler, müslümanl›ktan
evvel ve müslümanl›ktan sonra, Avrupa içerisine girmiﬂler, sald›r›lar, ak›nlar
yapm›ﬂlard›r. Bat›ya sald›ran ve yay›lmalar›n› ‹spanyada Fransa s›n›rlar›na
vard›ran Araplar da vard›r. Fakat Efendiler, her sald›r›ya karﬂ›, her zaman,
karﬂ›sald›r› düﬂünmek gerekir. Karﬂ›sald›r› olas›l›¤›n› düﬂünmeden ve ona
karﬂ› güvenilir önlem bulmadan sald›r›ya geçenlerin sonu, yenilgidir, bozgundur, yok olmakt›r.
Bat›n›n, Araplara karﬂ›sald›r›s›, Endülüste ac› ve ders almaya de¤er bir
tarihsel y›k›m ile baﬂlad›. Ama, orada bitmedi. Kovalama, Afrikan›n kuzeyinde sürüp gitti.
Attilân›n, Fransa ve Bat› Roma topraklar›na kadar yay›lm›ﬂ olan imparatorlu¤unu an›msad›ktan sonra, Selçuk Devleti y›k›nt›lar› üzerinde kurulmuﬂ
olan Osmanl› Devletinin, ‹stanbulda Do¤u Roma ‹mparatorlu¤unun taç ve taht›na sahip oldu¤u ça¤lara bakal›m. Osmanl› padiﬂahlar› içinde, Almanyay›, Bat›
Romay› ele geçirerek kocaman bir imparatorluk kurmak giriﬂiminde bulunmuﬂ
olan› vard›. Yine, bu hükümdarlardan biri, bütün müslüman dünyas›n› bir merkeze ba¤layarak yönetmeyi ve yürütmeyi düﬂündü. Bu amaçtan yola ç›karak
Suriyeyi, M›s›r› ele geçirdi. Halifeli¤i üstlendi. Baﬂka bir sultan da, hem Avru-
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pay› zaptetmek, hem âlemi islâm› hükmü ve idaresi alt›na almak gayesini takip
etti. Garb›n mütemadi mukabil taarruzu, islâm âleminin hoﬂnutsuzlu¤u ve isyan› ve böyle cihangirane tasavvurlar ve emellerin ayn› hudut içine ald›¤› muhtelif unsurlar›n ademi imtizaçlar›, binnetice emsali gibi Osmanl› ‹mparatorlu¤unu da, tarihin sinesine tevdi etti.
Efendiler, haricî siyasetin, en çok alâkadar oldu¤u ve istinat etti¤i husus,
devletin dahilî teﬂkilât›d›r. Haricî siyaset, dahilî teﬂkilâtla mütenasip olmak lâz›md›r. Garpta ve ﬂarkta baﬂka, baﬂka tabayi ve harse ve emele malik mütehalif unsurlar› cemeden bir devletin dahilî teﬂkilât›, elbette as›ls›z ve çürük olur. O
halde haricî siyaseti de esasl› ve metin olamaz. Böyle bir devletin teﬂkilât› dahiliyesi, bilhassa millî olmaktan uzak oldu¤u gibi, mesleki siyasîsi de millî olamaz. Buna nazaran, Osmanl› Devletinin siyaseti millî de¤il, fakat, ﬂahsî, gayr›vaz›h ve gayr›müstakar idi.
Muhtelif milletleri, müﬂterek ve umumî bir unvan alt›nda cemetmek ve bu
muhtelif unsur kütlelerini ayn› hukuk ve ﬂerait alt›nda bulundurarak kavi bir
devlet tesis etmek parlak ve cazip bir noktai nazar› siyasîdir. Fakat aldat›c›d›r.
Hatta, hiçbir hudut tan›mayarak, dünyada mevcut bütün Türkleri dahi bir devlet halinde birleﬂtirmek, gayr›kabili istihsal bir hedeftir. Bu, as›rlar›n ve as›rlarca yaﬂamakta olan insanlar›n çok ac›, çok kanl› hadisat ile meydana koydu¤u
bir hakikatt›r.
Pan islâmizm.. pan turanizm siyasetinin muvaffak oldu¤una ve dünyay›
sahai tatbik yapabildi¤ine tarihte tesadüf edilememektedir. Irk fark› gözetmeksizin, bütün beﬂeriyete ﬂamil, cihangirane devlet teﬂkili h›rslar›n›n netayici de tarihte mazbuttur. Müstevli olmak hevesleri, mevzuubahsimizin haricindedir. ‹nsanlara her türlü hissiyat ve revab›t› mahsusalar›n› unutturup, onlar› uhuvvet ve
müsavat› tamme dairesinde birleﬂtirerek, insanî bir devlet kurmak nazariyesi de
kendine mahsus ﬂeraite malikdir.
Bizim vuzuh ve kabiliyeti tatbik›ye gördü¤ümüz mesleki siyasî, millî siyaset'tir. Dünyan›n bugünkü umumî ﬂeraiti ve as›rlar›n dima¤larda ve karakterlerde temerküz ettirdi¤i hakikatler karﬂ›s›nda hayalperest olmak kadar büyük
hata olamaz. Tarihin ifadesi budur, ilmin, akl›n, mant›¤›n ifadesi böyledir.
Milletimizn, kavi, mes'ut ve müstakir yaﬂayabilmesi için, devletin tamamen millî bir siyaset takip etmesi ve bu siyasetin, teﬂkilât› dahiliyemize tamamen mutab›k ve müstenit olmas› lâz›md›r. Millî siyaset dedi¤im zaman, kastetti¤im mana ve medlûl, ﬂudur: Hududu millîyemiz dahilinde, her ﬂeyden evvel
kendi kuvvetimize müsteniden muhafazai mevcudiyet ederek millet ve memleketin hakikî saadet ve ümran›na çal›ﬂmak.. Alel›tlak tûlü emeller peﬂinde milleti iﬂgal ve ›zrar etmemek... Medenî cihandan, medenî ve insanî muameleye ve
mütekabil dostlu¤a intizar etmektir.
Efendiler, Meclise teklif etti¤im mühim bir husus da, hükûmet, teﬂkili meselesidi. Bu meselenin ve buna dair teklifte bulunman›n, o devir için nekadar
nazik oldu¤unu takdir buyurursunuz.
Hakikat, Osmanl› saltanat›n›n ve hilâfetinin münkariz ve mülga oldu¤unu
düﬂünerek yeni esaslara müstenit, yeni bir devlet kurmaktan ibaret idi. Fakat
vaziveti oldu¤u gibi telâffuz etmek, maksad›n büsbütün z›ya›n› mucin olabilirdi.

pay› almak, hem ‹slâm dünyas›n› egemenli¤i ve yönetimi alt›na almak amac›n› güttü. Bat›n›n sürüp giden karﬂ›sald›r›s›, ‹slâm dünyas›n›n tedirginli¤i ve
ayaklanmas› ve böyle dünyay› ele geçirme düﬂünce ve emellerinin ayn› s›n›rlar içine ald›¤› de¤iﬂik unsurlar›n ba¤daﬂmazl›¤›, sonuçta Osmanl› ‹mparatorlu¤unu da, benzerleri gibi tarihin ba¤r›na gömdü.
Efendiler, d›ﬂ siyasetin, en çok ilgili bulundu¤u ve dayand›¤› ﬂey, devletin
iç örgütleridir. D›ﬂ siyaset, iç örgütle uyarl› olmak gerekir. Bat›da ve do¤uda
baﬂka, baﬂka yarad›l›ﬂta ve de¤iﬂik kültürde de¤iﬂik emelleri olan da¤›n›k unsurlar› bir araya getiren devletin iç örgütü, elbette temelsiz ve çürük olur. Bu
durumda d›ﬂ siyaseti de köklü ve dayan›kl› olamaz. Böyle bir devletin iç örgütü, özellikle ulusal olmaktan uzak oldu¤u gibi, siyasî yöntemi de ulusal olamaz. Buna göre, Osmanl› Devletinin siyaseti ulusal de¤il, fakat, kiﬂisel, belirsiz ve karars›zd›.
De¤iﬂik milletleri, ortak ve genel bir ad alt›nda toplamak ve bu de¤iﬂik
unsur topluluklar›n› ayn› haklar ve koﬂullar alt›nda bulundurarak güçlü bir
devlet kurmak parlak ve çekici bir siyasî düﬂüncedir. Ama aldat›c›d›r. Hatta,
hiçbir s›n›r tan›mayarak, dünyada var olan bütün Türkleri de bir devlet halinde birleﬂtirmek, ulaﬂ›lamaz bir hedeftir. Bu, yüzy›llar›n ve yüzy›llarca yaﬂamakta olan insanlar›n çok ac›, çok kanl› olaylarla ortaya koydu¤u bir gerçektir.
Pan-islâmizm.. pan-turanizm politikas›n›n baﬂar›l› oldu¤una ve dünyay›
uygulama alan› yapabildi¤ine tarihte rastlanamayacakt›r. Irk fark› gözetmeksizin, bütün insanlar› kapsayan, bir tek dünya devleti kurmak h›rslar›n›n sonuçlar› da tarihte yaz›l›d›r. Yay›lmac› olmak hevesleri, konumuzun d›ﬂ›ndad›r.
‹nsanlara her türlü özel duygu ve ba¤l›l›klar›n› unutturup, onlar› tam kardeﬂlik ve tam eﬂitlik içinde birleﬂtirerek, insanî bir devlet kurmak kuram›n›n da
kendine özgü koﬂullar› vard›r.
Bizim ayd›nl›k ve uygulanabilir gördü¤ümüz siyasî yöntem, ulusal siyasettir. Dünyan›n bugünkü genel koﬂullar› ve yüzy›llar›n kafalarda ve karakterlerde yerleﬂtirdi¤i gerçekler karﬂ›s›nda hayalci olmak kadar büyük yan›lg› olamaz. Tarihin dedi¤i budur, bilim, ak›l, mant›k da böyle söyler.
Milletimizin, güçlü, mutlu ve kararl› bir düzen içinde yaﬂayabilmesi için,
devletin tümüyle ulusal bir siyaset izlemesi ve bu siyasetin, iç örgütümüzle
tam uygunluk halinde olmas› ve buna dayanmas› gerekir. Millî siyaset dedi¤im zaman, anlatmak istedi¤im, ﬂudur: ulusal s›n›rlar›m›z içinde, her ﬂeyden
evvel kendi kuvvetimize dayanarak varl›¤›m›z› koruyarak millet ve memleketin gerçek mutluluk ve bay›nd›rl›¤›na çal›ﬂmak.. Geliﬂigüzel uzun emeller ard›nda milleti u¤raﬂt›rmamak ve zarara sokmamak.. Uygar dünyadan, uygarca
ve insanca davran›ﬂlar ve karﬂ›l›kl› dostluk beklemektir.
Efendiler, Meclise önerdi¤im önemli bir konu da, hükûmet kurma iﬂiydi.
Bu iﬂin ve bunu önermenin, o zaman dönem için nekadar önemli oldu¤unu
anlars›n›z.
Yap›lacak gerçekçi iﬂ, Osmanl› saltanat›n›n ve halifeli¤in çökmüﬂ ve ortadan kalkm›ﬂ oldu¤unu düﬂünerek yeni temellere dayal›, yeni bir devlet kurmaktan ibaret idi. Ama durumu oldu¤u gibi söylemek, amac›n büsbütün yitirilmesine yol açabilirdi.
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Çünkü efkâr ve temayülât› umumîye, henüz padiﬂah ve halifenin mazur mevkiinde bulundu¤u merkezinde idi. Hatta Mecliste, ilk anda makam› hilâfet ve
saltanatla irtibat ve hükûmeti merkeziye ile itilâf aramak cereyan› baﬂ göstermiﬂti.
‹stanbul ﬂeraitinin halife ve padiﬂah ile, ne alenî ve ne de hususî ve mahrem temasa müsait olmad›¤›n› izaha çal›ﬂt›m. Böyle bir temasla ne anlamak istedi¤imizi sordum ve "milletin; istiklâl ve tamamiyeti mülkiyenin temini için çal›ﬂmakta oldu¤unu haber vermek için ise, buna hacet yoktur. Çünkü padiﬂah,
halife olan zat›n da bundan baﬂka bir ﬂey düﬂünmesine ve arzu etmesine imkân
var m›d›r? Bundan aksini a¤z›ndan iﬂitsem inanmam, mutlaka bunun icbar ve
tazyik alt›nda söyletildi¤ini kabul ederim" dedim. Aleyhimizde ç›kar›lm›ﬂ olan
fetvan›n sania ve hükûmeti merkeziye evamir ve tebligat›n›n muhtac› tefsir oldu¤unu söyliyerek, baz› zay›f kalpli ve zay›f muhakemeli insanlar›n saik olmak
istedikleri teenniye lüzum görmedi¤imizi izah ettim.
Arzetmek istiyorum ki, hükûmet teﬂkili hakk›nda teklif dermeyan etmeden
evvel, hissiyat ve telâkkkiyat› derpiﬂ etmek zarureti vard›. Bu zarurete tâbi olmakla beraber maksad› mahfuz bulunduran teklifimi bir takrir halinde takdim
ettim. K›sa bir münakaﬂa ile ve baz› itirazlara ra¤men kabul olundu.
Bu takriri, bugün gözden geçirecek olursak, orada esasl› umdelerin tespit
ve ifade edilmiﬂ oldu¤unu görürüz.
Bu umdeleri, müsaade buyurursan›z, burada tebarüz ettirerek sayaca¤›m:
1) Hükûmet teﬂkili zarurîdir.
2) Muvakkat kaydile bir hükûmet reisi tan›mak veya bir padiﬂah kaymakam› ihdas etmek kabili tecviz de¤ildir.
3) Mecliste mütekâsif iradei millîyeyi, bilfiil mukadderad› vatana vaz›ulyet
tan›mak umdei esasiyedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin fevkinde bir kuvvet mevcut de¤ildir.
4) Türkiye Büyük Millet Meclisi teﬂriî ve icraî salâhiyetleri camidir.
Meclisten tefrik ve tevkil edilecek bir heyet umuru hükûmeti rü'yet eder.
Meclis reisi, bu heyetin de reisidir.
Hat›ra: Padiﬂah ve halife, cebir ve ikrahtan azade oldu¤u zaman, Meclisin tanzim edece¤i esasat› kanuniye dairesinde vaziyetini ahzeder.
Efendiler, bu esaslara müstenit olan bir hükûmetin mahiyeti, sühuletle anlaﬂ›labilir. Böyle bir hükûmet, hakimiyeti millîye esasa›na müstenit halk hükûmetidir. Cümhuriyettir.
Böyle bir hükûmetin teﬂekkülünde esas, vahdeti kuva nazariyesidir. Zaman geçtikçe, bu esaslar›n ﬂamil oldu¤u manalar anlaﬂ›lmaya baﬂlad›. ‹ﬂte o zaman münakaﬂalar ve vak›alar teakup etti.
Muhterem Efendiler, alenî ve hafî celselerde bir, iki gün devam eden izahat ve beyanat›mdan ve iﬂaret etti¤im esaslar› ihtiva eden teklifi dermeyan eyledikten sonra, Meclisi Ali, beni riyasete intihap etmekle hakk›nda umumî itimad›n› izhar eyledi.
Burada, ufak bir noktay› da izah etmeliyim:
Hat›rlars›n›z ki, hâs›l olmaya baﬂlayan vahdeti millîyeyi, milletin galeyan
ve intibah› neticesine atfetmekten ziyade ﬂahsî teﬂebbüs semeresi telâkki ediyorlard›. Bu meyanda benim teﬂebbüsten menedilmemi mühim görüyorlard›: Beni

Çünkü genel düﬂünce ve e¤ilimler, henüz, padiﬂah ve halifenin özürlü (hoﬂ görülmesi gereken), durumda bulundu¤u yolunda idi. Dahas› Mecliste, ilk önce
halife ve padiﬂah makam› ile ba¤lant› kurmak ve ‹stanbul hükûmeti ile uzlaﬂma aramak ak›m› baﬂ göstermiﬂti,
‹stanbuldaki koﬂullar›n halife ve padiﬂah ile, ne aç›ktan aç›¤a ve ne de
özel ve gizli görüﬂmelere elveriﬂli olmad›¤›n› anlatmaya çal›ﬂt›m. Böyle bir
iliﬂki kurmaktan ne anlamak istedi¤imizi sordum ve "milletin; ba¤›ms›zl›¤›n›
ve ülkenin bütünlü¤ünü sa¤lamak için çal›ﬂmakta oldu¤unu haber vermek için
ise, buna gerek yoktur. Çünkü padiﬂah, halife olan kiﬂinin de bundan baﬂka
bir ﬂey düﬂünmesine ve istemesine olanak var m›d›r? Bunun aksini a¤z›ndan
iﬂitsem inanmam, mutlaka bunun zor ve bask› alt›nda söyletildi¤ini kabul ederim" dedim. Bize karﬂ› ç›kar›lm›ﬂ olan fetvan›n uydurma oldu¤unu ve ‹stanbul hükûmetinin emirlerile bildirimlerinin de do¤ru yorumlanmas› gerekti¤ini söyliyerek, birtak›m yüre¤i ve kafas› güçsüz insanlar›n açmak istedikleri
aﬂ›r› dikkatli davranma yoluna gerek görmedi¤imizi anlatt›m,
ﬁunu bilginize sunmak istiyorum ki, hükûmet kurmakla ilgili öneride bulunmadan evvel, duygu ve görüﬂleri göz önünde bulundurmak zorunlu¤u vard›. Bu zorunlu¤a uymakla birlikte amac› sakl› tutan önerimi yaz›l› olarak verdim. K›sa bir tart›ﬂma ile ve birtak›m karﬂ› ç›kmalara karﬂ›n kabul edildi.
Bu öneri yaz›s›n›, bugün gözden geçirecek olursak, orada temel ilkelerin
saptanm›ﬂ ve belirtilmiﬂ oldu¤unu görürüz.
Bu ilkeleri, izin verirseniz, burada belirterek sayaca¤›m:
1) Hükûmet kurmak zorunludur.
2) Geçici olarak bir hükûmet baﬂkan› tan›mak ya da bir padiﬂah vekili ortaya ç›karmak uygun görülemez.
3) Mecliste yo¤un olarak belirmiﬂ olan millî iradeyi, yurdun kaderine
do¤rudan do¤ruya el koymuﬂ olarak tan›mak temel ilkedir. Türkiye Büyük
Millet Meclisinin üstünde bir güç yoktur.
4) Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini kendinde
toplam›ﬂt›r.
Meclisten seçilecek ve vekil olarak görevlendirilecek bir kurul hükûmet
iﬂlerine bakar. Meclis baﬂkan›, bu kurulun da baﬂkan›d›r.
Not: Padiﬂah ve halife, bask› ve zordan kurtar›ld›¤› zaman, Meclisin koyaca¤› yasal kurallar uyar›nca durumunu al›r.
Efendiler, bu ilkelere dayal› bulunan bir hükûmetin niteli¤i, kolayca anlaﬂ›labilir. Böyle bir hükûmet, ulusal egemenlik temeline dayal› halk hükûmetidir. Cumhuriyettir.
Böyle bir hükûmetin kuruluﬂunda ilke, kuvvetler birli¤i kuram›d›r. Zaman geçtikçe, bu ilkelerin kapsad›¤› kavramlar anlaﬂ›lmaya baﬂlad›. ‹ﬂte o zaman ard arda tart›ﬂmalar ve olaylar sökün etti.
Muhterem Efendiler, aç›k ve gizli oturumlarda bir, iki gün süren aç›klama ve sözlerimden ve belirtti¤im ilkeleri içeren öneriyi yapt›ktan sonra, yüksek Meclis, beni baﬂkanl›¤a seçmekle hakk›mda genel güvenini gösterdi.
Burada, ufak bir noktay› da aç›klamal›y›m:
An›msars›n›z ki, oluﬂmaya baﬂlayan ulusal birli¤i, milletin coﬂup uyan›ﬂ›na
yormaktan çok kiﬂisel çaba sonucu olarak görüyorlard›. Bu arada benim giriﬂimlerimin önlenmesini önemli say›yorlard›: Beni millete, hükûmete istenmez ve
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millete, hükûmete reddü tel'in ettirmekten fayda memul ediyorlard›. Yap›lan
propagandada, ben reddü tel'in olundu¤um takdirde, millet ve devlet aleyhinde hiçbir harekette bulunulmayacak.. bütün fenal›¤›n müsebbibi benim ﬂahs›md›r. Bir adam için, bir milletin birçok mehaliki göze ald›rmas› makul de¤ildir
tarz›nda idi. Hükûmet ve düﬂmanlar, benim ﬂahs›m›, millete karﬂ› bir silâh gibi
kullan›yordu, binaenaleyh, 24 Nisan 1336 günü hafî bir celsede, Meclise bu ciheti izah ettim. Riyaset intihab›nda, bunun da bir mahzur olarak nazar› dikkate al›nmas›n› ve yaln›z millet ve memleketin selâmeti düﬂünülerek rey ve kararlar›n›n isabetle verilmesini rica ettim.
*
* *
Efendiler, Büyük Millet Meclisi ‹cra Vekillerinin intihab›na dair 2 May›s
1336 tarihli kanun ile Erkân›harbiyei Umumiye iﬂleri de dahil olmak üzere Büyük Millet Meclisinde, 11 vekilden mürekkep bir "‹cra Vekilleri Heyeti" vücuda geldi.
Görülüyor ki, Meclisin tarihi küﬂad› olan 23 Nisandan beri bir hafta kadar
zaman geçmiﬂ bulunuyor. Bu müddet zarf›nda, bittabi memleket ve millet iﬂleri
ve bilhassa menfi cereyan ve faaliyete karﬂ› tedbir almak hususu bir an bile tevakkuf edemezdi ve etmemiﬂtir. Yaln›z, ‹cra Vekilleri intihab›na dair olan kanun
ç›kt›¤› zaman Meclisçe vekâlete intihap olunan zevattan baz›lar› daha evvel filen
vazifeye baﬂlam›ﬂlar ve bana muavenet ediyorlard›. Bu meyanda ‹smet Paﬂa
Hazretleri de, Erkân›harbiyei Umumiye umurunu deruhde etmiﬂ bulunuyordu.
Efendiler, bu münasebetle bir noktay› kaydetmeye lüzum görüyorum: O
günlerde, mevcut arkadaﬂlar›n ne suretle tavziflerinin münasip olaca¤› düﬂünülürken, Erkân›harbiyei Umumiye Riyaseti için ‹smet Paﬂay› tercih etmiﬂtim.
Ankarada bulunan Refet Paﬂa, beni sureti hususîyede görerek istizahatta bulundu. Anlamak istedi¤i; Erkân›harbiyei Umumiye Riyasetinin en büyük askerî makam olup olmad›¤› noktas› idi. Benden, mevzuubahs makam›n en büyük
makam› askerî oldu¤u ve ondan daha büyük makam›n Millet Meclisi olaca¤›
cevab›n› al›nca buna itiraz etti. ‹smet Paﬂan›n, Baﬂkumandanl›k demek olan bu
vaziyetine raz› olam›yaca¤›n› söyledi. Vazifenin çok mühim ve nazik oldu¤unu ve benim bütün arkadaﬂlar hakk›ndaki vukufuma ve bitarafl›¤›ma emniyet
etmek muvaf›k olaca¤›n› söyledim. Kendisinin böyle bir iddiada bulunmas›
münasip olmad›¤›n› da ilâve ettim.
Efendiler, bilâhare Garp Cephesi Karargâh›nda görüﬂtü¤üm Fuat Paﬂa
da, ‹smet Paﬂan›n Erkân›harbiyei Umumiye Reisli¤ine sureti kat'iyede muar›z
oldu. Fuat Paﬂay› da, halin en muvaf›k icab› olan tarz› hallin kabulündeki zarurete iknaa çal›ﬂt›m. Refet ve Fuat Paﬂalar›n kendilerine mahsus baz› mülâhazalar›na ilâve ettikleri itiraz ﬂu idi: Kendileri daha evvel Anadoluda benimle
teﬂriki mesai etmiﬂler ve fakat ‹smet Paﬂa bilâhare iltihak etmiﬂ. Halbuki bundan evvelki beyanat›mda s›ra ve münasebet düﬂtü¤ü için arzetmiﬂtim ki, ‹smet
Paﬂa, benim ‹stanbuldan hareketimden evvel benimle teﬂriki mesai etmiﬂti. Bilâhare Anadoluya gelip beraber çal›ﬂm›ﬂt›. Fakat, Fevzi Paﬂa Hazretlerinin
Harbiye Nezaretine gelmesi üzerine mütaleat› mühimmeye binaen vazifei mahsusa ile tekrar ‹stanbula gönderilmiﬂti. Binaenaleyh, ittihad› efkâr ve müﬂareketi ef'alde k›dem mevzuubahs olamazd›.

lânetlenmiﬂ sayd›rmaktan yarar umuyorlard›. Yap›lan propagandada, ben istenmez k›l›n›r ve lânetlenirsem, millet ve devlete karﬂ› hiçbir ﬂey yap›lam›yacak.. bütün fenal›¤›n nedeni benim kiﬂili¤imdir. Bir adam için, bir milletin birçok tehlikeleri göze almas› akla yak›n de¤ildir yolunda idi. Hükûmet ve düﬂmanlar, beni, millete karﬂ› bir silâh gibi kullan›yordu, bunun için, 24 Nisan
1920 günü gizli bir oturumda, Meclise iﬂin bu yönünü anlatt›m. Baﬂkanl›k seçiminde, bunun da bir sak›nca olarak göz önünde bulundurulmas›n› ve yaln›z
millet ve memleketin esenli¤i düﬂünülerek oy ve kararlar›n›n uygun ve do¤ru
olarak verilmesini rica ettim.
*
* *
Efendiler, Büyük Millet Meclisi ‹cra Bakanlar›n›n seçimi hakk›nda 2 May›s 1920 tarihli kanun ile Genelkurmay Baﬂkanl›¤› da içinde olmak üzere Büyük Millet Meclisinde, 11 bakandan oluﬂan bir "Bakanlar Kurulu" oluﬂturuldu.
Görülüyor ki, Meclisin aç›l›ﬂ tarihi olan 23 Nisandanberi bir hafta kadar
zaman geçmiﬂ bulunuyor. Bu süre içinde, elbette memleket ve millet iﬂleri ve
özellikle olumsuz ak›mlar ve çal›ﬂmalara karﬂ› önlem almak çal›ﬂmalar› bir an
bile duramazd› ve durmam›ﬂt›r. Yaln›z, Bakanlar›n seçimine iliﬂkin olan kanun ç›kt›¤› zaman Meclisçe bakan seçilenlerden bir k›sm› daha önce göreve
baﬂlam›ﬂlar ve bana yard›m ediyorlard›. Bu arada ‹smet Paﬂa Hazretleri de,
Genelkurmay iﬂlerini üstüne alm›ﬂ bulunuyordu.
Efendiler, bununla ilgili olarak bir noktay› bildirmeyi gerekli görüyorum:
O günlerde, orada bulunan arkadaﬂlar›n ne yoldan görevlendirilmelerinin uygun olaca¤› düﬂünülürken, Genelkurmay Baﬂkanl›¤› için ‹smet Paﬂay› ye¤lemiﬂtim. Ankarada bulunan Refet Paﬂa, beni özel olarak görerek bilgi istedi.
Anlamak istedi¤i, Genelkurmay Baﬂkanl›¤›n›n en büyük askerî makam olup
olmad›¤› noktas› idi. Benden, sözü edilen makam›n en büyük askerî makam
oldu¤u ve ondan daha büyük makam›n Millet Meclisi olaca¤› cevab›n› al›nca
buna karﬂ› ç›kt›. ‹smet Paﬂan›n, Baﬂkomutanl›k demek olan bu durumunu kabul edemiyece¤ini söyledi. Görevin çok önemli ve a¤›r oldu¤unu ve benim bütün arkadaﬂlar hakk›ndaki bilgime ve tarafs›zl›¤›ma güvenmenin uygun olaca¤›n› söyledim. Kendisinin böyle bir iddiada bulunmas›n›n uygun olmad›¤›n›
da ekledim.
Efendiler, daha sonra Bat› Cephesi karargâh›nda görüﬂtü¤üm Fuat Paﬂa
da, ‹smet Paﬂan›n Genelkurmay Baﬂkanl›¤›na kesinlikle karﬂ› ç›kt›. Fuat Paﬂay› da, durumun gerektirdi¤i en uygun çözüm yolunun kabulünün zorunlu oldu¤una inand›rmaya çal›ﬂt›m. Refet ve Fuat Paﬂalar›n kendilerine özgü bir tak›m düﬂüncelerine ekledikleri ﬂu idi: Kendileri daha önce Anadoluda benimle iﬂbirli¤i yapm›ﬂlar ve ‹smet Paﬂa ise daha sonra kat›lm›ﬂ. Oysa bundan önceki sözlerim aras›nda s›ras› ve yeri geldi¤i için söylemiﬂtim ki, ‹smet Paﬂa,
ben ‹stanbuldan ayr›lmadan evvel benimle iﬂbirli¤i yapm›ﬂt›. Daha sonra
Anadoluya gelip beraber çal›ﬂm›ﬂt›. Fakat, Fevzi Paﬂa Hazretleri Savaﬂiﬂleri
Bakanl›¤›na gelince baz› önemli düﬂünceler üzerine özel bir görevle yeniden
‹stanbula gönderilmiﬂti. Bunun için, görüﬂ ve iﬂbirli¤inde öncelik sözkonusu
olamazd›.
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Erkân›harbiyei Umumiye vazifesinin ilk defa, ‹smet Paﬂaya tevcihinde isabetsizlik olsayd›, bu hususta Fevzi Paﬂa Hazretlerinin de beni ikaz etmeleri vatanî bir vazife hükmünde idi. Halbuki müﬂarileyh, bilâkis bu tarz› tavzifi pek
münasip bulmuﬂ ve kendileri teklif olunan Müdafaai Millîye Vekâletini pek samimî bir hisle derhal kabul buyurmuﬂtur. ‹smet Paﬂan›n, gerek Erkân›harbiyei
Umumiye Riyasetinde ve gerek bilâhare bilfiil Cephe Kumandanl›¤›nda gösterdi¤i liyakat ve fart› gayret kendisine tevcihi vazifede isabetimi filen ispat etmiﬂ
bulundu¤u için millete karﬂ›, orduya karﬂ› ve tarihe karﬂ› tamamen müsterihim.
Efendiler, Meclis, 29 Nisan 1336 tarihinde H›yaneti Vataniye Kanununu
ve müteak›p aylarda ‹stiklâl Mehakimi Kanunlar›n› da vazetmekle ink›lâb›n
icabat› tabiîyesine tevessül eylemiﬂ oldu.
Efendiler, ‹stanbulun iﬂgalini müteak›p baﬂlayan birtak›m menfi cereyanlara, vak'alara, isyanlara temas etmiﬂtik. Bunlar, serî bir surette memleketin her
taraf›nda tezahür ve tevali etti.
‹stanbulda Damat Ferit Paﬂa, derhal yeniden mevkii iktidara getirildi. Damat Ferit Paﬂa Kabinesi ve ‹stanbulda bütün menfi ve hain teﬂekkülât›n vücuda getirdi¤i blok ve bu blokun Anadolu dahilindeki tekmil isyan teﬂkilât› ve bilcümle düﬂmanlar ve Yunan ordusu, müﬂtereken aleyhimize faaliyete geçtiler.
Bu müﬂterek tecavüz politikas›n›n talimat› da, padiﬂah ve halifenin, düﬂman
tayyareleri de dahil oldu¤u halde, her türlü vas›talarla memlekete ya¤d›rd›¤›
"huruç alessultan" fetvas› idi.
Bu umumî, mütenevvi ve hainane savletlere karﬂ›, biz de, daha Meclis aç›lmadan evvel, Afyon Karahisar›nda, Eskiﬂehirde ve bütün hat boyunda bulunan ecnebî k›taat›n› Anadoludan ç›karmakla Geyve, Lefke, Cerablus köprülerini tahrip etmekle ve Meclis içtima eder etmez Anadolu ulemay› kiram›n›n fetvas›n› almakla mukabil tedabire geçtik.
Efendiler, 1335 senesi içinde, teﬂebbüsat› millîyemiz aleyhine baﬂlayan dahilî isyanlar, süratle memleketin her taraf›na sirayet etti.
Band›rma, Gönen, Sus›¤›rl›k, Kirmasti, Karacabey, Biga ve havalisinde;
‹zmit, Adapazar›, Düzce, Hendek, Bolu, Gerede, Nall›han, Beypazar› havalisinde; Bozk›rda; Konya, Ilg›n, Kad›nhan, Karaman, Çivril, Seydiﬂehir, Beyﬂehir, Koçhisar havalisinde; Yozgat, Yenihan, Bo¤azl›yan, Zile, Erbaa, Çorum
havalisinde; Ümraniye, Refahiye, Zara, Hafik havalisinde; Viranﬂehir havalisinde alevlenen ﬂuriﬂ ateﬂleri, bütün memleketi yak›yor, h›yanet, cehalet, kin ve
taassup dumanlar›, bütün vatan semas›n› kesif karanl›klar içinde b›rak›yordu.
‹syan dalgalar›, Ankarada karargâh›m›z›n duvarlar›na kadar çarpt›. Karargâh›m›zla ﬂehir aras›ndaki telefon ve telgraf hatlar›n› kesmeye kadar varan akurane kastler karﬂ›s›nda kald›k. Garbî Anadolunun, ‹zmirden sonra, yeniden
mühim m›nt›kalar› da, Yunan ordusunun taarruzlarile çi¤nenmeye baﬂland›.
ﬁayan› dikkattir ki, sekiz ay evvel, millet Heyeti Temsilîye etraf›nda toplanarak, Damat Ferit hükûmetile münasebet ve muhaberat›n› kat'etmiﬂ iken, Ali
Galip teﬂebbüsü gibi münferit vak'alardan baﬂka böyle umumî k›yam olmam›ﬂ
idi. Bu seferki müstevli ve umumî k›yamlar, sekiz ay zarf›nda, memleket içinde
çok haz›rl›k yap›ld›¤›n› gösteriyordu. Damat Feridi takip eden hükûmetlerle millî ﬂuurun muhafaza ve tarsinine matuf mücadelât›m›z›n, nekadar hakl› sebep434

Genelkurmay görevini ilkin ‹smet Paﬂaya vermek yerinde olmasayd›, bu
konuda Fevzi Paﬂa Hazretlerinin de beni uyarmalar› vatanî ödevi niteli¤inde
idi. Oysa Paﬂa Hazretleri, tam aksine bu görevlendirmeyi pek uygun bulmuﬂ
ve kendileri önerilen Millî Savunma Bakanl›¤›n› büyük içtenlikle hemen kabul etmiﬂtir. ‹smet Paﬂan›n, gerek Genel Kurmay Baﬂkanl›¤›nda ve gerek sonraki Cephe Komutanl›¤›nda gösterdi¤i yararl›l›¤› ve üstün çabalar› kendisine
görev vermekle yan›lmad›¤›m› yapt›klar›yla kan›tlam›ﬂ bulundu¤u için millete karﬂ›, orduya karﬂ› ve tarihe karﬂ› içim adamak›ll› rahatt›r.
Efendiler, Meclis, 29 Nisan 1920 tarihinde H›yaneti Vataniye* Kanunu ve
sonraki aylarda ‹stiklâl Mahkemeleri Kanunlar›n› da ç›karmakla devrimin do¤al gereklerini yerine getirmiﬂ oldu.
Efendiler, ‹stanbulun iﬂgalinden sonra baﬂlayan birtak›m y›k›c› ak›mlara,
olaylara, ayaklanmalara de¤inmiﬂtik. Bunlar, h›zla memleketin her taraf›nda
ortaya ç›kt› ve sürdü gitti.
‹stanbulda Damat Ferit Paﬂa, hemen yeniden iﬂbaﬂ›na getirildi. Damat
Ferit Paﬂa Hükûmeti ve ‹stanbulda bütün y›k›c› ve hain örgütlerin oluﬂturdu¤u blok ve bu blokun Anadolu içindeki bütün ayaklanma örgütleriyle tüm
düﬂmanlar ve Yunan ordusu, elbirli¤i halinde bize karﬂ› çal›ﬂmaya baﬂlad›lar.
Bu ortaklaﬂa sald›r› politikas›n›n direktifi de, padiﬂah ve halifenin, düﬂman
uçaklar› da dahil, her türlü araçlarla memlekete ya¤d›rd›¤› "padiﬂaha karﬂ›
ayaklanma" fetvas› idi.
Bu genel, çeﬂitli ve haince sald›r›lara karﬂ›, biz de, daha Meclis aç›lmadan
evvel, Afyon Karahisar›nda, Eskiﬂehirde ve demiryolu boyunda bulunan bütün yabanc› asker birliklerini Anadoludan ç›karmakla Geyve, Lefke, Cerablus köprülerini y›karak ve Meclis toplan›r toplanmaz Anadolunun yüksek din
bilginlerinden fetvalar alarak karﬂ› önlemlere baﬂvurduk.
Efendiler, 1919 senesi içinde, ulusal giriﬂimlerimize karﬂ› baﬂlayan iç
ayaklanmalar, h›zla memleketin her taraf›na yay›ld›.
Band›rma, Gönen, Susurluk, Mustafa Kemal Paﬂa, Karacabey, Biga ve
dolaylar›nda; ‹zmit, Adapazar›, Düzce, Hendek, Bolu, Gerede, Nall›han, Beypazar› dolaylar›nda; Bozk›rda; Konya, Ilg›n, Kad›nhan, Karaman, Çivril, Seydiﬂehir, Beyﬂehir, Koçhisar dolaylar›nda; Yozgat, Yenihan, Bo¤azl›yan, Zile,
Erbaa, Çorum dolaylar›nda; Ümraniye, Refahiye, Zara, Hafik dolaylar›nda;
Viranﬂehir dolaylar›nda alevlenen kargaﬂa ateﬂleri bütün memleketi yak›yor,
hainlik, cahillik, kin ve ba¤nazl›k dumanlar›, bütün yurt göklerini yo¤un karanl›klar içinde b›rak›yordu. Ayaklanma dalgalar›, Ankarada karargâh›m›z›n
duvarlar›na kadar çarpt›. Karargâh›m›zla ﬂehir aras›ndaki telefon ve telgraf
hatlar›n› kesmeye kadar varan kudurmuﬂças›na sald›r›lar karﬂ›s›nda kald›k.
‹zmirden sonra, Bat› Anadolunun, önemli bölgeleri de, Yunan ordusunun sald›r›lar›yla çi¤nenmeye baﬂlad›.
Dikkate de¤er ki, sekiz ay önce, millet Temsilci Kurul etraf›nda toplanarak,
Damat Ferit Hükûmetile iliﬂki ve haberleﬂmelerini kesmiﬂ iken, Ali Galip giriﬂimi gibi tek tük olaylardan baﬂka böyle genel bir ayaklanma olmam›ﬂ idi. Bu seferki yayg›n ve genel ayaklanmalar, sekiz ay içinde, memleket içinde çok haz›rl›k yap›ld›¤›n› gösteriyordu. Damat Feritten sonra iﬂ baﬂ›na gelen hükûmetlerle millî ﬂuurun korunup güçlendirilmesine yönelik savaﬂ›mlar›m›z›n, nekadar
* Vatan Hainli¤i
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lere müstenit oldu¤u ac› bir surette bir daha anlaﬂ›lm›ﬂ oluyordu. Millî mücadeleye kuvvet vermek için, cephelerle ve ordu ile iﬂtigal etmekte, ‹stanbuldaki
hükûmetlerin gösterdi¤i di¤er nevi ihmallerin, ac› netayici de ayr›ca görülecektir.
Efendiler, evvelâ, dahilî isyanlar hakk›nda sarih bir fikir edinmek için müsaade buyurursan›z bu isyan harekât›na bilmünasebe temas ettikçe, temas olunan safhalar› hulasaten arzedeyim:
21 Eylûl 1335 senesinde Bal›kesir ﬂimal m›nt›kas›nda baﬂlayan birinci Anzavur isyan›; 16 ﬁubat 1336 da yine ayn› m›nt›kada ikinci defa olarak vukubuldu. Bu iki isyan, k›taat› askeriyemiz ve millî müfrezelerimizle bast›r›ld›. 13 Nisan 1336 tarihlerinde Bolu, Düzce havalisi de isyan etti. Bu isyan, 19 nisan 1336
tarihinde Beypazar›na kadar sirayet etti. Bu esnada Anzavur, 11 May›s 1336 tarihlerinde top ve mitralyözlerle mücehhez beﬂ yüz kiﬂilik bir kuvvetle, üçüncü
defa olarak Adapazar› ve Geyve havalisinde zay›f bir millî müfrezemize taarruz etmek suretile meydana ç›kt›. Anzavur, gönderdi¤imiz millî müfrezelerimize, nizamiye k›taat›m›za mütemadiyen sald›rd›. 20 May›s 1336 tarihinde Geyve
Bo¤az› civar›nda ma¤lûp ve firara mecbur edildi.
Düzce havalisindeki isyan hâdisesi mühim idi. Abaza ve Çerkezlerden
mürekkep dört bin kiﬂilik bir cemmi gafir, Düzceyi basarak hapishaneleri tahliye ettiler ve musademe ile oradaki süvari müfrezemizin silâhlar›n› ald›lar. Hükûmet memurlarile zabitan› hapsettiler.
Her taraftan, asiler üzerine kuvvet ﬂevkettik. Bu meyanda, Geyvede bulunan Yirmi Dördüncü F›rka da, Kumandan› Kaymakam Mahmut Bey baﬂta oldu¤u halde Düzceye hareket etti. Mahmut Bey, Meclisin aç›ld›¤› gün yani 23
Nisan 1336 da Hendekten Düzceye geçerken, Hendek de isyan etti. Adapazar›
da asiler taraf›ndan elde edildi. Mahmut Bey, 25 Nisan 1336 da Hendek-Düzce yolu üzerinde asiler taraf›ndan i¤fal edilerek pusuya düﬂürülmüﬂ ve ilk ateﬂte ﬂehit edilmiﬂtir. Erkân›harbi Sami Bey, yaveri ve daha birkaç zabit de ayn›
zamanda ﬂehit düﬂtüler. Bunun üzerine, Yirmi Dördüncü F›rka muhabere edemeksizin, kâmilen asiler taraf›ndan esir edildi. Tekmil tüfekleri, toplar› al›nd›.
A¤›rl›klar› ya¤ma edildi. Bu esnada, ‹stanbuldan ‹zmit Mutasarr›f› Çerkez ‹brahim Adapazar›na geldi. Ahaliye selâm› ﬂahaneyi tebli¤ etti ve yüz elli lira maaﬂla gönüllü kayd›na baﬂlad›. Toplanan asi kuvvetler, bütün o havaliye hâkim
olduktan sonra Geyve Bo¤az›ndaki kuvvetlerimize taarruza baﬂlad›lar.
Bizim, bu isyan sahas›na tevcih etti¤imiz kuvvetler ﬂunlard›:
1- Salihli ve Bal›kesir Kuvayi Millîyesinden müteﬂekkil Çerkez Etem Bey
müfrezesi;
2- ‹ki tabur nizamiye, dört cebel topu ve beﬂ makinal› tüfek ve üç yüz efe
süvarisinden mürekkep Binbaﬂ› Naz›m Bey müfrezesi;
3- ‹ki tabur piyade, sekiz makinal› tüfek, iki sahra ve iki cebel topundan
mürekkep Kaymakam Arif Bey müfrezesi;
4- Üç yüz kiﬂilik millî kuvvet ve iki makinal› ve iki bomba topundan ibaret Binbaﬂ› ‹brahim Bey müfrezesi (Çolak ‹brahim Bey).
Kumandan olarak da Ali Fuat Paﬂa Geyve Bo¤az› civar›ndan Adapazar›
istikametinde ve Refet Paﬂa da Ankaraaan Beypazar› tarik›yle Bolu istikametinde memur edildiler.

hakl› nedenlere dayand›¤› ac› olarak bir daha anlaﬂ›lm›ﬂ oluyordu. Ulusal savaﬂ›ma güç katmak için, cephelerle ve ordu ile ilgilenmekte, ‹stanbuldaki hükûmetlerin gösterdi¤i baﬂka türden savsaklamalar›n, ac› sonuçlar› da ayr›ca
görülecektir.
Efendiler, önce, iç ayaklanmalar hakk›nda aç›k bir fikir edinmek için izin
verirseniz bu ayaklanma olaylar›nda yeri ve zaman› geldikçe de¤inilen evrelerini özetle bilginize sunay›m:
21 Eylûl 1919 senesinde Bal›kesirin kuzey bölgesinde baﬂlayan birinci
Anzavur ayaklanmas›; 16 ﬁubat 1920 de yine o bölgede ikinci kez yinelendi.
Bu iki ayaklanma ordu birliklerimiz ve ulusal birliklerimizle bast›r›ld›. 13 Nisan 1920 tarihlerinde Bolu, Düzce dolaylar› da isyan etti. Bu ayaklanma, 19
Nisan 1920 tarihinde Beypazar›na kadar yay›ld›. Bu s›rada Anzavur, 11 May›s
1920 tarihlerinde top ve a¤›r makinal› tüfeklerle donat›lm›ﬂ beﬂ yüz kiﬂilik bir
kuvvetle, üçüncü defa olarak Adapazar› ve Geyve dolaylar›nda güçsüz bir
millî birliklerimize sald›rarak gene ortaya ç›kt›. Anzavur, gönderdi¤imiz ulusal birliklerimize, ordu birliklerimize durmadan sald›rd›. 20 May›s 1920 tarihinde Geyve Bo¤az› yak›nlar›nda yenildi ve kaçmak zorunda kald›.
Düzce dolaylar›ndaki ayaklanma olay› önemli idi. Abaza ve Çerkezlerden oluﬂan dört bin kiﬂilik bir insan kalabal›¤›, Düzceyi basarak hapishaneleri boﬂaltt›lar ve çat›ﬂarak oradaki atl› birli¤imizin silâhlar›n› ald›lar. Hükûmet
memurlarile subaylar› tutuklad›lar.
Ayaklananlar üzerine her taraftan, kuvvet gönderdik. Bu arada, Geyvede bulunan Yirmi Dördüncü Tümen de, Komutan Yarbay Mahmut Bey baﬂta olarak Düzceye do¤ru yola ç›kt›. Mahmut Bey, Meclisin aç›ld›¤› gün yani
23 Nisan 1920 de Hendekten Düzceye geçerken, Hendek de ayakland›. Adapazar› da ayaklananlar taraf›ndan elde edildi. Mahmut Bey, 25 Nisan 1920 de
Hendek-Düzce yolu üzerinde ayaklananlar taraf›ndan aldat›larak pusuya düﬂürülmüﬂ ve ilk ateﬂte ﬂehit edilmiﬂtir. Kurmay› Sami Bey, yaveri ve daha birkaç subay da ayn› zamanda ﬂehit düﬂtüler. Bunun üzerine, Yirmi Dördüncü
Tümen savaﬂmaks›z›n tümüyle ayaklananlar taraf›ndan tutsak edildi. Tekmil
tüfekleri, toplar› al›nd›. A¤›rl›klar› ya¤ma edildi. Bu s›rada, ‹stanbuldan ‹zmit
Mutasarr›f› Çerkez ‹brahim Adapazar›na geldi. Halka padiﬂah›n selâm›n› bildirdi ve yüz elli lira ayl›kla gönüllü yazmaya baﬂlad›. Toplanan asi kuvvetler,
bütün o dolaylara egemen olduktan sonra Geyve Bo¤az›ndaki kuvvetlerimize sald›rmaya baﬂlad›lar.
Bizim, bu ayaklanma alan›na gönderdi¤imiz kuvvetler ﬂunlard›:
1- Salihli ve Bal›kesir Ulusal Güçlerinden kurulu Çerkez Etem Bey birli¤i;
2- ‹ki tabur piyade, dört da¤ topu ve beﬂ makinal› tüfek ve üç yüz atl› efeden oluﬂan Binbaﬂ› Naz›m Bey birli¤i;
3- ‹ki tabur piyade, sekiz makinal› tüfek, iki sahra ve iki da¤ topundan
oluﬂan Yarbay Arif Bey birli¤i;
4- Üç yüz kiﬂilik millî kuvvet ve iki makinal› ve iki bomba topundan ibaret Binbaﬂ› ‹brahim Bey birli¤i (Çolak ‹brahim Bey).
Komutan olarak da Ali Fuat Paﬂa Geyve Bo¤az› yak›nlar›ndan Adapazar› do¤rultusunda ve Refet Paﬂa da Ankaradan Beypazar› üzerinden Bolu do¤rultusunda görevlendirildiler.
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Efendiler, ‹zmitte de Süleyman ﬁefik Paﬂa kumandas›nda, Hilâfet Ordusu
unvan›n› taﬂ›yan bir hain kuvvet tahaﬂﬂüt ediyordu. Bunun bir k›s›m kuvveti
de, Bolu civarlar›nda Erkân›harp Binbaﬂ›s› Hayri Bey kumandas›nda asileri
takviye etmiﬂti. Bu kuvvetle beraber ‹stanbuldan gönderilmiﬂ birçok zabitan da
vard›.
Hilâfet Ordusunun, Süleyman ﬁefik Paﬂadan sonra, bellibaﬂl› kumandanlar› Süvari Mirlivas› Suphi Paﬂa ve Topçu Kaymakamlar›ndan Senai Beydi. ‹stanbulda da sureti mahsusada teﬂkil edilmiﬂ bir erkân›harbiye heyeti vard›. Bu
heyetin bellibaﬂl› rüesas› da, Erkân›harp Miralay› Refik ve Erkân›harp Kaymakam› Hayrettin Beylerdi.
Suphi Paﬂa hakk›nda küçük bir hat›ram› nakledeyim: Suphi Paﬂay› Selânikten tan›rd›m. Ben kola¤as›, o daha o zaman mirliva ve süvari f›rkas› kumandan› idi. Aradaki rütbe fark›na ra¤men çok samimî arkadaﬂl›¤›m›z vard›. ‹lân›
meﬂrutiyette, ilk defa ‹ﬂtip havalisinde Cumal› nam›nda bir yerde süvari manevralar› yapt›rm›ﬂt›. Di¤er baz› erkân›harpler meyan›nda beni de tatbikat ve manevrada bulunmak üzere davet etmiﬂti. Kendisi Almanyada tahsil görmüﬂ, çok
mahir bir binici idi. Fakat san'ati askeriyeyi anlam›ﬂ bir kumandan de¤ildi.
Manevran›n hitam›nda, ben, salâhiyetim ve rütbem müsait olmad›¤› halde, Paﬂay›, umum zabitan muvacehesinde ac› bir tarzda tenkit etmiﬂtim ve müteak›ben "Cumal› Ordugâh›" isminde küçük bir eser de yazm›ﬂt›m. Suphi Paﬂa, gerek alenî tenkidat›mdan ve gerek intiﬂar eden bu eserimden pek meyus oldu.
Kendi itiraf› veçhile kuvvei maneviyesi k›r›ld›. Fakat, ﬂahsan bana gücenmedi.
Arkadaﬂl›¤›m›z temadi etti. ‹ﬂte Hilâfet Ordusuna bulduklar› kumandan bu
Suphi Paﬂad›r. Paﬂa, bilâhare Ankaraya geldi. Seyahate ç›k›yordum. ‹stasyonda çok kalabal›k içinde biribirimize tesadüf ettik. Kendisine ilk sualim ﬂu oldu:
"Paﬂam, niçin Hilâfet Ordusu kumandanl›¤›n› kabul ettin?" Suphi Paﬂa bir an
tereddüt etmeksizin: "Size ma¤lûp olmak için." cevab›n› verdi.
Bu cevabile, anlatmak istiyordu ki, bu vazifeyi bililtizam kabul etmiﬂti.
Suphi Paﬂa böyle bir histe bulunabilir. Fakat hakikatte kumanday› deruhde etti¤i zaman kuvvetleri zaten ma¤lûp edilmiﬂ bulunuyordu.
Bolu, Düzce, Adapazar› ve ‹zmit havalisindeki bu isyan, bu defa 4 Haziran 1336 tarihine kadar üç aydan fazla devam etti. Fakat bundan sonra, 29
Temmuzda tekrar bir isyan oldu. Bundan sonra dahi, bu havalide tamamen sakin kal›nm›ﬂ de¤ildir. Maamafih, ussat, binnetice, kâmilen münhezim edilmiﬂ
ve rüesas›, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kanunlar›na tevdi olunmuﬂtur. Hilâfet Ordusunun, Bolu civar›nda bulunan k›sm› da münhezim edildi. Kumandan› Binbaﬂ› Hayri ve zabitleri Yüzbaﬂ› Ali, Mülâzimievvel ﬁerafettin, Mülâzimievvel Hayrettin, Makinal› Tüfek Zabiti Mehmet Hayri, Tabur Kâtibi Hasan
Lûtfi, Cerrah ‹brahim Etem Efendiler di¤er rüesay› ussat gibi muamele gördüler. Hilâfet Ordusu da, ‹zmitten ‹stanbula firara mecbur edildi.
Efendiler, memleketin ﬂimaligarbî m›nt›kas›nda asilerle u¤raﬂ›rken, memleketin ortas›nda Yenihan, Yozgat ve Bo¤azl›yan havalisinde de isyan baﬂl›yor.
Bu isyan hareketleri de ﬂayan› tezkârd›r.
14 May›s 1336 tarihinde Postac› Nâz›m ve Çerkez Kara Mustafa nam›nda
birtak›m adamlar, otuz, k›rk kiﬂi ile Yenihana tâbi Kaman karyesinde isyan ettiler. Bu hareket, mütezayit bir ﬂiddetle tevessü etti. Asiler, 27/28 May›s 1336

Efendiler, ‹zmitte de Süleyman ﬁefik Paﬂa komutas›nda, halifelik ordusu
ad›n› taﬂ›yan bir hain kuvvet y›¤›nak yap›yordu. Bunun bir k›s›m kuvveti de,
Bolu yak›nlar›nda Kurmay Binbaﬂ›s› Hayri Bey komutas›nda asileri desteklemiﬂti. Bu kuvvetle birlikte ‹stanbuldan gönderilmiﬂ birçok subaylar da vard›.
Halifelik ordusunun, Süleyman ﬁefik Paﬂadan sonra, bellibaﬂl› komutanlar› atl› Tu¤general Suphi Paﬂa ve Topçu Yarbaylar›ndan Senai Beydi. ‹stanbulda da özel olarak oluﬂturulmuﬂ bir kurmay kurulu vard›. Bu kurulun bellibaﬂl› baﬂlar› da, Kurmay Albay Refik ve Kurmay Yarbay Hayrettin Beylerdi.
Suphi Paﬂa ile ilgili küçük bir an›m› söyleyeyim: Suphi Paﬂay› Selânikten
tan›rd›m. Ben önyüzbaﬂ›, o daha o zaman tu¤general ve atl› tümeni komutan›
idi. Aradaki rütbe fark›na karﬂ›n çok yak›n arkadaﬂl›¤›m›z vard›. Meﬂrutiyetin
ilân›nda, ilk defa ‹ﬂtip dolaylar›nda Cumal› ad›nda bir yerde atl› manevralar›
yapt›rm›ﬂt›. Birtak›m baﬂka kurmaylar aras›nda beni de uygulamalara ve manevraya kat›lmak için ça¤›rm›ﬂt›. Kendisi Almanyada okumuﬂ, çok becerikli
bir binici idi. Fakat askerlik san'at›n› anlam›ﬂ bir komutan de¤ildi. Manevran›n sonunda, ben, yetkim ve rütbem uygun olmamas›na karﬂ›n, Paﬂay›, bütün
subaylar›n önünde ac› bir ﬂekilde eleﬂtirmiﬂ ve daha sonra da "Cumal› Ordugâh›" isminde küçük bir yap›t da yazm›ﬂt›m. Suphi Paﬂa, gerek aç›k eleﬂtirilerime ve gerek yay›mlanan bu yap›t›ma çok üzüldü. Kendi kabullenip söyledi¤i gibi morali bozuldu. Ama, bana gücenmedi. Arkadaﬂl›¤›m›z devam etti. ‹ﬂte halifelik ordusuna bulduklar› komutan bu Suphi Paﬂad›r. Paﬂa, sonradan
Ankaraya geldi. Yolculu¤a ç›k›yordum. ‹stasyonda çok kalabal›k içinde biribirimize rastlad›k. Kendisine ilk sorum ﬂu oldu: "Paﬂam, niçin halifelik ordusu komutanl›¤›n› kabul ettin?" Suphi Paﬂa bir an duraksamaks›z›n: "Size yenilmek için." yan›t›n› verdi.
Bu yan›t›yla, görevi bilerek isteyerek üstlendi¤ini anlatmak istiyordu.
Suphi Paﬂan›n böyle bir duygusu olabilir. Ama gerçekte komutay› üstlendi¤i
zaman kuvvetleri zaten yenilmiﬂ bulunuyordu.
Bolu, Düzce, Adapazar› ve ‹zmit dolaylar›ndaki bu ayaklanma, bu defa 4
Haziran 1920 tarihine kadar üç aydan fazla sürdü. Ama bundan sonra, 29
Temmuzda yeniden bir ayaklanma daha oldu. Bundan sonra da, bu dolaylarda bütünüyle dingin kal›nm›ﬂ de¤ildir. Bununla beraber, ayaklananlar, sonunda, tümden bozguna u¤ram›ﬂ ve baﬂlar›, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kanunlar›na göre cezaland›r›lm›ﬂt›r. Halifelik ordusunun, Bolu yak›nlar›nda bulunan bölümü de çökertildi. Komutan› Binbaﬂ› Hayri ve subaylar› Yüzbaﬂ›
Ali, Üste¤men ﬁerafettin, Üste¤men Hayrettin, Makinal› Tüfek Subay› Mehmet Hayri, Tabur Kâtibi Hasan Lûtfi, Cerrah ‹brahim Etem Efendiler için
ayaklananlar›n öbür baﬂlar› gibi iﬂlem yap›ld›. Halifelik ordusu da, ‹zmitten
‹stanbula kaçmak zorunda b›rak›ld›.
Efendiler, memleketin kuzeybat› bölgesinde asilerle u¤raﬂ›rken, memleketin ortas›nda Yenihan, Yozgat ve Bo¤azl›yan dolaylar›nda da ayaklanmalar
baﬂl›yor. Bu ayaklanma olaylar› da anlat›lmaya de¤er.
14 May›s 1920 tarihinde Postac› Nâz›m ve Çerkez Kara Mustafa ad›nda
birtak›m adamlar, otuz, k›rk kiﬂi ile Yenihana ba¤l› Kaman köyünde ayakland›lar. Bu ayaklanma, artan bir sertlikle yay›ld›. Ayaklananlar, 27/28 May›s 1920
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gecesi Çaml›belde bulunan bir müfrezemizi basarak esir ettiler. 28 May›s 1336
da di¤er bir k›s›m ussat ta Tokat civar›nda yürüyüﬂ halinde bulunan bir taburumuza hücum ederek da¤›tt›lar ve k›smen esir ettiler. Cür'etlerini artt›ran asiler, 6/7 Haziran 1336 gecesi Zileyi iﬂgal ettiler. Oralardaki askerlerimiz Zile kalesine çekilerek müdafaa ettiler. Askerin erzak ve cepanesi tükendikten üç gün
sonra ussata teslim oldular. Ussat 23/24 Haziran 1336 da da Bo¤azl›yana bask›n yapt›lar. Orada bulunan bir müfrezemizi da¤›tt›lar. Amasyada bulunan
Beﬂinci Kafkas F›rkas›, baﬂ›nda Cemil Cahit Bey oldu¤u halde, ussat aleyhine
tahrik edildi. Ay›ntap m›nt›kas›nda bulunan K›l›ç Ali Bey de, bir millî müfreze
ile bu havaliye celbedildi. Erzurumdan Ankaraya gelmekte olan bir Erzurum
millî müfrezesi de, o havalide terkolundu. 1336 senesi Temmuzunun evas›t›na
kadar, bu ussal›n takip ve tenkili ile u¤raﬂ›ld›. Yenihan isyan›, Orta Anadolunun di¤er yerlerindeki erbab› fesad› da harekete getirdi. Çapano¤ullar›ndan
Celâl, Edip, Salih, Halit Beyler; Aynac›o¤ullar› ve Deli Ömer çeteleri gibi birtak›m eﬂk›yay› baﬂlar›na toplayarak 13 Haziranda Yozgat civar›nda Köhne nahiye merkezini iﬂgal etmek suretile isyan ettiler ve 14 Haziranda da Yozgat ﬂehrini iﬂgal ederek büyük bir m›nt›kaya hâkim oldular. Merkezi S›vasta olan
Üçüncü Kolordu kuvvetleri ve o m›nt›kada b›rakt›¤›m›z millî kuvvetler gayr›kâfi geldi. Eskiﬂehirden Etem Bey müfrezesi ve Bolu havalisinden ‹brahim Bey
müfrezesi de Yozgat m›nt›kas›na sevkolundular.
Yozgat ve havalisinde ussat tenkil olunduktan sonra, oraya gönderilen
müfzerelere, di¤er m›nt›kalarda vazife verildi. Fakat bu havalide umumiyetle
sükûn teessüs edemedi.
7 Eylûl 1336 da Küçük A¤a, Deli Hac›, Aynac›o¤ullar› denilen birtak›m
serseriler, Zile civarlar›nda; Kara Nâz›m, Çopur Yusuf nam›nda birtak›m
adamlar da, Erbaa cihetlerinde tekrar faaliyete geçtiler. Bunlardan Aynac›o¤ullar› üç yüz atl› kadar kuvvet toplayabilmiﬂlerdi. Bu vaziyet üzerine ‹kinci
Kuvveyi Seyyare nam›n› alan ‹brahim Bey müfrezesi, tekrar, bulundu¤u Eskiﬂehir m›nt›kas›ndan Yozgata vararak mahallî millî müfrezeler ve jandarma
kuvvetlerile müﬂtereken Maden, Alaca, Karama¤ara, Mecidözü m›nt›kalar›nda, muhtelif gruplar halinde, icray› mefsedet ve ﬂekavet eden asileri takip ve tenkil etti. ‹brahim Bey, asilerin tenkiline ancak üç aydan fazla bir zamanda muvaffak olabildi.
Efendiler, bu tarihlerde cenup m›nt›kalar›m›zda da bizi ciddî bir surette
meﬂgul eden mühim isyanlar vukua geldi:
Milli Aﬂireti rüesas› Mahmut, ‹smail, Halil, Bahur, Abdürrahman Beyler,
cenupta düﬂmanlarla gizli temas ve irtibat tesis ettikten sonra, Siirtten, Dersim
havalisine kadar, tekmil aﬂairin reisi s›fat›n› tak›narak o havaliye tahakküm ve
riyaset daiyesine kalk›ﬂt›lar.
Frans›zlar, 1336 senesi Haziran›n›n bidayesinde, Urfay› ikinci defa zaptetmek maksadile, hareket ettikleri zaman Milli Aﬂireti de Siverek istikametinde
ilerledi. Buna karﬂ›, o havalide bulunan Beﬂinci F›rkam›z memur edildi. Bu f›rka, o havalideki millî kuvvetlerimizle de takviye olundu. 19 Haziran 1336 tarihinde, k›taat›m›z›n takibi alt›nda cenubuﬂarkî istikametinde düﬂman m›nt›kas›na
firara mecbur edildi. Bu aﬂiret, bir müddet düﬂman m›nt›kas›nda haz›rland›ktan

gecesi Çaml›belde bulunan bir birli¤imizi basarak tutsak ettiler. 28 May›s 1920
de baﬂka bir bölüm asiler de Tokat yak›nlar›nda yürüyüﬂ halinde bulunan bir
taburumuza sald›rarak da¤›tt›lar ve bir bölümünü tutsak ettiler. Asiler ataklar›n› art›rarak, 6/7 Haziran 1920 gecesi Zileyi ele geçirdiler. Oralardaki askerlerimiz Zile kalesine çekilerek savunma yapt›lar. Askerin erzak ve cepanesi tükendikten üç gün sonra asilere teslim oldular. Asiler 23/24 Haziran 1920
de de Bo¤azl›yana bask›n yapt›lar. Orada bulunan bir birli¤imizi da¤›tt›lar.
Amasyada bulunan Beﬂinci Kafkas Tümeni, baﬂ›nda Cemil Cahit Bey olarak,
asiler üzerine gönderildi. Gaziantep bölgesinde bulunan K›l›ç Ali Bey de, bir
millî birlik ile bu dolaylara getirildi. Erzurumdan Ankaraya gelmekte olan bir
Erzurum millî birli¤i de, o dolaylarda al›konuldu. 1920 senesi Temmuzunun
ortalar›na kadar, bu asilerin kovalanmas› ve yok edilmesi ile u¤raﬂ›ld›. Yenihan ayaklanmas›, Orta Anadolunun öbür yerlerindeki k›ﬂk›rt›c›lar›n da baﬂkald›rmalar›na yol açt›. Çapano¤ullar›ndan Celâl, Edip, Salih, Halit Beyler;
Aynac›o¤ullar› ve Deli Ömer çeteleri gibi birtak›m eﬂk›yay› baﬂlar›na toplayarak 13 Haziranda Yozgat yak›nlar›nda Köhne bucak merkezini ele geçirerek
ayakland›lar ve 14 Haziranda da Yozgat ﬂehrini ele geçirerek büyük bir bölgeye egemen oldular. Merkezi S›vasta olan Üçüncü Kolordu kuvvetleri ve o
bölgede b›rakt›¤›m›z millî kuvvetler yetmedi. Eskiﬂehirden Etem Bey birli¤i
ve Bolu dolaylar›ndan ‹brahim Bey birli¤i de Yozgat bölgesine gönderildi.
Yozgat ve dolaylar›ndaki ayaklananlar yok edildikten sonra, oraya gönderilen birliklere, öbür bölgelerde görev verildi. Ama bu dolaylarda genellikle dinginlik oluﬂamad›.
7 Eylûl 1920 de Küçük A¤a, Deli Hac›, Aynac›o¤ullar› denilen birtak›m
serseriler, Zile yak›nlar›nda; Kara Nâz›m, Çopur Yusuf ad›nda birtak›m
adamlar da, Erbaa yönlerinde yeniden ayaklanmaya kalk›ﬂt›lar. Bunlardan
Aynac›o¤ullar› üç yüz atl› kadar kuvvet toplayabilmiﬂlerdi. Bu durum üzerine
‹kinci Gezginci Güçler ad› alan ‹brahim Bey birli¤i, bulundu¤u Eskiﬂehir bölgesinden yeniden Yozgada giderek oradaki ulusal birlikler ve jandarma kuvvetlerile ortaklaﬂa Maden, Alaca, Karama¤ara, Mecidözü bölgelerinde, de¤iﬂik gruplar halinde, kar›ﬂt›r›c›l›k ve soygunculuk yapan asileri kovalad› ve yok
etti. ‹brahim Bey, asileri tepelemeyi ancak üç aydan uzun bir sürede baﬂarabildi.
Efendiler, bu tarihlerde güney bölgelerimizde de bizi esasl› bir ﬂekilde
u¤raﬂt›ran önemli ayaklanmalar oldu:
Milli Aﬂireti baﬂkanlar› Mahmut, ‹smail, Halil, Bahur, Abdürrahman
Beyler, güneyde düﬂmanlarla gizli iliﬂki ve ba¤lant› kurduktan sonra, Siirtten,
Dersim dolaylar›na kadar, bütün aﬂiretlerin baﬂkan› ad›n› tak›narak o bölgeye egemen ve baﬂ olmaya kalk›ﬂt›lar.
Frans›zlar, 1920 senesi Haziran›n›n baﬂlar›nda, Urfay› ikinci kez ele geçirmek amac›yla, yürüyüﬂe geçtikleri zaman Milli Aﬂireti de Siverek yönünde ilerledi. Buna karﬂ›, o çevrede bulunan Beﬂinci Tümenimiz görevlendirildi. Bu Tümen, oralardaki ulusal güçlerimizle de desteklendi. 19 Haziran 1920 tarihinde,
birliklerimizin kovalamas› alt›nda güneydo¤u yönünde düﬂman bölgesine kaçmak zorunda b›rak›ld›. Bu aﬂiret, bir süre düﬂman bölgesinde haz›rland›ktan
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sonra, 24 A¤ustos 1336 da üç bin atl› ve develi ve bin kadar piyadeden ibaret
bir kuvvetle tekrar arazimize geçti. Viranﬂehir civar›na geldi. Asiler, istiman etmek maksadile geldiklerini söyliyerek mahallî kumandanlar›m›z› i¤fal ve tedbir almakta ihmale sevkettiler. Bu s›rada, o civarda müteferrik bulunan müfrezelerimize hücum ederek, onlar› ma¤lûp ve 26 A¤ustos 1336 da Viranﬂehri iﬂgal ettiler. Muhabere ve irtibat›m›za mâni olmak üzere de, o m›nt›kadaki tekmil telgraf hatlar›n› kestiler.
Ancak, on beﬂ gün sonra, Beﬂinci F›rkan›n Siverek, Urfa, Resülâyn ve Diyarbekirde bulunan k›taattan gönderilen aksam ve sad›k aﬂiret kuvvetleri, asileri ma¤lûp edebilmiﬂlerdir. Takip olunan Milli Aﬂireti tekrar cenuba, çöle firar
eyledi.
Efendiler, cenupta Milli Aﬂireti isyan›n› itfaya çal›ﬂ›rken, Afyon Karahisar
m›nt›kas›nda Çopur Musa nam›nda bir adam da, baﬂ›na toplad›¤› kuvvetle askerleri firara teﬂvik ve millete askere gitmemeyi telkin ediyor. Çopur Musa 21
Haziran 1336 tarihinde Çivrili bast›. Gönderilen kuvvetler karﬂ›s›nda firar ve
Yunan ordusuna iltihak etti.
Efendiler, Çopur Musa hâdisesine takaddüm eden bir fesat hareketi de
Konyada oldu. 5 May›s 1336 tarihinde, Konyada bir fesat cemiyeti keﬂfolundu.
Bu cemiyete mensup olanlar›n ileri gelenleri tevkife baﬂland›. Bir gün sonra,
tevkif edilmekte bulunan bu ileri gelenler, halk› da ifsat ederek Konya içinde
müsellâh bir içtimaa teﬂebbüs ettiler. Bir k›s›m ahali de müsellâhan hariçten gelerek hep beraber isyan ettiler. Konyada bulunan kumandan, malik oldu¤u
kuvvetlerle cesurane hareket ederek ussat› da¤›tmaya ve önayak olanlar› tevkif
ve takibe muvaffak oldu.
*
* *
Efendiler, meclisin aç›ld›¤› ilk günlerde, muhtelif cephelerin ne halde olduklar›n› da hep beraber bir defa daha tahattur edelim:
1) ‹zmir Yunan cephesi:
Malûmu âlinizdir ki, Yunanl›lar ‹zmire ç›kt›klar› zaman, orada, On Yedinci Kolordu Kumandan› olarak, karargâhile bizzat Nadir Paﬂa bulunuyordu. Kuvvet olarak, Kaymakam Hürrem Bey kumandas›nda Elli Alt›nc› F›rkan›n iki alay› vard›. Bu kuvvet, bilhassa, Kolordu Kumandan›n›n emrile, mukavemet ettirilmeksizin, büyük hakaretler alt›nda, Yunanl›lara teslim edilmiﬂtir.
Bu f›rkan›n bir alay› (172 nci Alay) Ayval›kta bulunuyordu. Kumandan› Kaymakam Ali Bey idi (Afyon Karahisar Meb'usu Miralay Ali Beydir).
Yunan ordusu dairei iﬂgalini tevsi ederken, Ayval›¤a da asker ç›kard›. Ali
Bey, bu Yunan kuvvetine karﬂ›, 28 May›s 1336 da muharebeye giriﬂti. Bu tarihe kadar, Yunan k›taat› hiçbir tarafta ateﬂle mukabele görmemiﬂti. Bilâkis, baz› ﬂehir ve kasabalar ahalisi, tethiﬂ edilmiﬂ, hükûmeti merkeziyenin emirlerine
tevfikan, rüesayi memurîn baﬂta olmak üzere, Yunan k›taat›n› heyeti mahsusalarla istikbal eylemiﬂlerdi. Ali Beyin, Ayval›k m›nt›kas›nda muharebe cephesi
teﬂkil etmesi üzerine, tedricen Somada, Akhisarda, Salihlide millî cepheler teﬂekküle baﬂlam›ﬂt›.
5 Haziran 1335 senesi bidayetinden itibaren, Miralay Kâz›m Bey (Meclis
Reisi Kâz›m Paﬂa Hazretleri) Bal›kesirdeki Altm›ﬂ Birinci F›rkan›n kumandas›n›,

sonra, 24 A¤ustos 1920 de üç bin atl› ve develi ve bin kadar piyadeden oluﬂan
bir kuvvetle yeniden topraklar›m›za geçti. Viranﬂehir yak›nlar›na geldi. Ayaklananlar, aman dilemek için geldiklerini söyliyerek oradaki komutanlar›m›z›
aldatt›lar tedbirsiz davrand›rd›lar. Bu s›rada, o taraflarda da¤›n›k bulunan birliklerimize sald›rarak, onlar› yendiler ve 26 A¤ustos 1920 de Viranﬂehri ald›lar. Haberleﬂme ve ba¤lant›lar›m›z› engellemek için de, o bölgedeki bütün
telgraf hatlar›n› kestiler.
Ancak, on beﬂ gün sonra, Beﬂinci Tümenin Siverek, Urfa, Resülâyn ve
Diyarbak›rda bulunan birliklerden gönderilen kuvvetler ve bize ba¤l› aﬂiret
güçleri, ayaklananlar› yenebilmiﬂlerdir. Kovalanan Milli Aﬂireti yeniden güneye, çöle kaçt›.
Efendiler, güneyde Milli Aﬂireti ayaklanmas›n› bast›rmaya çal›ﬂ›rken,
Afyon bölgesinde Çopur Musa ad›nda bir adam da, baﬂ›na toplad›¤› kuvvetle
askerleri kaçmaya özendiriyor ve millete askere gitmemek düﬂüncesini aﬂ›l›yor. Çopur Musa 21 Haziran 1920 tarihinde Çivrili bast›. Gönderilen kuvvetler karﬂ›s›nda kaçt› ve Yunan ordusuna kat›ld›.
Efendiler, Çopur Musa olay›ndan önce bir kar›ﬂ›kl›k ç›kartma giriﬂimi de
Konyada oldu. 5 May›s 1920 tarihinde, Konyada kar›ﬂ›kl›k ç›kartma amac›yla
kurulmuﬂ bir dernek ortaya ç›kar›ld›. Bu dernek üyelerinin ileri gelenlerinin
tutuklanmas›na baﬂland›. Bir gün sonra, tutuklanmakta olan bu ileri gelenler,
halk› da k›ﬂk›rtarak Konya içinde silâhl› bir toplant› yapmaya giriﬂtiler. Bir k›s›m halk da silâhl› olarak d›ﬂar›dan gelerek hep birlikte ayakland›lar. Konyada bulunan komutan, elindeki kuvvetlerle yürekli davranarak ayaklananlar›
da¤›tmay› ve önayak olanlar› tutuklamay› ve kovalamay› baﬂard›.
*
* *
Efendiler, Meclisin aç›ld›¤› ilk günlerde, de¤iﬂik cephelerin ne durumda
olduklar›n› da hep birlikte bir defa daha an›msayal›m:
1) ‹zmir Yunan cephesi:
Biliyorsunuz ki, Yunanl›lar ‹zmire ç›kt›klar› zaman, orada, On Yedinci
Kolordu Komutan› olarak, Karargâhile Nadir Paﬂa bulunuyordu. Kuvvet olarak, Kaymakam Hürrem Bey komutas›nda Ellialt›nc› Tümenin iki alay› vard›.
Bu kuvvet, özellikle, Kolordu Komutan›n›n emrile, karﬂ› koydurulmaks›z›n,
büyük aﬂa¤›lamalar alt›nda, Yunanl›lara teslim edilmiﬂtir. Bu tümenin bir alay› (172 nci Alay) Ayval›kta bulunuyordu. Komutan› Yarbay Ali Bey idi (Afyon Meb'usu Albay Ali Beydir).
Yunan ordusu elindeki bölgeyi geniﬂletirken, Ayval›¤a da asker ç›kard›.
Ali Bey, bu Yunan kuvvetine karﬂ›, 28 May›s 1919 da savaﬂa giriﬂti. Bu tarihe kadar, Yunan birlikleri hiçbir yerde ateﬂle karﬂ›laﬂmam›ﬂt›. Aksine, baz›
ﬂehir ve kasabalar›n halk›, korkutulmuﬂ, ‹stanbul hükûmetinin emirlerine
uyarak, üstdüzey görevliler baﬂta olmak üzere, Yunan birliklerini özel
hey'etlcrle karﬂ›lam›ﬂlard›. Ali Beyin, Ayval›k bölgesinde savaﬂ cephesi açmas› üzerine, yavaﬂ yavaﬂ Somada, Akhisarda, Salihlide millî cepheler oluﬂmaya baﬂlam›ﬂt›.
5 Haziran 1919 senesi baﬂlar›ndan sonra, Albay Kâz›m Bey (Meclis Baﬂkan› Kâz›m Paﬂa Hazretleri), Bal›kesirdeki Altm›ﬂ Birinci Tümenin komutas›n›,
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vekâleten deruhde eylemiﬂti. Muahharen Ayval›k, Soma, Akhisar aksam›ndan
mürekkep ﬁimal Cephesi Kumandanl›¤›n› ifa eylemiﬂti. Fuat Paﬂan›n garp cephesi kumandanl›¤›na tayinini müteak›p Kâz›m Beye, ﬁimal Kolordusu Kumandanl›¤› makam ve salâhiyeti verildi. Ayd›n havalisinde, ‹zmirin iﬂgalini
müteak›p, asker ve ahaliden baz› vatanperveran, Yunanl›lara karﬂ› müdaüfaa
ve ahaliyi teﬂvik ve müsellâh millî teﬂkilât tesis etmek için çal›ﬂ›yorlard›. Bu meyanda, ‹zmirden tebdili nam ve k›yafet ederek o havaliye gitmiﬂ olan Celâl Beyin (‹zmir Meb'usu Celâl Beydir), gayret ve fedekârl›¤› ﬂayan› tezkârd›r. 15/16
Haziran 1335 gecesi, Ali Beyin Ayval›ktan gönderdi¤i kuvvetler, Bergamadaki
Yunan kuvayi iﬂgaliyesini bir bask›nla bertaraf etmiﬂlerdi. Bu bask›na, Bal›kesir ve Band›rmadan gönderilen kuvvetler de, k›smen iﬂtirak etmiﬂti. Bu vak'a
üzerine, Yunanl›lar, müteferrik ve zay›f müfrezelerini geri çekip toplamak lüzumunu hissettiler. Bu meyanda Nazilliyi de tahliye eylediler. Bu sebeple, Ayd›nda da haz›rl›kta bulunurken, etraftan toplanan ahali kuvvetleri bunlar› tazyika baﬂlad›. Yunanl›larla ahali beyninde ﬂiddetli bir musademe vuku buldu.
Neticede, Yunanl›lar, Ayd›n› da tahliye edip çekildiler.
Bu suretle, 1335 senesi Haziran evas›t›nda, Ayd›n cephesi de teﬂekkül etti.
Bu m›nt›kada bulunan Elli Yedinci F›rkan›n Kumandan› Miralay Mehmet ﬁefik Bey ve F›rka Topçu Kumandan› Binbaﬂ› Hakk› Bey, Alay Kumandanlar›ndan Binbaﬂ› Hac› ﬁükrü Bey ve millî kuvvetlerin baﬂ›nda Yürük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe vard›. Binnetice, Demirci Mehmet Efe, vaziyete hâkim olarak Ayd›n Cephesi Kumandanl›¤›n› ﬂahs›nda takarrür ettirdi, bilmünasebe arzetmiﬂtim ki, bilâhare oraya gönderdi¤im Miralay Refet Bey (Refet Paﬂa) dahi,
Demirci Mehmet Efenin kumandanl›¤›n› kabul eylemiﬂtir.
Efendiler, ‹zmirin muhtelif cephelerinde teessüs eden ve tedricen zabitan
ve k›taat› askeriye ile takviyeye çal›ﬂ›lan, millî cephelerin iaﬂeleri, esasl› olarak
do¤rudan do¤ruya o manat›k ahalisi taraf›ndan temin olunuyordu. Bunun için
de, geri m›nt›kalarda, millî teﬂkilât yap›lm›ﬂt›. Bu vazifenin, ahaliden hükûmete intikali, Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin teﬂekkülünden sonra temin olunabilmiﬂtir.
2) Cenup Frans›z cephesi:
a) Do¤rudan do¤ruya Adana m›nt›kas›nda, Frans›z k›taat›na karﬂ›, Mersin, Tarsus, Islahiye m›nt›kalar›nda ve Silifke havalisinde millî kuvvetler teﬂekkül etmiﬂ ve çok cesurane faaliyete geçmiﬂlerdi. ﬁarkî Adana m›nt›kas›nda, Tufan Bey unvanile hareket eden Yüzbaﬂ› Osman Beyin kahramanl›klar› kayde
ﬂayand›r. Millî müfrezeler; Mersin, Tarsus, Adana ﬂehirlerinin methallerine kadar tesisi hakimiyet ettiler. Pozantide Frans›zlar› muhasara ve ricale mecbur ettiler.
b) Maraﬂta, Ay›ntapta, Urfada ciddî muhaberat ve musademat oldu. Neticede iﬂgal kuvvetleri, buralardan çekilmeye mecbur edildiler. Bu muvaffak›yetlerin ihraz›nda baﬂl›ca amil olan K›l›ç Ali ve Ali Saip Beylerin isimlerini yadetmeyi vazife addederim.
Frans›z iﬂgal m›nt›kalar›nda ve cephelerinde millî kuvvetler, hergün daha
esasl› bir surette taazzuv ediyorlard›. Millî kuvvetler, nizamiye k›taatile de takviye olunmaya baﬂlanm›ﬂt›. ‹ﬂgal kuvvetleri, her taraftan s›k› ve ﬂedit bir surette tazyik ediliyordu.

vekil olarak üstlenmiﬂti. Daha sonra Ayval›k, Soma, Akhisar bölümlerinden
oluﬂan Kuzey Cephesi Komutanl›¤› yapm›ﬂt›. Fuat Paﬂan›n, Bat› Cephesi Komutanl›¤›na atanmas›ndan sonra Kâz›m Beye, Kuzey Kolordusu Komutanl›¤› görev ve yetkisi verildi. Ayd›n dolaylar›nda, ‹zmirin Yunanl›lar›n eline geçmesinden sonra, asker ve halktan birtak›m yurtseverler, Yunanl›lara karﬂ› savunmak ve halk› özendirmek ve silâhl› ulusal örgütler kurmak için çal›ﬂ›yorlard›. Bu arada, ad›n› ve kimli¤ini de¤iﬂtirerek, ‹zmirden o dolaylara gitmiﬂ
olan Celâl Beyin (‹zmir Meb'usu Celâl Beydir), çaba ve özverisi an›lmaya de¤er. 15/16 Haziran 1919 gecesi, Ali Beyin Ayval›ktan gönderdi¤i kuvvetler,
Bergamadaki Yunan iﬂgalci kuvvetlerini bir bask›nla ortadan kald›rm›ﬂlard›.
Bu bask›na, Bal›kesir ve Band›rmadan gönderilen kuvvetler de, az çok kat›lm›ﬂt›. Bu olay üzerine, Yunanl›lar, da¤›n›k ve güçsüz birliklerini geri çekip
toplamak gere¤ini duydular. Bu arada Nazilliyi de boﬂaltt›lar. Bu nedenle,
Ayd›nda da haz›rl›k yaparken, etraftan toplanan halk kuvvetleri bunlar› bast›rmaya baﬂlad›. Yunanl›larla halk aras›nda sert bir çat›ﬂma oldu. Sonunda,
Yunanl›lar, Ayd›n› da boﬂalt›p çekildiler.
Böylece, 1919 senesi Haziran ortalar›nda, Ayd›n cephesi de kuruldu. Bu
bölgede bulunan Elli Yedinci Tümenin Komutan› Albay Mehmet ﬁefik Bey
ve Tümen Topçu Komutan› Binbaﬂ› Hakk› Bey, Alay Komutanlar›ndan Binbaﬂ› Hac› ﬁükrü Bey ve ulusal güçlerin baﬂ›nda Yürük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe vard›. Sonunda, Demirci Mehmet Efe, üstünlük sa¤layarak Ayd›n
Cephesi Komutanl›¤›n› ele geçirdi, yeri gelmiﬂken söylemiﬂtim ki, sonradan
oraya gönderdi¤im Albay Refet Bey (Refet Paﬂa) de, Demirci Mehmet Efenin komutanl›¤›n› kabul etmiﬂtir.
Efendiler, ‹zmirin çeﬂitli cephelerinde oluﬂan ve yavaﬂ yavaﬂ subaylar ve
askerî birliklerle güçlendirilmeye çal›ﬂ›lan, ulusal cephelerin beslenmeleri,
esasl› olarak do¤rudan do¤ruya o bölgeler halk› taraf›ndan sa¤lan›yordu. Bunun için de, geri bölgelerde, ulusal örgütler kurulmuﬂtu. Bu görevin, halkdan
hükûmete geçmesi, Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin kurulmas›ndan sonra
sa¤lanabilmiﬂtir.
2) Güney Frans›z cephesi:
a) Do¤rudan do¤ruya Adana bölgesinde, Frans›z birliklerine karﬂ›, Mersin, Tarsus, Islahiye bölgelerinde ve Silifke dolaylar›nda ulusal güçler oluﬂmuﬂ ve çok yi¤itçe eylemlere baﬂlam›ﬂlard›. Do¤u Adana bölgesinde, Tufan
Bey ad›yla çal›ﬂan Yüzbaﬂ› Osman Beyin kahramanl›klar› anlat›lmaya de¤er.
Ulusal Birlikler; Mersin, Tarsus, Adana ﬂehirlerinin kap›lar›na kadar egemenlik kurdular. Pozant›da Frans›zlar› kuﬂatt›lar ve çekilmek zorunda b›rakt›lar.
b) Maraﬂta, Gaziantepte, Urfada önemli savaﬂlar ve çat›ﬂmalar oldu. Sonunda iﬂgal kuvvetleri, buralardan çekilmek zorunda kald›lar. Bu baﬂar›lar›n
sa¤lanmas›nda baﬂl›ca etmen olan K›l›ç Ali ve Ali Saip Beylerin isimlerini anmay› görev sayar›m.
Frans›z iﬂgal bölge ve cephelerinde ulusal güçler, hergün daha sa¤lam
olarak örgütleﬂiyordu. Ulusal güçler, ordu birlikleriyle de kuvvetlendirilmeye baﬂlanm›ﬂt›. ‹ﬂgal kuvvetleri, her taraftan s›k› ve sert bir ﬂekilde bast›r›l›yordu.
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Efendiler, bu vaziyet üzerine Frans›zlar, May›s 1336 iptidalar›ndan itibaren bizimle temas ve müzakere arad›lar. Evvelâ; Ankaraya ‹stanbuldan bir
binbaﬂ› ile bir sivil geldi. Bu zevat ‹stanbuldan evvelâ Beyruta gitmiﬂler; sab›k
Van Meb'usu Haydar Bey bunlara delâlet ediyordu. Bu mülâkat ve mükâlemat›m›zdan esasl› bir netice ç›kmad›. Fakat May›s nihayetlerine do¤ru, Suriye
Fevkalâde Komiseri nam›na hareket eden Mösyö Dugdest nam›nda bir zat›n
riyasetinde, bir Frans›z heyeti Ankaraya geldi. Bu heyetle yirmi günlük bir mütareke yapt›k. Bu muvakkat tatili muhasamat ile, biz, Adana m›nt›kas›n›n tahliyesine bir mukaddeme ihzar›n› istihdaf ediyorduk.
Efendiler, bu Frans›z heyetile yapt›¤›m yirmi günlük mütareke, Büyük
Millet Meclisinde baz›lar›n›n itirazat›na u¤rad›. Halbuki, benim, bu mütarekeyi kabul etmekle temin etmek istedi¤im noktalar ﬂunlard›:
Evvelâ, Adana m›nt›ka ve cephelerinde bulunan ve k›smen askerle de takviye olunan millî kuvvetleri, sükûnetle tanzim ve tensik etmek istiyordum. Millî kuvvetlerin bu fas›lai musadematta da¤›lmalar› ihtimalini de nazar› dikkate alarak terki muhasamat tebli¤ini de, baz› tedabirle beraber emrettim. Bundan baﬂka, Efendiler; mühim addetti¤im siyasî bir fayday› da istihsal etmek istiyordum. Büyük
Millet Meclisi ve Hükûmeti, henüz ‹tilâf Devletlerince bittabi tasdik edilmemiﬂti.
Bilâkis, memleket ve milletin mukadderat›na müteallik mesailde, ‹stanbulda Ferit
Paﬂa hükûmetile münasebet ve muamelede bulunmakta idiler. Bu itibarla, Frans›zlar›n ‹stanbul hükûmetini bir tarafa b›rak›p Ankarada bizimle müzakerede bulunmalar› ve herhangi bir meselede itilâf eylemeleri, o gün için temini mühim siyasî bir nokta idi. Bu mütareke müzakeresinde, hududu millîyemiz dahilinde olup
Frans›zlar taraf›ndan taht› iﬂgalde bulunan menat›k›n, kâmilen tahliyesini vaz›h
ve kat’î olarak dermeyan ettim. Frans›z murahhaslar›, bu hususta salâhiyet almak
üzere Parise gitmek mecburiyetini ileri sürdüler. Yirmi günlük mütareke, nevama
daha esasl› bir itilâf yapmak için salâhiyet istihsaline zaman b›rakmak gibi telâkki edildi. Efendiler, bu müzakere ve mükâlemelerimizden bende hâs›l olan intiba,
Frans›zlar›n Adana ve havalisini tahliye edecekleri merkezinde idi. Bu mütalea ve
kanaatimi, Meclise ifade etmiﬂtim. Gerçi Frans›zlar, mütareke müddeti hitam bulmadan Zongulda¤› iﬂgal etmek suretile itilâf›n yaln›z Adana m›nt›kas›na ait oldu¤unu göstermek istemiﬂlerse de, biz, bu hareketi mütarekenin feshini mucip addettik. Frans›zlarla anlaﬂmam›z bir müddet teahhur etti.
Muhterem Efendiler,
9 May›s 1336 günü Mecliste hafî celse halinde izahat verirken ve Frans›z
memurlar› ve heyetleri taraf›ndan temas ve irtibat arand›¤›n› beyan ederken,
meb'uslardan biri, (hat›ramda yan›lm›yorsam Çorum Meb'usu merhum Fuat
Bey) birkaç gündenberi gûya ‹stanbul, bizim ile anlaﬂmak istiyormuﬂ, bu hususta malûmat verir misiniz? diye bir sual tevcih etti.
Filhakika, o tarihten dört beﬂ gün evvel, ‹stanbulda, Leon isminde birisi Çanakkale üzerinden bizi aram›ﬂt›. Ankaray› bulduktan ve bizim burada bulundu¤umuzu anlad›ktan sonra dediler ki, "Söyliyece¤imiz ﬂeyler gayet mühimdir.
Onun için muhabereyi geceye talik edelim. Ordu merkezleri de aradan çekilsinler." O gece görüﬂmediler. Fakat, bir iki gece sonra tekrar arad›lar, bu defa karﬂ›m›za ç›kan muhataptan, ‹zmir Valii Sab›k› Nurettin Paﬂa imzasile bir telgraf
verildi. Bu telgrafname muhteviyat› ﬂöyle idi: "Ben, iki arkadaﬂ›mla beraber, ‹stanbulun sizinle anlaﬂmas›na tavassut etmeyi menafii vataniyeden addederim.
Buradaki hükûmet ve ‹ngilizler buna muvafakat ettiler. Sizin de cevab› muvafa-

Efendiler, bu durum üzerine Frans›zlar, May›s 1920 baﬂlar›nda bizimle
iliﬂki kurma ve görüﬂme yollar› arad›lar. Önce; Ankaraya ‹stanbuldan bir binbaﬂ› ile bir sivil geldi. Bunlar ‹stanbuldan önce Beyruta gitmiﬂler; eski Van
Meb'usu Haydar Bey bunlara yol gösteriyordu. Bu buluﬂma ve görüﬂmelerimizden önemli bir sonuç ç›kmad›. Ama, May›s sonlar›na do¤ru, Suriye Ola¤anüstü Komiseri ad›na hareket eden Mösyö Duquest ad›nda birinin baﬂkanl›¤›nda, bir Frans›z hey'eti Ankaraya geldi. Bu hey'etle yirmi günlük bir ateﬂkes
anlaﬂmas› yapt›k. Çat›ﬂmalar›n böyle geçici olarak durdurulmas›yla, biz, Adana bölgesinin boﬂalt›lmas›na bir baﬂlang›ç haz›rlamak amac›n› güdüyorduk.
Efendiler, bu Frans›z hey'etile yapt›¤›m yirmi günlük ateﬂkese, Büyük
Millet Meclisinde kimileri karﬂ› ç›kt›. Oysa, benim, bu ateﬂkesi kabul etmekle
sa¤lamak istedi¤im noktalar ﬂunlard›:
Önce, Adana bölge ve cephelerinde bulunan ve az çok askerle de güçlendirilen millî kuvvetleri, dinginlikle bir düzene sokmak istiyordum. Ulusal güçlerin bu ateﬂkes s›ras›nda da¤›lmalar› olas›l›¤›n› da dikkate alarak çarp›ﬂmalar›n durdurulmas› emrini de, baz› önlemler al›nmas›n› istemekle birlikte verdim. Bundan baﬂka, Efendiler; önemli sayd›¤›m siyasî bir yarar› da elde etmek
istiyordum. Büyük Millet Meclisi ve Hükûmeti, daha ‹tilâf Devletlerince elbette onanmam›ﬂt›. Tersine, memleket ve milletin kaderine iliﬂkin konularda, ‹stanbulda Ferit Paﬂa hükûmetile görüﬂüp yaz›ﬂmakta idiler. Bundan dolay›,
Frans›zlar›n ‹stanbul hükûmetini bir tarafa b›rak›p Ankarada bizimle görüﬂmeleri ve herhangi bir konuda anlaﬂma yapmalar›, o gün için elde edilmesi
önemli siyasî bir nokta idi. Bu ateﬂkes görüﬂmelerinde, ulusal s›n›rlar›m›z içinde olup Frans›zlar taraf›ndan iﬂgal alt›nda bulunan bölgelerin, bütünüyle boﬂalt›lmas›n› aç›k ve kesin olarak istedim. Frans›z delegeler, bu konuda yetki almak için Parise gitmek zorunlu¤unu ileri sürdüler. Yirmi günlük ateﬂkes, bir
bak›ma daha köklü bir anlaﬂma yapmak için yetki almaya zaman b›rakmak gibi say›ld›. Efendiler, bu görüﬂme ve konuﬂmalar›n b›rakt›¤› izlenim, Frans›zlar›n Adana ve dolaylar›n› boﬂaltacaklar› yolunda idi. Bu düﬂünce ve kan›m›,
Meclise söylemiﬂtim. Frans›zlar, ateﬂkes süresi bitmeden Zongulda¤› iﬂgal etmek yoluyla anlaﬂman›n yaln›z Adana bölgesine iliﬂkin oldu¤unu göstermek istemiﬂlerse de, biz, bu davran›ﬂ› ateﬂkesin bozulmas›n› gerektirir sayd›k. Frans›zlarla anlaﬂmam›z bir süre gecikti.
Muhterem Efendiler,
9 May›s 1920 günü Mecliste gizli oturumda aç›klama yaparken ve Frans›z
görevlileriyle hey'etlerinin iliﬂki ve ba¤lant› arad›klar›n› söylerken, meb'uslardan biri, (hat›ramda yan›lm›yorsam Çorum Meb'usu merhum Fuat Bey) birkaç gündenberi sözde ‹stanbul, bizim ile anlaﬂmak istiyormuﬂ, bu konuda bilgi
verir misiniz? diye bir soru yöneltti.
Gerçekten, o tarihten dört beﬂ gün evvel, ‹stanbulda, Leon ad›nda birisi
Çanakkale üzerinden bizi aram›ﬂt›. Ankaray› bulduktan ve bizim burada bulundu¤umuzu anlad›ktan sonra dediler ki, "Söyliyece¤imiz ﬂeyler çok önemlidir.
Onun için geceye b›rakal›m. Ordu merkezleri de aradan çekilsinler." O gece görüﬂmediler. Ama, bir iki gece sonra tekrar arad›lar. Bu defa karﬂ›m›za ç›kan
kimse, Eski ‹zmir Valisi Nurettin Paﬂa imzasile bir telgraf verdi. Bu telgrafda
yaz›lanlar ﬂöyle idi: "Ben, iki arkadaﬂ›mla beraber, ‹stanbulun sizinle anlaﬂmas›na arac›l›k etmeyi yurt yarar›na sayar›m. Buradaki hükûmet ve ‹ngilizler buna
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katinize intizar ederiz." Nurettin Paﬂa, telgraf›n› Heyeti Temsilîye Riyasetine
tevcih ediyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Hükûmetinin teﬂekkül ve
icrayi faaliyete baﬂlad›¤›ndan ve büyük Millet Meclisinin mevcudiyet ve meﬂruiyetini teyit eden H›yaneti Vataniye Kanunundan bihaber görünüyordu. Nurettin Paﬂan›n telgraf›n›, Müdafaai Millîye Vekili bulunan Fevzi Paﬂa Hazretlerine havale ettim. Müﬂarileyh, Nurettin Paﬂaya cevap verdi. Bu cevab›nda dedi
ki, "Telgraf›n›z› Heyeti Temsilîye Riyasetine keﬂide etmekle henüz vaziyeti hakikiyeye ›tt›la peyda edememiﬂ oldu¤unuz anlaﬂ›l›yor." Ve vaziyeti izah ettikten sonra "‹stanbulda hangi makam, Ankarada hangi makamla görüﬂmek istiyoruz." dedi. Bu telgrafa imzas›z gelen cevapta "telgrafnameyi yazan zevat
ﬂimdi burada de¤ildir. Bunu b›rakt›lar, gittiler, yar›n saat onda size malûmat
veririz." deniliyordu. Bundan sonra, Nurettin Paﬂa, ikinci defa olarak yine müracaat etti. Bu defa, "telgraf muhaberatile anlaﬂmak imkân› olmad›¤›ndan taraf›n›zdan sahibi salâhiyet bir heyeti ‹stanbula gönderin, görüﬂelim ve anlaﬂal›m"
diyordu.
Efendiler, biz de cevaben dedik ki "Pek do¤rudur, hakikaten telgrafla anlaﬂmak mümkün de¤ildir, fakat siz Mudanyaya geliniz ve ne vak›t gelebilece¤inizi de bildiriniz. Bizim taraf›m›zdan da orada sahibi salâhiyet zevat haz›r bulunur. Bursaya da icap eden talimat verildi." Ondan sonra, bir daha müracaat
vaki olmad›. Hoca Müfit Efendi (K›rﬂehir), "Acaba hakikaten Nurettin Paﬂa
m› idi" diye sordu. Ben de, "Evet! hakikaten Nurettin Paﬂa" cevab›n› verdim.
Efendiler, Nurettin Paﬂa vas›tasile, ‹stanbulun vukubulan bu müracaatinin, Anzavurun Bal›kesir m›nt›kas›nda ma¤lûp edildi¤i ve Boluda muvaffak›yet istihsaline baﬂland›¤› günlere tesadüf etti¤ini de kay›t ve iﬂaret etmeliyim.
Efendiler, Nurettin Paﬂadan bir daha telgraf almad›k. Fakat, kendisi, Diyarbekirli Kâz›m Paﬂa ile beraber, 1336 senesi Haziran› evas›t›nda Ankaraya
geldi. Bizimle teﬂriki mesai etmeden evvel baz› meseleler hakk›nda noktai nazar›m›z› anlamak istedi¤ini dermeyan etti. Bu noktalar ﬂunlard›:
Birincisi, makam› hilâfet ve saltanata karﬂ› tasavvur ve noktai nazar›m›z;
‹kincisi, bolﬂeviklik hakk›ndaki noktai nazar›m›z;
Üçüncüsü, ‹tilâf Devletlerine karﬂ›, bilhassa ‹ngilizlere karﬂ› dahi, muharebeye karar verip vermedi¤imiz meselesi idi.
Mülâkat, Ziraat Mektebindeki karargâh›m›z›n bir odas›nda gece vaki oldu.
Bu mülâkatta, Nurettin Paﬂa ile beraber gelen Kâz›m Paﬂadan baﬂka, Fevzi ve
‹smet Paﬂalar da haz›r bulunuyorlard›. Nurettin Paﬂa, birinci, ikinci suallere ald›¤› cevaplar› pek tatminkâr bulmad›. Fakat bilhassa üçüncü sualin cevab›, uzun
ve hararetli münakaﬂat› intaç etti. Çünkü biz demiﬂtik ki, maksad›m›z, hududu
millîyemiz dahilinde tamamiyeti mülkiyemizi ve milletin istiklâli tamm›n› temin
etmektir. Buna mâni olmak üzere karﬂ›m›za ç›kacak olan kuvvet, kim ve ne
olursa olsun, behemehal çarp›ﬂ›r›z ve muvaffak oluruz. Bu husustaki karar ve
kanaatimiz, kat’îdir. ‹ﬂte Nurettin Paﬂa, bir türlü buna kani ve raz› olam›yordu.
Nihayet kendisine dedik ki, bu müdavelei efkâr› kabul etmekle yeni kanaat ve
kararlar almak mevzuubahs de¤ildir. Sen, bugüne kadar milletin tebellür etmiﬂ,
tahakkuk etmiﬂ kanaatlerine tâbi olacaks›n! Ondan sonra, kendisine verebilece¤imiz münasip bir vazife mevzuubahs edildi. Kendisinin, Konya Valisi vazifei

olur dediler. Sizin de olur yan›t›n›z› bekleriz." Nurettin Paﬂa, telgraf›n› Temsilci Kurul Baﬂkanl›¤›na yöneltiyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve
Hükûmetinin kurulmuﬂ ve çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂ oldu¤undan ve Büyük Millet
Meclisinin varl›¤›n› ve meﬂru oldu¤unu perçinleyen H›yaneti Vataniye Kanunundan habersiz görünüyordu. Nurettin Paﬂan›n telgraf›n›, Millî Savunma Bakan› bulunan Fevzi Paﬂa Hazretlerine gönderdim. O da, Nurettin Paﬂaya karﬂ›l›k verdi. Karﬂ›l›¤›nda dedi ki, "Telgraf›n›z› Temsilci Kurul Baﬂkanl›¤›na
çekmekle gerçek durumu hâlâ anlayamam›ﬂ oldu¤unuz anlaﬂ›l›yor." Ve durumu anlatt›ktan sonra "‹stanbulda hangi yetkili, Ankarada hangi yetkiliyle görüﬂmek istiyor." dedi. Bu telgrafa imzas›z gelen yan›tta "Telgraf› yazanlar
ﬂimdi burada de¤ildir. Bunu b›rakt›lar, gittiler, yar›n saat onda size bilgi veririz." deniliyordu. Bundan sonra, Nurettin Paﬂa, ikinci defa olarak gene baﬂvurdu. Bu defa, "Telgraf haberleﬂmeleriyle anlaﬂamayaca¤›m›zdan siz yetkili
bir hey'eti ‹stanbula gönderin, görüﬂelim ve anlaﬂal›m" diyordu.
Efendiler, biz de karﬂ›l›k olarak dedik ki "Pek do¤rudur, gerçekten telgrafla anlaﬂ›lamaz, ama siz Mudanyaya geliniz ve ne vak›t gelebilece¤inizi de
bildiriniz. Bizim taraf›m›zdan da orada yetkili kiﬂiler haz›r bulunur. Bursaya
da gerekli direktifler verildi." Ondan sonra, bir daha baﬂvuru olmad›. Hoca
Müfit Efendi (K›rﬂehir), "Acaba gerçekten Nurettin Paﬂa m› idi" diye sordu.
Ben de, "Evet gerçekten Nurettin Paﬂa" karﬂ›l›¤›n› verdim.
Efendiler, ‹stanbulun Nurettin Paﬂa arac›l›¤›yla yapt›¤› bu baﬂvurusunun,
Anzavurun Bal›kesir bölgesinde yenildi¤i ve Boluda baﬂar›l› olmaya baﬂlad›¤›m›z günlere rastlad›¤›n› da belirtmeliyim.
Efendiler, Nurettin Paﬂadan bir daha telgraf almad›k. Fakat kendisi, Diyarbak›rl› Kâz›m Paﬂa ile birlikte, 1920 senesi Haziran› ortalar›nda Ankaraya
geldi. Bizimle iﬂbirli¤i yapmadan önce birtak›m sorunlara iliﬂkin görüﬂlerimizi ö¤renmek istedi¤ini söyledi. Bunlar ﬂunlard›:
Birincisi, halifelik ve padiﬂahl›k konusunda düﬂündüklerimiz ve görüﬂümüz;
‹kincisi, bolﬂeviklik konusunda görüﬂümüz;
Üçüncüsü, ‹tilâf Devletleriyle, özellikle ‹ngilizlere karﬂ› bile, savaﬂmaya
karar verip vermedi¤imiz sorunu idi.
Görüﬂme, Tar›m Mektebindeki karargâh›m›z›n bir odas›nda gece yap›ld›.
Bu görüﬂmede, Nurettin Paﬂa ile birlikte gelen Kâz›m Paﬂadan baﬂka, Fevzi ve
‹smet paﬂalar da bulunuyorlard›. Nurettin Paﬂa, birinci, ikinci konularda ald›¤›
karﬂ›l›klar› pek doyurucu bulmad›. Ama özellikle üçüncü sorunun yan›t›, uzun
ve ateﬂli tart›ﬂmalara yol açt›. Çünkü biz demiﬂtik ki, amac›m›z, ulusal s›n›rlar›m›z içinde ülkemizin bütünlü¤ünü ve ulusun tam ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤lamakt›r. Bunu önlemek için karﬂ›m›za ç›kacak olan kuvvet, kim ve ne olursa olsun, duraksamadan çarp›ﬂ›r›z ve baﬂar›l› oluruz. Bu konudaki karar ve inanc›m›z, kesindir.
‹ﬂte Nurettin Paﬂa, bir türlü buna inanam›yor ve bunu kabul edemiyordu. Kendisine dedik ki, bu düﬂünce al›ﬂveriﬂini kabul etmekle yeni inançlar edinmek ve
yeni kararlar almak sözkonusu de¤ildir. Sen, bugüne kadar milletin billûrlaﬂm›ﬂ, gözle görülür elle tutulur hale gelmiﬂ inançlar›na uyacaks›n! Ondan sonra,
kendisine verebilece¤imiz uygun bir görev söz konusu oldu. Kendisinin, Konya
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