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ÖNSÖZ
Nutuk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal

Atatürk’ün, Osmanlý’dan Cumhuriyet’e geçiþi, kurtuluþ ve kuruluþu anlattýðý
en önemli eseridir.

15 Ekim 1927 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin büyük salo-
nunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay üyelerine seslenen Gazi Musta-
fa Kemal’in, 5 gün süren tarihi konuþmasýnýn dökümü olan eser, 1919-1927
yýllarý arasýndaki geliþmeleri içeriyor. Henüz “Atatürk” soyadýný almadýðý dö-
nemde yapmýþ olduðu bu konuþmasýnda, Osmanlý Ýmparatorluðu'nun son
günleri, milli kurtuluþ mücadelesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluþunu
bütün detaylarýyla anlatýyor.

Nutuk, dünya tarihine yön veren bir liderin olaylara bakýþ açýsýný ortaya
koyarken, bütün ümitleri tükenmiþ bir milletin yeniden kendini bularak na-
sýl bir kahramanlýk ortaya koyduðunu da gözler önüne seriyor.

Bir çok lider gibi Atatürk de, kendinden sonra gelen kuþaklar tarafýndan
çok farklý biçimde deðerlendirilmiþ, bazen destana benzer bir kiþilik olarak
yüceltilmiþ, bazen de acýmasýzca eleþtirilmiþtir. Atatürk’ü iyi anlamak ve yap-
mak istediklerini kavrayabilmek için “Nutuk” çok önemli bir kaynaktýr.

Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün en büyük eseridir. Saðlam temeller üze-
rine kurduðu baðýmsýz, modern ve çaðdaþ Türkiye Devleti'nin temellerini de
çeþitli sözleriyle ve yazýlarýyla tespit ve tarif etmiþtir.

Mustafa Kemal Atatürk, belgelere dayanarak yazdýðý “Nutuk”u aralýklý
olarak beþ gün içinde 36 saat 31 dakikada okumuþtur. “Nutuk”ta Milli Mü-
cadele ve 1927 yýlýna kadar gerçekleþen Türk inkýlap hareketlerine yer veril-
miþtir. “1919 senesi Mayýs'ýnýn 19. günü Samsun'a çýktým...” diye baþlayan
eserde Atatürk, Milli Mücadele'nin bütün geliþmelerini, Türk inkýlap hare-
ketlerini anlatmýþ, görüþ ve düþüncelerini belirtmiþtir.

Daha çok ilk ve ortaöðretim öðrencilerinin yararlanmasý amacýna yöne-
lik olarak hazýrladýðýmýz “Nutuk”, Kurtuluþ Savaþý'ný ilk aðýzdan anlatan ve
aydýnlatan en güvenilir kaynaktýr.



ATATÜRK'ÜN HAYATI
Mustafa Kemal, 1881 yýlýnda Selânik'te Kocakasým Mahallesi, Islâhhâne

Caddesi'ndeki üç katlý pembe evde doðdu. Babasý Ali Rýza Efendi, annesi Zü-
beyde Haným'dýr. Baba tarafýndan dedesi Hafýz Ahmet Efendi XIV-XV. yüz-
yýllarda Konya ve Aydýn'dan Makedonya'ya yerleþtirilmiþ Kocacýk yörükle-
rindendir. Annesi Zübeyde Haným ise Selânik yakýnlarýndaki Langaza kasa-
basýna yerleþmiþ eski bir Türk ailesinin kýzýdýr. Milis subaylýðý, evkaf katipliði
ve kereste ticareti yapan Ali Rýza Efendi, 1871 yýlýnda Zübeyde Haným'la ev-
lendi. Atatürk'ün beþ kardeþinden dördü küçük yaþlarda öldü, sadece Mak-
bule (Atadan) 1956 yýlýna kadar yaþadý.

Küçük Mustafa, öðrenim çaðýna gelince Hafýz Mehmet Efendi'nin mahal-
le mektebinde (Þemsi Efendi) öðrenime baþladý. Ardýndan babasýnýn isteðiy-
le Þemsi Efendi Mektebi'ne geçti. Bu sýrada babasýný kaybetti (1888). Bir sü-
re çiftlikte dayýsýnýn yanýnda kaldýktan sonra Selânik'e dönüp okulunu bitir-
di. Selânik Mülkiye Rüþtiyesi'ne kaydoldu. Kýsa bir süre sonra 1893 yýlýnda
Askeri Rüþtiye'ye girdi. Çalýþkanlýðý ve olumlu davranýþlarý dolayýsýyla kýsa
sürede arkadaþlarýnýn ve öðretmenlerinin güvenini kazandý. Matematik öð-
retmeni onu özel bir ilgiyle seviyordu. Ayný adý taþýyorlardý. Bir gün öðrenci
Mustafa'ya "Senin adýn Mustafa, benimkisi de Mustafa, bundan böyle senin
adýn Mustafa Kemal olsun" dedi. 1896-1899 yýllarýnda Manastýr Askeri Ýdâ-
di'sini bitirip, Ýstanbul'da Harp Okulu’nda öðrenime baþladý. 1902 yýlýnda
teðmen rütbesiyle mezun oldu, Harp Akademisi'ne devam etti. 11 Ocak
1905'te yüzbaþý rütbesiyle Akademi'yi tamamladý. 1905-1907 yýllarý arasýnda
Þam'da 5. Ordu emrinde görev yaptý. 1907'de Kolaðasý (Kýdemli Yüzbaþý) ol-
du. Manastýr'a III. Ordu'ya atandý. 19 Nisan 1909'da Ýstanbul'a giren Hare-
ket Ordusu'nda Kurmay Baþkaný olarak görev aldý. 1910 yýlýnda Fransa'ya
gönderildi. Picardie Manevralarý'na katýldý. 1911 yýlýnda Ýstanbul'da Genel
Kurmay Baþkanlýðý emrinde çalýþmaya baþladý.

1911 yýlýnda Ýtalyanlarýn Trablusgarp'a hücumu ile baþlayan savaþta,
Mustafa Kemal bir grup arkadaþýyla birlikte Tobruk ve Derne bölgesinde gö-
rev aldý. 22 Aralýk 1911'de Ýtalyanlara karþý Tobruk Savaþý’ný kazandý. 6 Mart
1912'de Derne Komutanlýðý’na getirildi.

Ekim 1912'de Balkan Savaþý baþlayýnca Mustafa Kemal, Gelibolu ve Bo-
layýr'daki birliklerle savaþa katýldý. Dimetoka ve Edirne'nin geri alýnýþýnda
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büyük hizmetleri görüldü. 1913 yýlýnda Sofya ateþemiliterliðine atandý. Bu
görevde iken 1914 yýlýnda yarbaylýða yükseldi. Ateþemiliterlik görevi Ocak
1915'te sona erdi. Bu sýrada I. Dünya Savaþý baþlamýþ, Osmanlý Ýmparatorlu-
ðu savaþa girmek zorunda kalmýþtý. Mustafa Kemal, 19. Tümen’i kurmak üze-
re Tekirdað'da görevlendirildi.

1914 yýlýnda baþlayan I. Dünya Savaþý'nda, Mustafa Kemal Çanakka-
le'de bir kahramanlýk destaný yazýp Ýtilaf Devletleri’ne "Çanakkale geçil-
mez!" dedirtti. 18 Mart 1915'te Çanakkale Boðazý’ný geçmeye kalkan Ýngi-
liz ve Fransýz donanmasý aðýr kayýplar verince Gelibolu Yarýmadasý'na asker
çýkarmaya karar verdiler. 25 Nisan 1915'te Arýburnu'na çýkan düþman kuv-
vetlerini, Mustafa Kemal'in komuta ettiði 19. Tümen, Conkbayýrý'nda dur-
durdu. Mustafa Kemal, bu baþarý üzerine albaylýða yükseldi. Ýngilizler 6-7
Aðustos 1915'te Arýburnu'nda tekrar taarruza geçti. Anafartalar Grubu
Komutaný Mustafa Kemal 9-10 Aðustos'ta Anafartalar Zaferi’ni kazandý.
Bu zaferi 17 Aðustos'ta Kireçtepe, 21 Aðustos'ta II. Anafartalar zaferleri
takip etti. Çanakkale savaþlarýnda yaklaþýk 253 bin þehit veren Türk mille-
ti onurunu Ýtilaf Devletleri’ne karþý korumasýný bildi. Mustafa Kemal'in as-
kerlerine "Ben size taarruzu etmeyi deðil, ölmeyi emrediyorum!" emri cep-
henin kaderini deðiþtirmiþtir.

Mustafa Kemal, Çanakkale savaþlarýndan sonra 1916'da Edirne ve Diyar-
bakýr'da görev aldý. 1 Nisan 1916'da tümgeneralliðe yükseldi. Rus kuvvetle-
riyle savaþarak Muþ ve Bitlis'in geri alýnmasýný saðladý. Þam ve Halep'teki ký-
sa süreli görevlerinden sonra 1917'de Ýstanbul'a geldi. Velihat Vahdettin
Efendi'yle Almanya'ya giderek cephede incelemelerde bulundu. Bu seyahat-
ten sonra hastalandý. Viyana ve Karisbad'a giderek tedavi oldu. 15 Aðustos
1918'de Halep'e 7. Ordu Komutaný olarak döndü. Bu cephede Ýngiliz kuv-
vetlerine karþý baþarýlý savunma savaþlarý yaptý. Mondros Mütarekesi'nin im-
zalanmasýndan bir gün sonra, 31 Ekim 1918'de Yýldýrým Ordularý Grubu Ko-
mutanlýðý’na getirildi. Bu ordunun kaldýrýlmasý üzerine 13 Kasým 1918'de Ýs-
tanbul'a gelip Harbiye Nezâreti'nde (Bakanlýðýnda) göreve baþladý.

Mondros Mütarekesi'nden sonra Ýtilaf Devletleri'nin Osmanlý ordularýný
iþgale baþlamalarý üzerine, Mustafa Kemal, 9. Ordu Müfettiþi olarak 19
Mayýs 1919'da Samsun'a çýktý. 22 Haziran 1919'da Amasya'da yayýmladýðý
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genelgeyle "Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararýnýn kurtaracaðý-
ný" ilan edip Sivas Kongresi'ni toplantýya çaðýrdý. 23 Temmuz-7 Aðustos
1919 tarihleri arasýnda Erzurum, 4-11 Eylül 1919 tarihleri arasýnda da Si-
vas Kongresi'ni toplayarak vatanýn kurtuluþu için izlenecek yöntemin be-
lirlenmesini saðladý. 27 Aralýk 1919'da Ankara'da heyecanla karþýlandý. 23
Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açýlmasýyla Türkiye Cum-
huriyeti'nin kurulmasý yolunda önemli bir adým atýlmýþ oldu. Meclis ve Hü-
kümet Baþkanlýðý’na Mustafa Kemal seçildi Türkiye Büyük Millet Meclisi,
Kurtuluþ Savaþý'nýn baþarýyla sonuçlanmasý için gerekli kanunlarý kabul
edip uygulamaya baþladý.

Kurtuluþ Savaþý, 15 Mayýs 1919'da Yunanlýlarýn Ýzmir'i iþgali sýrasýnda
düþmana ilk kurþunun atýlmasýyla baþladý. 10 Aðustos 1920 tarihinde Sevr
Antlaþmasý'ný imzalayarak aralarýnda Osmanlý Devleti’ni paylaþan I. Dünya
Savaþý'nýn galip devletlerine karþý önce Kuvâyý Milliye adý verilen milis kuv-
vetleriyle savaþýldý. Türkiye Büyük Millet Meclisi düzenli orduyu kurdu, Ku-
vâyý Milliye ve ordu bütünleþmesini saðlayarak savaþý zaferle sonuçlandýrdý.

Mustafa Kemal yönetimindeki Kurtuluþ Savaþý þu aþamalardan geçerek
baþarýya ulaþtý:

1. Sarýkamýþ (20 Eylül 1920), Kars (30 Ekim 1920) ve Gümrü'nün (7 Ka-
sým 1920) kurtarýlýþý. 

2. Çukurova, Gaziantep, Kahraman Maraþ Þanlýurfa savunmalarý (1919-
1921) 

3. I. Ýnönü Zaferi (6 -10 Ocak 1921) 

4. II. Ýnönü Zaferi (23 Mart-1 Nisan 1921) 

5. Sakarya Zaferi (23 Aðustos-13 Eylül 1921) 

6. Büyük Taarruz, Baþkomutan Meydan Muhaberesi ve Büyük Zafer
(26 Aðustos-9 Eylül 1922)

Sakarya Zaferi’nden sonra 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Mecli-
si, Mustafa Kemal'e “Mareþal” rütbesi ve “Gazi” unvanýný verdi. Kurtuluþ Sa-
vaþý, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaþmasý'yla sonuçlandý. Böyle-
ce Sevr Antlaþmasý'yla paramparça edilen, Türklere 5-6 il büyüklüðünde va-
tan býrakýlan Türkiye topraklarý üzerinde milli birliðe dayalý yeni Türk devletinin
kurulmasý için hiçbir engel kalmadý.

10 Mustafa Kemal Atatürk



23 Nisan 1920'de Ankara'da TBMM'nin açýlmasýyla Türkiye Cumhuriye-
ti'nin kuruluþu müjdelendi. Meclisin Kurtuluþ Savaþý'ný baþarýyla yönetmesi,
yeni Türk Devleti’nin kuruluþunu hýzlandýrdý. 1 Kasým 1922'de hilâfet ve sal-
tanat birbirinden ayrýldý, saltanat kaldýrýldý. Böylece Osmanlý ile yönetim
baðlarý koparýldý. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet idaresi kabul edildi, Atatürk
oybirliðiyle ilk cumhurbaþkaný seçildi. 30 Ekim 1923 günü Ýsmet Ýnönü tara-
fýndan Cumhuriyet'in ilk hükümeti kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti, "Ege-
menlik kayýtsýz þartsýz milletindir" ve "Yurtta barýþ cihanda barýþ" temelleri
üzerinde yükselmeye baþladý.

Mustafa Kemal, Türkiye'yi "Çaðdaþ uygarlýk düzeyine çýkarmak" amacýyla
bir dizi devrim yaptý. Bu devrimleri beþ baþlýk altýnda toplayabiliriz:

1. Siyasi Devrimler:

· Saltanatýn Kaldýrýlmasý (1 Kasým 1922)

· Cumhuriyetin Ýlaný (29 Ekim 1923)

· Halifeliðin Kaldýrýlmasý (3 Mart 1924)

2. Toplumsal Devrimler:

· Kadýnlara erkeklerle eþit haklar verilmesi (1926-1934)

· Þapka ve kýyafet devrimi (25 Kasým 1925)

· Tekke zâviye ve türbelerin kapatýlmasý (30 Kasým 1925)

· Soyadý kanunu ( 21 Haziran 1934)

· Lâkap ve unvanlarýn kaldýrýlmasý (26 Kasým 1934)

· Milletlerarasý saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü (1925-1931)

3. Hukuk Devrimi:

· Mecellenin kaldýrýlmasý (1924-1937)

· Türk Medeni Kanunu ve diðer kanunlarýn çýkarýlarak laik hukuk düze-
nine geçilmesi (1924-1937)

4. Eðitim ve Kültür Alanýndaki Devrimler:

· Öðretimin birleþtirilmesi (3 Mart 1924)

· Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasým 1928)

· Türk Dil ve Tarih Kurumlarýnýn kurulmasý (1931-1932)

11 Nutuk



· Üniversite öðreniminin düzenlenmesi (31 Mayýs 1933)

· Güzel sanatlarda yenilikler

5. Ekonomi Alanýnda Devrimler:

· Aþârýn kaldýrýlmasý

· Çiftçinin özendirilmesi

· Örnek çiftliklerin kurulmasý

· Sanayiyi Teþvik Kanunu'nun çýkarýlarak sanayi kuruluþlarýnýn kurulmasý

· I. ve II. Kalkýnma Planlarý'nýn (1933-1937) uygulamaya konulmasý, yur-
dun yeni yollarla donatýlmasý

Soyadý Kanunu’nun kabul edildiði, 24 Kasým 1934'de TBMM tarafýndan
Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadý verildi.

Atatürk, 24 Nisan 1920 ve 13 Aðustos 1923 tarihlerinde TBMM Baþ-
kanlýðý’na seçildi. Bu baþkanlýk görevi, Devlet-Hükümet Baþkanlýðý düzeyin-
deydi. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi ve Atatürk ilk cum-
hurbaþkaný olarak devletin en üst makamýna seçildi. Anayasa gereðince dört
yýlda bir cumhurbaþkanlýðý seçimleri yenilendi. 1927, 1931, 1935 yýllarýnda
TBMM, Atatürk'ü yeniden cumhurbaþkanlýðýna seçti.

Atatürk sýk sýk yurt gezilerine çýkarak devlet çalýþmalarýný yerinde denet-
ledi. Cumhurbaþkaný sýfatýyla Türkiye'yi ziyaret eden yabancý ülke devlet
baþkanlarýný, baþbakanlarýný, bakanlarýný komutanlarýný aðýrladý.

15-20 Ekim 1927 tarihinde Kurtuluþ Savaþý'ný ve Cumhuriyet'in kuru-
luþunu anlatan büyük nutkunu, 29 Ekim 1933 tarihinde de 10. Yýl Nut-
ku'nu okudu.

Atatürk özel hayatýnda sadelik içinde yaþadý. 29 Ocak 1923'de Latife Ha-
ným’la evlendi. Birçok yurt gezisine birlikte çýktýlar. Bu evlilik 5 Aðustos 1925
tarihine kadar sürdü. Çocuklarý çok seven Atatürk, Afet (Ýnan), Sabiha (Gök-
çen), Fikriye, Ülkü, Nebile, Rukiye, Zehra adlý kýzlarý ve Mustafa adlý çobaný
manevi evlat edindi. Abdurrahim ve Ýhsan adlý çocuklarý himayesine aldý.

1937 yýlýnda çiftliklerini hazineye, bir kýsým taþýnmazlarýný da Ankara ve
Bursa Belediyelerine baðýþladý. Mirasýndan kýz kardeþine, manevi evlatlarýna,
Türk Dil ve Tarih Kurumlarý’na pay ayýrdý.
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Kitap okumayý, müzik dinlemeyi, dans etmeyi, ata binmeyi ve yüzmeyi
çok severdi. Zeybek oyunlarýna, güreþe, Rumeli türkülerine aþýrý ilgisi vardý.
Tavla ve bilardo oynamaktan büyük keyif alýrdý. “Sakarya” adlý atýyla, köpe-
ði “Fox”u çok severdi. Zengin bir kitaplýk oluþturmuþtu. Akþam yemeklerine
devlet ve bilim adamlarýný, sanatçýlarý davet eder, ülkenin problemlerini tar-
týþýrdý. Temiz ve düzenli giyinmeye özen gösterirdi. Tabiatý çok severdi. Sýk
sýk Atatürk Orman Çiftliði'ne gider, çalýþmalara bizzat katýlýrdý.

Fransýzca ve Almanca bilirdi. 10 Kasým 1938 saat 9.05'te yakalandýðý si-
roz hastalýðýndan kurtulamayarak Ýstanbul'da Dolmabahçe Sarayý'nda haya-
ta gözlerini yumdu. Cenazesi 21 Kasým 1938 günü törenle geçici istirahatgâ-
hý olan Ankara Etnografya Müzesi'nde topraða verildi. Baþkent Ankara’da
Anýtkabir yapýldýktan sonra nâþý görkemli bir törenle 10 Kasým 1953 günü
ebedi istirahatgâhýna gömüldü.
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1. BÖLÜM

MÝLLÝ KURTULUÞ (19 Mayýs 1919- 23 Nisan 1920)

GENEL DURUM ve GÖRÜNÜÞ
1919 yýlý mayýsýnýn 19'uncu günü Samsun'a çýktým. Genel durum ve gö-

rünüþ þöyle idi:

Osmanlý Devleti'nin içinde bulunduðu topluluk, Birinci Dünya Sava-
þý’nda yenilmiþ, Osmanlý ordusu her yanda zedelenmiþ, þartlarý aðýr bir ateþ-
kes imzalanmýþ. Büyük Savaþýn uzun yýllarý boyunca, millet yorgun ve yoksul
bir durumda. Milleti ve yurdu genel savaþa sürükleyenler, kendi baþlarýnýn
kaygýsýna düþerek, yurttan kaçmýþlar. Padiþah ve Halife olan Vahdettin; ken-
dini ve yalnýz tahtýný koruyabileceðini umduðu yollar araþtýrmakta. Damat
Ferit Paþa'nýn baþkanlýðýndaki hükümet, güçsüz, korkak, yalnýz padiþahýn is-
teklerine uymuþ durumda idi. Ordunun elinden silahlarý ve cephanesi alýn-
mýþ ve alýnmaktaydý.

Ýtilaf devletleri, Ateþkes Anlaþmasý hükümlerine uymayý gerekli görmü-
yorlar. Birer uydurma nedenle, Ýtilaf donanmalarý ve askerleri Ýstanbul'da.
Adana iline Fransýzlar; Urfa, Maraþ, Antep'e Ýngilizler girmiþ. Antalya ile
Konya'da Ýtalyan birlikleri. Merzifon'la Samsun'da Ýngiliz askerleri bulunuyor.
Her yanda yabancý devletlerin subay ve memurlarý ve özel adamlarý çalýþ-
makta. Daha sonra, sözümüze baþlangýç olarak aldýðýmýz tarihin dört gün ön-
ce, 15 Mayýs 1919'da Ýtilaf devletlerinin uygun bulmasýyla Yunan ordusu Ýz-
mir'e çýkarýlýyor.

Bunun dýþýnda, yurdun dört bir bucaðýnda Hýristiyan azýnlýklar, devletin
bir an önce çökmesine çalýþýyorlar.

Ýstanbul'da kurulan Mavri Mira adlý teþkilat illerde çeteler kurmak ve yö-
netmekle uðraþýyor. Yunan Kýzýlhaçý, Mavri Mira Kurulu'nun çalýþmalarýný



kolaylaþtýrmaya yardým ediyor. Mavri Mira Kurulu'nca yönetilen Rum okul-
larýnýn izci teþkilatlarý, yirmi yaþýný aþmýþ gençler de katýlarak, her yerde ge-
liþtiriliyor.

Ermeni Patriði Zaven Efendi de, Mavri Mira Kurulu ile düþünce birliði
ederek çalýþýyor. Ermeni hazýrlýðý da tam Rum hazýrlýðý gibi ilerliyor.

Trabzon, Samsun ve bütün Karadeniz kýyýlarýnda kurulan ve Ýstanbul'da-
ki merdahae baðlý Pontus Cemiyeti kolaylýkla ve baþarýyla çalýþýyor.

KURTULUÞ HAKKINDA DÜÞÜNÜLENLER
Durumun korkunçluðu ve aðýrlýðý karþýsýnda, her yerde, her bölgede bir-

takým kiþilerce kurtuluþ yollarý düþünülmeye baþlanmýþtýr. Bu düþünceyle gi-
riþilen çalýþmalar, birtakým teþkilatlar doðurdu. Örnek olarak: Edirne ve çev-
resinde Trakya-Paþaeli adlý bir dernek vardý. Doðuda Erzurum'da ve Elazýð'-
da genel merkezi Ýstanbul'da olmak üzere Vilayet-i Þarkiye Müdafa-i Hukuk-
u Milliye Cemiyeti kurulmuþtu. Trabzon'da Muhafaza-i Hukuk adlý bir der-
nek bulunduðu gibi Ýstanbul'da da, Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet
Cemiyeti vardý. Bu dernek merkezinin gönderdiði delegeler, Of ve Rize çev-
resinde þubeler açmýþlardý.

Yunanlýlarýn Ýzmir'e gireceðinin açýk belirtilerini mayýsýn on üçünden be-
ri gören, Ýzmir'de birtakým genç vatanseverler, ayýn 14/15'inci gecesi, bu acýk-
lý durumu aralarýnda görüþmüþler, bir olup bittiye geldiði þüphe götürmeyen
bu olayýn ilhak ile sonuçlanmasýný önlemek düþüncesinde birleþmiþler ve
Redd-i Ýlhak ilkesini ortaya atmýþlardýr. Bu ilkenin yayýlmasý için ayný gece Ýz-
mir'de Yahudi Maþatlýðýna toplanabilen halk bir gösteri toplantýsý yapmýþ.
Ancak ertesi gün sabah saatlerinde Yunan askerlerinin rýhtýmda görülmesiy-
le bu toplantýdan beklenen sonuç alýnamamýþtýr.

DÝÐER KURULUÞLARIN ÇALIÞMALARI
Bu derneklerin kuruluþ ve siyasi amaçlarý üzerine kýsaca bilgi vermek uy-

gun olur düþüncesindeyim. Trakya-Paþaeli Cemiyeti'nin ileri gelenlerinden
bazýlarýyla daha Ýstanbul'da iken görüþmüþtüm. Osmanlý Devleti'nin çökece-
ðini görüyorlardý. Osmanlý yurdunun parçalanacaðý korkusu karþýsýnda Trakya'yý,
olabilirse Batý Trakya ile birlikte, Ýslam ve Türk topluluðu olarak bütünüyle
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kurtarmayý düþünüyorlardý. Bu amaca ulaþmak için o zaman akýllarýna ge-
len tek çýkar yol, Ýngiltere'nin, olmazsa Fransa'nýn yardýmýný saðlamaktý. Bu
düþünceyle bazý yabancý devlet adamlarýyla iliþki kurmak ve konuþmak yol-
larýný da aramýþlardý. Amaçlarýnýn bir Trakya Cumhuriyeti kurmak olduðu
anlaþýlýyordu.

Karadeniz kýyýlarýndaki bölgelerde de, bir Rum Pontus hükümeti kuru-
lacaðý korkusu vardý. Müslüman halký Rumlarýn boyunduruðu altýnda bý-
rakmayýp yaþama haklarýný ve varlýklarýný korumak amacýyla, Trabzon'da
da birtakým kiþiler ayrýca bir dernek kurmuþlardý. Merkezi Ýstanbul'da olan
Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti'nin siyasi amacý ötekiler-
den farklý deðildi.

Kurulmaya baþlayan bu teþkilatlardan baþka, yurt içinde daha birtakým
kuruluþlar ve giriþimler de ortaya çýkmýþtý. Özellikle Diyarbakýr, Bitlis, Elazýð
illerinde, Ýstanbul'dan yönetilen Kürt Teali Cemiyeti vardý. Bu derneðin
amacý, yabancý devletlerin kanadý altýnda, bir Kürt hükümeti kurmaktý.

Konya ve çevresinde, Ýstanbul'dan yönetilen Teali Ýslam Cemiyeti kurul-
masýna çalýþýlýyordu. Yurdun hemen her yanýnda Ýtilaf ve Hürriyet, Sulh ve
Selamet Cemiyetleri de vardý.

ÝNGÝLÝZ MUHÝPLER CEMÝYETÝ
Ýstanbul'da çeþitli amaçlarla gizli ve açýk olmak üzere birtakým parti ya da

dernek adý altýnda kuruluþlar vardý ve bunlara yenileri ekleniyordu. Ýstan-
bul'da önemli sayýlacak kuruluþlardan biri de Ýngiliz Muhipler Cemiyeti idi.
Bu isme bakarak Ýngilizler’i sevenlerin kurduklarý bir dernek anlaþýlmasýn.
Bence, bu derneði kuranlar, kendi varlýklarýný ve çýkarlarýný sevenler ve ken-
di varlýklarýyla çýkarlarýnýn dokunulmazlýk çaresini Loyd Corç (Lloyd Geor-
ge) Hükümeti aracýlýðýyla Ýngiliz desteðini saðlamakta arayanlardýr. Bu mut-
suzlarýn, Ýngiltere Devleti'nin bütünüyle, bir Osmanlý Devleti býrakmak ve
korumak isteðinde olup olamayacaðýný bir kere daha düþünüp düþünmedikle-
ri üzerinde durmak gerekir. Bu derneðe girenlerin baþýnda Osmanlý Padiþahý
ve Yeryüzü Halifesi unvanýný taþýyan Vahdettin, Damat Ferit Paþa, Dahiliye
Nazýrý olan Ali Kemal, Âdil ve Mehmet Ali Beyler ve Sait Molla bulunuyor-
du. Dernekte Ýngiliz milletinden bazý serüvenciler de vardý. Rahip Fru (Frew)
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bunlardan biri idi. Yapýlan iþlerden ve iþlemlerden anlaþýldýðýna göre, derne-
ðin baþkaný Rahip Fru idi.

AMERÝKAN MANDASI ÝSTEYENLER
Ýstanbul'daki kadýn-erkek birtakým ileri gelen kiþiler de, gerçek kurtulu-

þu Amerikan mandasýný veya güdümünü istemek ve saðlamakta görüyorlar-
dý. Bu fikirde olanlar, düþüncelerinde çok direndiler. Tam uygun iþin, kendi
görüþlerinin desteklenmesi olduðunu ispatlamaya çok çalýþtýlar. Bu konuda
da, sýrasý gelince açýklamalar yapacaðým.

Genel durumu belirtmek için ordu birliklerinin nerelerde ve ne durumda
olduklarýný da açýklamak isterim. Anadolu'da, belli baþlý iki ordu müfettiþli-
ði kurulmuþtu. Ateþkes anlaþmasý yapýlýr yapýlmaz birliklerin savaþan erleri
terhis edilmiþ, silah ve cephanesi elinden alýnmýþ ve bu birlikler tamamen sa-
vaþ gücünden mahrum býrakýlmýþtý.

Üçüncü Ordu müfettiþi olarak karargâhýmla birlikte Samsun'a çýktým.
Doðrudan doðruya emrim altýnda iki kolordu bulunacaktý. Biri, merkezi Si-
vas'ta bulunan 3. Kolordu. Komutaný, yanýmda getirdiðim Albay Refet Bey;
diðeri merkezi Erzurum'da bulunan 15. Kolordu idi ki bu ordunun komutaný
da Kâzým Karabekir idi.

Yetkim, bu iki kolorduyu doðrudan doðruya kendi komutam altýnda bu-
lundurmaktan daha geniþti. Bu yetkiye göre Ankara'da bulunan 20. Kolordu
ve baðlý olduðu müfettiþlik ile ve Diyarbakýr'daki kolordu ile ve hemen bü-
tün Anadolu'da sivil teþkilatlarýn baþýnda bulunan yöneticilerle yazýþabilecek
ve iliþkiler kurabilecektim.

Bu geniþ yetkiyi, beni Ýstanbul'dan sürmek ve uzaklaþtýrmak amacýyla
Anadolu'ya gönderenlerin nasýl verdiklerine þaþýrabilirsiniz. Hemen söyleme-
liyim ki, bana bu yetkiyi onlar bilerek ve anlayarak vermediler. Her ne olur-
sa olsun benim Ýstanbul'dan uzaklaþmamý isteyenlerin bulduklarý gerekçe,
"Samsun ve bölgesindeki güvensizliði yerinde görüp önlemek için Samsun'a
kadar gitmek"ti. Ben, bu iþin baþarýlmasýnýn, daha üst yetkili bir görev veri-
lerek mümkün olacaðýný iddia ettim. Sözümü tuttular ve bunda hiçbir sakýn-
ca da görmediler. O günlerde Genelkurmay’da bulunan ve benim amacýmý
bir dereceye kadar tahmin eden kiþilerle görüþtüm. Müfettiþlik görevini uygun
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buldular ve bu yetkiyle ilgili talimatý bizzat kendim yazdýrdým. Dahasý, Har-
biye Nazýrý olan Þakir Paþa bu talimatý okuduktan sonra imzalamaktan çe-
kinmiþ, mührünü, kaðýdýn üzerine anlaþýlýr anlaþýlmaz bir biçimde basmýþtý.

GENEL DURUMUN ÖZETÝ
Þimdi bu açýklamalardan sonra genel durumu, hep birlikte yeniden ele

alýp incelemek üzere, daha dar bir çerçeveden þöyle dile getirebilirim:

Düþman devletleri Osmanlý Devleti'ne ve ülkesine maddi ve manevi ba-
kýmdan saldýrmýþlar, yok etmeye ve paylaþmaya karar vermiþler. Padiþah ve
Halife olan kiþi, hayat ve rahatýný kurtarabilecek çareden baþka bir þey dü-
þünmüyor. Hükümeti de ayný durumda. Farkýnda olmadýðý halde baþsýz kal-
mýþ olan millet, karanlýk ve belirsizlik içinde, olup bitecekleri bekliyor. Fela-
ketin korkunçluðunu ve aðýrlýðýný anlamaya baþlayanlar, bulunduklarý çevre-
ye ve olaylardan etkilenebilme güçlerine göre kurtuluþ çaresi saydýklarý yol-
lara baþvuruyorlar.

Ordunun adý var ama kendi yok bir durumda. Komutanlar ve subaylar,
Birinci Dünya Savaþý’nýn sýkýntý ve güçlüklerinden yorgun, ülkenin parça-
lanmakta olduðunu görmekle çok üzülüyor. Gözleri önünde derinleþen ka-
ranlýk felaket uçurumunun kýyýsýnda, kafalarý bir çýkar yol, bir kurtuluþ yo-
lu aramakta...

Burada, çok önemli bir noktayý da belirtmeli ve açýklamalýyým. Millet ve
ordu, yönetimin hainliðinden haberli olmadýðý gibi, o makama ve o makam-
da bulunana karþý yüzyýllarýn kökleþtirdiði din ve gelenek baðlarýyla içten
baðlý ve söz dinler bir halde. Millet ve ordu, kurtuluþ yolu düþünürken bu
atadan gelen alýþkanlýk dolayýsýyla kendinden önce yüce halifeliðin ve padi-
þahlýðýn kurtuluþunu ve dokunulmazlýðýný düþünüyor. Fakat halifesiz ve padi-
þahsýz kurtuluþun anlamýný kavrayacak durumda deðil... Bu inançla baðdaþ-
maz görüþ ve düþüncelerini açýða vuracaklar ise hemen dinsiz, vatansýz, hain
ve istenmez oluyor.

Bir baþka önemli noktayý da söylemem gerekir: Kurtuluþ yolu ararken, Ýn-
giltere, Fransa, Ýtalya gibi büyük devletleri gücendirmemek, temel ilke gibi
görülmekteydi. Bu devletlerden yalnýz biriyle bile baþa çýkýlamayacaðý düþün-
cesi, hemen herkesin kafasýnda büyük bir yer etmiþti. Osmanlý Devleti’nin
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yanýnda, koskoca Almanya, Avusturya-Macaristan varken hepsini bir-
den yenen, yerlere seren Ýtilaf kuvvetleri karþýsýnda, yeniden onlarla
düþmanlýða varabilecek durumlara girmekten daha büyük mantýksýzlýk
ve akýlsýzlýk olamazdý.

Bu anlayýþta olan sadece halk deðildi. Özellikle, zengin tabaka ve üst dü-
zey bürokratlar da böyle düþünüyordu. Öyleyse, kurtuluþ yolu ararken iki þey
söz konusu olmayacaktý: Birincisi, Ýtilaf devletlerine karþý düþmanlýk duru-
muna girilmeyecekti; ikincisi ise, padiþah ve halifeye canla baþla baðlý kal-
mak temel prensip olacaktý.

NASIL BÝR KURTULUÞ YOLU?
Þimdi burada izin verirseniz size bir soru sorayým:

Bu durum ve þartlar karþýsýnda kurtuluþ için, nasýl bir karar verilebilir, na-
sýl bir çýkýþ yolu düþünülebilirdi?

Açýkladýðým bilgilere ve gözlem sonuçlarýna göre üç karar ortaya atýlmýþtý:

1) Ýngiltere'nin koruyuculuðu,

2) Amerika'nýn mandasý,

3) Bölgesel kurtuluþ yollarý.

Ýlk iki karara varmýþ olanlar, Osmanlý Devleti'nin bir bütün olarak kalma-
sýný düþünenlerdi. Osmanlý ülkesinin çeþitli devletler arasýnda paylaþýlmasýn-
dan ise bu ülkeyi bütün olarak bir devletin kanadý altýnda bulundurmayý ter-
cih edenlerdi.

Üçüncü sonucu kendine uygun görenler ise, kendilerinin Osmanlý Dev-
leti'nden koparýlacaðý görüþüne karþý ondan ayrýlmama yollarýný denemek ge-
rektiðini savunuyordu. Bazý bölgeler de, Osmanlý Devleti'nin ortadan kaldý-
rýlacaðýna, Osmanlý ülkesinin paylaþýlacaðýna olup bitti gözüyle bakarak ken-
di baþlarýný kurtarmaya çalýþýyorlardý.

Bu üç kararýn ayrýntýsý ve gerekçesi, yaptýðým açýklamalar arasýnda geniþ
bir þekilde vardýr.

Ben bu kararlarýn hiçbirine katýlmadýðýmý söyledim. Çünkü bu kararlarýn
temeli saðlam deðildi. Ýçinde bulunduðumuz o günlerde, Osmanlý Devle-
ti'nin temelleri çökmüþ, ömrü tükenmiþti. Osmanlý ülkesi bütün bütüne
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parçalanmýþtý. Ortada bir avuç Türk'ün barýndýðý küçük bir toprak parçasý
kalmýþtý. Son olarak, bunun da paylaþýlmasýný saðlamak için uðraþýlýyor, sinsi
planlar yapýlýyordu. Osmanlý Devleti, baðýmsýzlýk, padiþah, halife, hükümet
gibi kavramlarýn hepsi anlamýný yitirmiþti.

Neyin ve kimin dokunulmazlýðý için kimden ve ne gibi yardým istemek
düþünülüyordu? O halde saðlam ve gerçek karar ne olabilirdi? Ýþte bu soru-
lara cevap aramalýydýk.

Bu durum karþýsýnda tek bir karar vardý: Millet egemenliðine dayanan,
kayýtsýz, þartsýz, baðýmsýz yeni bir Türk devleti kurmak…

Ýþte, daha Ýstanbul'dan çýkmadan önce düþündüðümüz ve Samsun'da
Anadolu topraklarýna ayak basar basmaz uygulamaya baþladýðýmýz karar, bu
karar olmuþtur.

YA ÝSTÝKLAL, YA ÖLÜM!
Bu kararýn dayandýðý en saðlam düþünce yöntemi þu idi: Türk milleti

onurlu ve þerefli bir millet olarak yaþayacaktýr. Bu, ancak tam baðýmsýz ol-
makla saðlanabilir. Ne kadar zengin ve geliþmiþ olursa olsun, baðýmsýzlýktan
mahrum bir millet, medeni insanlýk karþýsýnda uþak durumunda kalmaktan
kendini kurtaramaz.

Yabancý bir devletin koruyuculuðunu ya da mandasýný istemek insanlýk
niteliklerinden yoksunluðu, güçsüzlüðü ve beceriksizliði açýða vurmaktan
baþka bir þey deðildir. Gerçekten bu aþaðýlýk duruma düþmemiþ olanlarýn, is-
teyerek baþlarýna yabancý bir yönetici getirmeleri hiç düþünülemez. Oysa
Türk'ün onuru ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet, esir
yaþamaktansa yok olsun, daha iyidir.

Ýþte gerçek kurtuluþu isteyenlerin parolasý bu olacaktý. Bir an için, bu ka-
rarýn uygulanmasýnda baþarýsýzlýða uðranýlacaðýný düþünelim. Sonuç ne ola-
caktý? Esaret... Diðer kararlara uymakla da sonuç ayný olmayacak mýydý?

Egemenliði için ölümü göze alan millet, insanlýk onur ve þerefinin gereði
olan her fedakârlýða baþvurduðunu düþünerek avunur ve elbette esaret zin-
cirini kendi eliyle boynuna geçiren uyuþuk, onursuz bir milletle karþýlaþtýrý-
lýnca, dost ve düþman gözündeki yeri çok baþka olur.
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Osmanlý soyunu ve devletini sürdürmeye çalýþmak, elbette Türk milleti-
ne karþý en büyük kötülüðü yapmaktý. Çünkü millet baðýmsýzlýðýný saðlasa da,
padiþahlýk sürüp giderse, bu baðýmsýzlýk güvenli sayýlamazdý. Artýk yurtla,
milletle hiçbir vicdan ve düþünce baðý kalmamýþ bir sürü insanýn, devlet ve
millet baðýmsýzlýðýnýn ve onurunun koruyucusu durumunda bulundurulmasý
nasýl uygun görülebilirdi?

Halifeliðe gelince, bilim ve teknikte sürekli geliþen bir medeniyet dünya-
sýnda komik sayýlmaktan öte gitmeyen bu kuruma gerek var mýydý?

Görülüyor ki, verdiðimiz kararýn uygulanmasýný saðlamak için milletin
daha alýþmadýðý sorunlara el atmak gerekiyordu. Osmanlý Hükümeti’ne, Os-
manlý Padiþahý’na ve Müslümanlarýn halifesine baþkaldýrmak ve bütün mil-
leti ve orduyu ayaklandýrmak gerekiyordu.

AMACA DOÐRU ADIM ADIM
Türk yurduna ve Türk'ün baðýmsýzlýðýna saldýranlar kim olursa olsun, on-

lara bütün milletçe silahlý olarak karþý çýkmak ve onlarla savaþmak gereki-
yordu. Bu önemli kararýn bütün gereklerini ilk gününde açýklamak ve söyle-
mek, elbette yerinde olamazdý. Uygulamayý birtakým evrelere ayýrmak ve
olaylardan yararlanarak milletin duygu ve düþüncelerinde iþlemek ve adým
adým ilerleyerek amaca ulaþmaya çalýþmak gerekiyordu. 

Nitekim öyle olmuþtur. Dokuz yýlda yaptýklarýmýz düþünülürse, ilk gün-
den bugüne kadar izlediðimiz genel gidiþin, ilk kararýn çizdiði çizgiden ve yö-
neldiði amaçtan hiç ayrýlmamýþ olduðu kendiliðinden anlaþýlýr. Burada, dü-
ðümleri çözen bir gerçeði hep birlikte gözden geçirmeliyiz:

Beliren milli mücadelenin tek amacý yurdu dýþ saldýrýdan kurtarmak ol-
duðu halde bu savaþýn, baþarýya ulaþtýkça, millet iradesine dayanan yöneti-
min bütün ilkelerini ve þekillerini dönem dönem gerçekleþtirmesi kaçýnýlmaz
idi. Bu kaçýnýlmaz tarih akýþýný, gelenekten gelen alýþkanlýðý ile hemen sezin-
leyen padiþah ve adamlarý, ilk andan baþlayarak milli mücadelenin karþýsýna
dikildiler. Bunu ilk anda ben de gördüm ve sezdim. Ama baþtan sona, bütün
evreleri kapsayan sezgilerimizi ilk anda bütünüyle açýða vurmadýk ve söyle-
medik. Ýleride olabilecekler üzerine çok konuþmak, giriþtiðimiz gerçek ve
maddi savaþa boþ kuruntular niteliði verebilirdi.
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Baþarý için pratik ve güvenilir yol, her aþamayý zamaný geldikçe tatbik
etmekti. Milletin geliþmesi ve yükselmesi için esneklik yolu bu idi. Ben de
böyle yaptým. Ancak tuttuðum bu pratik ve güvenilir yolu, yakýn çalýþma
arkadaþým olarak tanýnmýþ kiþilerden bazýlarýyla aramýzda, bazý görüþmeler-
de, davranýþlarda, yapýlan iþlerde beliren temelli ve ikinci derecede anlaþ-
mazlýklarýn, kýrgýnlýklarýn ve sýrasýnda ayrýlýklarýn da sebebi ve açýklamasý
olmuþtur. Milli savaþa birlikte baþlayan yolcularýn kimileri, toplumsal haya-
týn bugünkü cumhuriyete ve cumhuriyet kanunlarýna kadar uzayan geliþ-
melerinde, kendi düþünme ve ruh yeteneklerini kavrama sýnýrý bittikçe, ba-
na direnmeye ve karþý çýkmaya baþlamýþlardýr. Bu noktalarý, aydýnlanmanýz
için, kamuoyunun aydýnlanmasýna yararlý olmak için, sýrasý geldikçe birer
birer göstermeye çalýþacaðým.

Bu son sözlerimi özetlemek gerekirse, diyebilirim ki, ben, milletin vicdanýn-
da ve geleceðinde sezdiðim büyük geliþme yeteneðini, bir milli sýr gibi vicda-
nýmda taþýyarak yavaþ yavaþ bütün toplumumuza uygulatmak zorundayým.

ORDU ÝLE ÝLÝÞKÝLER
Bu aþama ilk iþ olarak bütün orduyla iletiþim kurmamýz gerekiyordu. Er-

zurum'da On Beþinci Kolordu Komutaný’na 21 Mayýs 1919'da yazdýðým bir
kapalý telgrafta genel durumumuzun almakta olduðu korkunç þekilden pek
üzgün olduðumu; millete ve yurda borçlu olduðumuz en son vicdan ödevini
yakýndan, birleþik çalýþmayla, en iyi yapabileceðimiz düþüncesiyle bu son gö-
revi kabul ettiðimi; bir an önce Erzurum'a gitmek isteðinde bulunduðumu,
ama Samsun ve yöresinin güvensiz durumu yüzünden buralarda ister istemez
birkaç gün kalmak gerekeceðimi bildirdikten sonra, "beni þimdiden aydýnlat-
maya yarayacak bir þey varsa bildirmenizi rica ederim” dedim.

Samsun ve yöresinde Rum çetelerinin Müslüman halka saldýrmasý ve öte-
den beri araçsýz býrakýlmýþ olan bu bölge yöneticilerinin yabancý devletlerin iþe
karýþmalarý yüzünden hiçbir tedbir alamamasý, durumu güçleþtirmiþti.

23 Mayýs 1919'da Ankara'da bulunan Yirminci Kolordu Komutaný’na,
Samsun'a geldiðimi ve kendisiyle daha sýký iliþki kurmak istediðimi ve Ýzmir böl-
gesinden daha kolaylýkla alabileceði bilgileri öðrenmek istediðimi bildirdim.

Üç gün sonra, 26 Mayýs 1919'da aldýðým karþýlýkta, Ýzmir'den düzenli bilgi
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alamadýklarýný, düþmanýn Manisa’ya giriþini de telgrafçýlarýn haber verdiðini,
kolordunun Ereðli'de bulunan birliklerinin hepsi trenle taþýnamadýðýndan,
karadan yürüyüþe baþladýklarýný, ancak yerin uzaklýðý dolayýsýyla Ankara'ya
ne zaman ulaþacaklarýnýn belli olmadýðýný" bildiriyordu.

Yirminci Kolordu Komutaný, 28 Mayýs 1919'da sorduðum iþler üzerine
bilgi veriyor ve "Düþman buralara girmeye kalkýþýrsa, 23. Tümen, bulunduðu
yeri býrakmayacak ve saldýrýya uðrarsa, halktan alacaðý yardýmla, bölgeyi sa-
vunacaktýr" diyordu.

Ordu müfettiþi de, 30 Mayýs 1919'da verdiði karþýlýkta, "23 Tümen, Ka-
rahisar'ýn güvenliðini korumakla birlikte, düþmanýn her türlü ilerleyiþine, her
türlü araçla karþý koyacaktýr!" diyordu.

Trakya'da bulunan kuvvetleri ve komutanlarýný bilmiyordum. O bölge ile
de iliþki kurmak gerekti. 6 Haziran 1919'da özel þifre ile (Cevat Paþa ile ayrý-
lýþým günü gizli bir þifre kararlaþtýrmýþtýk) Edirne'de Kolordu Komutaný’nýn
kim ve Cafer Tayyar Bey'in nerede olduðunu sordum. Cevat Paþa, 17 Hazi-
ran’da bana gönderdiði cevapta, "Cafer Tayyar Bey, Birinci Kolordu Komuta-
ný olarak Edirne'de" diyordu.

Amasya'dan 18 Haziran 1919 günü Edirne'de Birinci Kolordu Komutaný
Cafer Tayyar Bey'e kapalý telle verdiðim talimatta, baþlýca þunlarý bildirdim:

"Milli baðýmsýzlýðýmýzý boðan ve yurdun bölünmesi tehlikelerini hazýrla-
yan Ýtilaf devletlerinin yaptýklarýný ve Ýstanbul Hükümeti’nin esir ve güçsüz
durumunu biliyorsunuz. Milletin kaderini böyle bir hükümetin eline býrak-
mak, daðýlmaya boyun eðmektir. Trakya ve Anadolu'daki milli teþkilatlarý
birleþtirmeye ve milletin sesini bütün gürlüðüyle dünyaya duyuracak güveni-
lir bir yer olan Sivas'ta birleþik ve güçlü bir kurul toplamaya karar verilmiþ-
tir. Trakya-Paþaeli Cemiyeti, yetkili olmamak üzere Ýstanbul'da bir kurul bu-
lundurabilir. Ben Ýstanbul'da iken, Trakya Cemiyeti üyelerinden bazýlarýyla
görüþmüþtüm. Þimdi zamaný geldi. Gerekenlerle gizlice görüþerek hemen teþ-
kilatlar kurunuz ve benim yanýma da delege olarak deðerli bir iki kiþi gönde-
riniz. Onlar gelinceye kadar, Edirne ili haklarýnýn savunucusu olmak üzere,
beni vekil ettiklerini belirten bir belgeyi kendi imzanýzla ve kapalý telle bildi-
riniz. Baðýmsýzlýða ulaþýncaya kadar, bütün milletle birlikte, fedakarca çalýþa-
caðýma yemin ettim. Artýk ben Anadolu'dan hiçbir yere gidemem…"
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Trakya'nýn direnme gücünü arttýrmak amacýyla bu talimata þu bilgileri de
ekledim: "Anadolu halký baþtan aþaðý bölünmez bir bütün haline getirildi.
Bütün kararlar, bütün komutanlar ve arkadaþlarýmýzla birlikte alýnýyor. Vali
ve mutasarrýflarýn hemen hepsi bizden yanadýr. Anadolu'daki milli teþkilatlar
ilçe ve bucaklara kadar geniþlemiþtir."

YUNAN ORDUSU ÝLERLÝYORDU
Bu tarihe kadar Yunan ordusunun Manisa ve Aydýn çevrelerine de girdi-

ðini öðrendim. Ama Ýzmir'de ve Aydýn'da bulunduklarýný bildiðim kuvvetle-
rin ne durumda olduklarýný öðrenemiyordum. Doðrudan doðruya bu kuvvet-
lerin komutanlarýna da bazý emirler yazmýþtým. Bunun üzerine Bekir Sami
Bey'in iki gün önceki tarihi taþýyan, bir kapalý telini aldým.

56. Tümen’e Ýzmir'de Hurrem Bey adýnda bir kiþi komuta ediyormuþ. Bu
komutan ve Ýzmir'deki iki alayýn eski subaylarýyla birlikte, hemen hepsi esir
olmuþlar. Yunanlýlar bunlarý gemilerle Mudanya'ya götürmüþler. Bekir Sami
Bey bu kýlýç artýklarýnýn komutasýný üzerine almak için gönderilmiþ.

Bekir Sami Bey telinde, 22 Haziran 1919 günlü iki emrimi, ancak 27 Ha-
ziran’da Bursa'ya vardýðýnda alabildiðini söylüyor ve verdiði bilgiler, yaptýðý
açýklamalarda, "Milli amaçlarý gerçekleþtirecek sayýda araçlarým bulunmuyor,
tümenimi düzene sokmayý baþarýrsam daha iyi hizmetler yapýlabileceðim ka-
nýsýndayým. Bununla birlikte birçok engeller olduðu halde, milli ayaklanma-
nýn yurdun kurtarýlmasý için çok gerekli olduðu düþüncesini her yana yayma-
yý baþardým" diyor.

Düþündüklerimin ve yaptýklarýmýn doðruluðuna saðlam inancý olduðunu
bildiriyor ve bu konuda hemen iþe giriþtiðini; kendisine de emir vermeyi sür-
dürmemi istiyordu.

MÝLLÝ TEÞKÝLATLARIN OLUÞTURULMASI
Bir hafta kadar Samsun'da ve 23 Mayýs’tan 12 Haziran’a kadar da Hav-

za'da kaldýktan sonra Amasya'ya gittim. Bu süre içinde bütün ülkede milli
teþkilatlar kurulmasý gerektiðini bir genelge ile bütün komutanlara ve sivil
teþkilatlarýn yöneticilerine bildirdim.

En önemlisi de, Ýzmir'e ve daha sonra Manisa'ya ve Aydýn'a düþmanýn gi-
riþi ve yapýlan her türlü saldýrý ve zulüm hakkýnda millet daha aydýnlanmamýþ
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ve milli varlýðýna vurulan bu korkunç darbeye karþý açýkça hiçbir üzüntü ve
þikâyet göstermemiþti. Milletin bu haksýz darbe karþýsýnda sessiz ve durgun
kalmasý, elbette iyiye yorumlanamazdý.

Verdiðim talimatlar üzerinde her yerde gösteriler ve toplantýlar yapýlma-
ya baþlandý. Yalnýz sayýlý yerlerde, bazý kuruntular yüzünden duraksamalar ol-
duðu anlaþýlmýþtý. Mesela, 15. Kolordu Komutaný, Trabzon hakkýnda, göste-
ri toplantýsý sýrasýnda Rumlarýn uygunsuz davranýþlarda bulunabilecekleri ve
hiç yoktan kötü bir olay çýkabileceði düþünülerek, gösteri toplantýsýna karar
verilmiþ iken bu kararýn uygulanmadýðýný bildiriyordu.

Verdiðim talimattaki temel düþünceyi kötüye kullanacak kadar ustalýk
gösterenler de oldu.

Sinop'a yeni atanan bir mutasarrýf, orada yapýlan gösterileri kendisi yöne-
tiyor ve gösteri kararlarýný kendisi yazýp halka imza ettirdiðini söylüyor ve bi-
ze de bir örneðini gönderiyordu. Bu adamýn zavallý halka gürültü patýrtý ara-
sýnda imza ettirdiði uzun yazýlar içinde þu satýrlar gizleniyordu:

"Türkler ilerleyip geliþemediyse ve Avrupa'nýn medeniyet ilkelerini kabul
edip sindiremediyse bu þimdiye kadar iyi bir yönetime kavuþamadýðýndan ile-
ri gelmiþtir. Türk milleti, ancak kendi padiþahýnýn buyruðu ve egemenliði al-
týnda olmak þartýyla Avrupa'nýn gözetim ve denetimi ile yaþayabilir…"

Sinop halký adýna Ýtilaf devletleri temsilcilerince sunulan bu görüþlerin
altýndaki imzalara göz gezdirirken, müftü vekili efendinin imzasýnýn yanýnda
gördüðüm imza, bilginize sunduðum satýrlarý yazan ve yazdýran ruhu bulup
çýkarmama yaradý. O imza, Hürriyet ve Ýtilaf Fýrkasý ikinci baþkaný olan kiþi-
nin imzasý idi.

Her yerde gösteriler yapýlmasýný istediðimden üç gün sonra, Harbiye Na-
zýrý'nýn 31 Mayýs 1919 günü þu telini aldým:

"Ýngiltere Olaðanüstü Komiserliðinden Babýâli'ye bildirilip Harbiye Nazýrlý-
ðý'na gönderilen nota örneði aþaðýya çýkarýlmýþtýr:

Bugüne kadar gelen raporlardan, Üçüncü Kolordu bölgesinde her zaman gö-
rülebilecek haydutluk olaylarýndan baþka bir þey olmadýðý bilinmekle birlikte, son
notada ileri sürülen olaylar üzerine özel soruþturma yapýlarak sonucunun acele
bildirilmesini rica ederim.

Harbiye Nazýrý Þevket"
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Sivas vali vekilliðinden aldýðým 2 Haziran 1919 günlü telgrafta da, "Bu-
gün Albay Dömonj (Demange) imzasýyla alman telde, Ýzmir'e Yunanlýlarýn
giriþi üzerine Aziziye'de Hýristiyanlarýn ölümle korkutulduðu öðrenilmiþtir.
Bu ise uygun deðildir. Size haber veriyorum ki, bu durumlar, müttefik asker-
lerinin ilinize girmesine sebep olur denilmektedir."

Gerçekte, ne Sivas'ta kaygý verici bir durum vardý, ne de Hýristiyanlar
ölümle korkutulmuþtu. Bunu, milletçe yapýlmaya baþlanýlan gösteri toplantý-
larýndan kaygýlanan ve bunu amaçlarýnýn gerçekleþmesine engel sayan Hýris-
tiyan azýnlýklarýn, yabancýlarýn dikkatini çekmek için, bile bile yaydýklarý uy-
durma haberler olarak kabul etmek gerekir.

BENÝ ÝSTANBUL’A ÇAÐIRDILAR
Bu tarihten beþ gün sonra, yani 8 Haziran 1919'da Harbiye Nazýrý'nýn be-

ni Ýstanbul'a çaðýrdýðýný söylemiþtim.

Bunun üzerine, Ýstanbul ile yapýlan yazýþmalarýn bir kýsmý herkesçe öðre-
nilmiþtir. Bu yazýþmalar, Erzurum'da görevimden, çekildiðim güne kadar de-
ðiþik Harbiye Nazýrýyla ve doðrudan doðruya saray ile devam etmiþtir.

Anadolu'ya geleli bir ay olmuþtu. Bu süre içinde bütün ordularýn birlik-
leriyle iliþki ve baðlantý saðlanmýþ ve halk elden geldiðince aydýnlatýlarak
uyarýlmýþ, milletçe teþkilatlanma düþüncesi yayýlmaya baþlamýþtý. Ýþler, ar-
týk bir komutan kimliði ile yürütülüp yönetilmeyecekti. Yapýlan çaðrýya uy-
mamak ve gitmemekle birlikte, milli teþkilatlar kurmayý ve milletle ayak-
lanmayý yönetmeyi sürdürdüðüme göre, dikkat çeken biri durumuna düþ-
mem þüphe götürmezdi.

Bunun dýþýnda özellikle uygulamaya karar verdiðim giriþimlerin köklü ve
sert olacaðýný tahmin etmek hiç de zor deðildi. Giriþimlerin bir an önce kiþi-
sel olmak niteliðinden çýkarýlmasý ve bütün milletin birlik ve dayanýþmasýný
saðlayacak ve yansýtacak bir kurul adýna yapýlmasý gerekli görülüyordu.

AMASYA GENELGESÝ
Sivas'ta genel bir milli kurultay toplamak amacýyla emir subayým Cevat

Abbas Bey'e 21/22 Haziran 1919 gecesi Amasya'da söyleyip yazdýrdýðým ge-
nelgenin önemli maddeleri þunlardý:
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1. Ülkenin bütünlüðü ve milletin baðýmsýzlýðý tehlikededir.

2. Ýstanbul'daki hükümet, üzerine aldýðý sorumluluðun gereklerini
yerine getirememektedir. Bu durum, milletimizi yok olmuþ gibi gös-
termektedir.

3. Milletin baðýmsýzlýðýný yine milletin kendi kararý ve mücadelesi
kurtaracaktýr.

4. Milletin durumunu ve davranýþýný göz önünde tutmak ve hakla-
rýný dile getirip bütün dünyaya duyurmak için her türlü etkiden ve
denetimden kurtulmuþ milli bir kurulun varlýðý çok gereklidir

5. Anadolu'nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas'ta milli bir
kongrenin hemen toplanmasý kararlaþtýrýlmýþtýr.

6. Bunun için bütün illerin her sancaðýndan, halkýn güvenini ka-
zanmýþ üç delegenin olabildiði kadar çabuk yetiþmek üzere hemen
yola çýkarýlmasý gerekmektedir.

7. Herhangi bir kötü durumla karþýlaþýlabileceði düþünülerek bu iþ,
milli bir sýr gibi tutulmalý ve delegeler gereken yerlere kimliklerini
gizleyerek gelmelidirler.

8. Doðu illeri adýna 10 Temmuz’da Erzurum'da bir kurultay topla-
nacaktýr. O güne kadar diðer il delegeleri de Sivas'a ulaþabilirse Er-
zurum Kongresi’nin üyeleri de Sivas'ta yapýlacak genel toplantýya
katýlmak üzere yola çýkacaklardýr.

RAUF BEY’ÝN DAVRANIÞI
Havza'da bulunduðum sýrada, Ankara'da bulunan Yirminci Kolordu Ko-

mutaný Ali Fuat Paþa'dan bir kapalý tel aldým. Bu tel, "Tanýdýðýnýz bir kiþi, bir-
takým arkadaþlarla Ýstanbul'dan buraya gelmiþtir. Ne yapmalarýný emredersi-
niz?" anlamýnda idi.

Sanki bir bilmeceyi andýran bu haber, beni hem çok ilgilendirdi, hem de
þaþýrttý. Söz konusu kiþiyi tanýyorum. Benden ne yapacaðýný soruyor. Anka-
ra'da arkadaþým olan güvenilir bir komutanýn yanýnda. O halde neden adýný
bile yazdýrmaktan çekiniyor? Epeyce düþündüm. Anlar gibi oldum fakat bil-
mece çözmekle uðraþacak zamaným yoktu. Ama, Fuat Paþa'yý yakýndan görmek;
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bölgeleri, çevreleri, düþünceleri üzerinde görüþmek bence çok istenilir bir þeydi.
Bu bilmeceli telin uyandýrdýðý düþünceyle kendisine þu ricada bulundum:

"Ankara'dan ayrýldýðýnýzý belli etmeyecek biçimde gereken düzenlemeleri
yaptýktan sonra ad ve kýlýk deðiþtirerek birkaç gün için çok acele þekilde ya-
nýma geliniz. Ýstanbul'dan gelen arkadaþlarý da birlikte getiriniz."

Gerçekten, Fuat Paþa dediðim gibi Havza'ya doðru yola çýkmýþ. Fakat, ba-
zý önemli sebeplerden dolayý, hemen Havza'dan ayrýlýp Amasya'ya gitmem
gerekmiþti. Fuat Paþa, Havza yolunda durumu anlamýþ ve Amasya'ya yönelip
yanýma geldi. Bana adýný bildirmediði kiþi de Rauf Bey idi.

Ýstanbul'dan ayrýlmak üzere, evimden çýkacaðým sýrada Rauf Bey gelmiþ-
ti. Bineceðim vapurun izleneceðini ve Ýstanbul'da iken yakalamadýklarýna gö-
re, belki de Karadeniz'de batýrýlacaðýmý güvenilir kimselerden iþitmiþ, onu
bildirmiþti. Ýstanbul'da kalýp tutuklanmaktansa batýp boðulmayý tercih ettim
ve yola çýktým. Kendisine de, en sonunda Ýstanbul'dan çýkmak zorunda ka-
lýrsa benim yanýma gelmesini söyledim.

Rauf Bey, gerçekten Ýstanbul'dan çýkmak ihtiyacý hissetmiþ ve çýkmýþ ama
benim yanýma gelmemiþti. Arkadaþý olan 56. Tümen Komutaný Albay Bekir
Sami Bey'le buluþmak üzere Manisa bölgesine gitmiþ. Gittiði yerde, halkýn
moralini zayýf, durumu öldürücü ve korkunç görmüþ. Hemen adýný deðiþtire-
rek oradan Ankara'ya Fuat Paþa'nýn yanýna gelmiþ ve bana baþvurmuþ.

Bu arada, Üçüncü Kolordu Komutaným olup Samsun Mutasarrýfhðý'nda bý-
raktýðým Refet Bey'i de artýk Sivas'a, Kolordu merkezine göndermek istiyordum.
Birkaç kiþinin daha gelmesi için emir vermiþtim. Bölgesinde geziye çýkmýþ.
Emirlerime bile karþýlýk alamýyordum. Onun geliþi de ayný güne rastlamýþtý.

Konumuza geri dönelim… Müsveddenin yeni gelen arkadaþlarca imza-
lanmasýný istedim. O sýrada Rauf ve Refet Beyler benim odamda, Fuat Paþa
baþka bir odada bulunuyorlardý.

Rauf Bey, misafir olduðundan bu müsveddeye imza koymak için kendinde
bir ilgi ve yetki görmediðini, incelikle söyledi. Bunun tarihi bir belge deðerin-
de olduðunu ileri sürerek imza etmesini söyledim. Bunun üzerine imzaladý.

Refet Bey ise, imzadan çekindi ve böyle bir kongre toplamaktaki amaç ve
yararý anlayamadýðýný söyledi. Bu sözleri çok iyi anlayamadým ve beni üzdü.
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Fuat Paþa'yý çaðýrttým. Fikrimi anlayýnca hemen imzaladý. Fuat Paþa'ya Re-
fet Bey'in çekinmesin sebebini anlayamadýðýmý söyledim. Biraz sýký sorgu-
lanýnca, müsveddeyi eline alarak kendine has bir iþaret koydu. Öyle bir
iþaret ki, bunu bu müsveddede görebilmek bile çok zordu. Arzu eden ar-
kadaþlarýmýz isterse akabilirler.

Gereksiz gibi görülebilen bu açýklama, sonraki yýllar ve olaylarla ilgili ba-
zý karanlýk noktalarý aydýnlatmayý saðlar düþüncesi ile yapýlmýþtýr.

ÝSTANBUL'A YAZILAN MEKTUP
Kongreye çaðrý yapmak üzere kaleme alýnan genelge, sivil ve askeri ma-

kamlara þifreli olarak gönderildi. Bunun dýþýnda, Ýstanbul'da bulunan bazý þa-
hýslara da ulaþtýrýldý. Ama bu kiþilere, ayrýca bir de genelge niteliðinde mek-
tup yazdým. Bu isimler arasýnda Abdurrahman Þeref Bey, Reþit Akif Paþa,
Ahmet Ýzzet Paþa, Seyit Bey, Halide Edip Haným, Kara Vâsýf Bey, Ferit Bey
(Bayýndýrlýk Bakaný idi), Sulh ve Selamet Fýrkasý Baþkaný Ferit Paþa (sonra-
dan Harbiye Nazýrý oldu) Cami Bey, Ahmet Rýza Bey de bulunuyordu. Mek-
tupta þu noktalara dikkat çekiyordum:

1. Yalnýz mitingler ve gösterilerle, elde edilmek istenen büyük
amaçlar hiçbir zaman gerçekleþtirilemez.

2. Bunlar, ancak doðrudan doðruya milletin baðrýndan doðan ortak
güce dayanýrsa kurtarýcý olur.

3. Aslýnda acý olan durumu öldürücü biçime sokan en keskin etken,
Ýstanbul'daki karþý akýmlar ve milli hedefleri zararlý bir biçimde des-
teksiz býrakan siyasi ve millet yararýna aykýrý propagandalardýr. Bu-
nun cezasýný yurdumuzun nasýl çektiðini görmekteyiz.

4. Ýstanbul, bundan böyle Anadolu'ya egemen deðil, baðlý olmak zo-
rundadýr.

5. Size de bu konuda büyük fedakârlýklar düþmektedir.

ALÝ KEMAL BEY’ÝN GENELGESÝ
25 Haziran’a kadar Amasya'da kaldým. Hatýrlarsýnýz, o günlerde Dahiliye

Nazýrlýðý görevinde bulunan Ali Kemal Bey, benim görevimden alýndýðýmý ve
artýk benimle hiçbir resmi iþlem yapýlmamasý ve hiçbir isteðimin yerine geti-
rilmemesi konusunda þu genelgeyi yayýmlamýþtý:
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"Mustafa Kemal Paþa büyük bir asker olmakla birlikte, bugünün siyasi du-
rumunu bilmediði için, olaðanüstü vatanseverlik ve çaba gösterdiði halde,
yeni görevinde hiç baþarýlý olamadý. Ýngiliz Olaðanüstü Temsilcisi’nin isteði
ve üstelemesi üzerine görevinden alýndý ve alýndýktan sonra yaptýklarý ve yaz-
dýklarý ile de bu kusurlarýný daha çok açýða vurdu. Adý geçenin Ýstanbul'a ge-
tirilmesi Harbiye Nazýrlýðý’ný ilgilendiren bir görevdir. Ama Dahiliye Nazýrlý-
ðý’nýn size kesin emri, artýk o kiþinin görevinden çýkarýlmýþ olduðunu bilmek,
kendisiyle hiçbir resmi iþleme giriþmemek, hükümet iþleriyle ilgili hiçbir iste-
ðini yerine getirmemektir."

Bu genelgeden, ancak Sivas'a vardýðým 27 Haziran 1919 günü haberim
oldu. Oysa 26 Haziran 1919 günü hükümetten çekilen Ali Kemal Bey'in
Sadrazam’a verdiði resmi yazýdan baþka, saraya gidip Padiþah’a kendi eliyle
verdiði çekilme yazýsý örnekleri, sözlü olarak bildirdikleri ve Padiþah’ýn ona
verdiði karþýlýk hakkýnda çok sonra bilgi edindim.

Ali Kemal Bey, çekilme yazýlarýnda padiþaha; "Resmi görevinden çekil-
mekle birlikte özel olarak hizmet edeceðini ve baðlýlýktan ayrýlmayacaðýný"
ekliyor ve sözlü olarak da; "Resmi görevden ayrýlmamý fýrsat sayan hasýmla-
rýmýn saldýrýþlarýndan kulunuzu koruyunuz" diye yalvarýyor.

Padiþah, buna karþýlýk, "Beni tamamen yalnýz býrakmayacaðýna güveni-
yorum. Baðlýlýðýnýz bana büyük umut ve teselli vermiþtir. Saray her dakika
size açýktýr. Refik Bey’le iþbirliði yapmaktan ayrýlmayýnýz" gibi gönül alýcý
sözler söylüyor.

RAHÝP FRU’YA MEKTUP
Baðlýlýðýndan Padiþah’ýn büyük umut ve teselliye kapýldýðý Ali Kemal'i,

nazýrlýk görevinde ve Padiþah’ýn yanýnda gördükten sonra, onu bir de asýl ger-
çek görevi baþýnda görelim.

Sait Molla'nýn Rahip Fru'ya yazdýðý mektuplardan birisini dikkatinize su-
nuyorum:

"Ali Kemal Bey'e son felaketi üzerine üzüntü duyduðumuzu söyledim. Bu
deðerli kiþiyi elde bulundurmak gerek, bu fýrsatý kaçýrmayalým. Bir armaðan
sunmak için en uygun zamandýr. Ali Kemal Bey dün o kiþi ile görüþmüþ. Ba-
sýn iþinde biraz aðýrdan almak gerektiðini söylemiþ. Bir kere herhangi bir
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gidiþten yana çevrilen düþünür ve yazarlarý öncekine aykýrý bir amaca yönelt-
mek bizde kolay olmaz. Bütün resmi görevliler milli ayaklanmayý þimdilik iyi
görüyorlar, demiþ. Ali Kemal Bey, talimatýnýza eksiksiz uyacak. Zeynelabidin
Partisi’yle de iþbirliði yapmaya çalýþýyor. Kýsacasý, iþler bulandýrýlacak."

Bu mektupta bir not var, þimdi onu da okuyalým:

"Not: Birkaç defa söylemek istediðim halde unutuyorum. Mustafa Kemal
Paþa'ya ve onu tutanlara biraz arka çýkar gibi görünmeli ki, kendisi tam gü-
venle Ýstanbul'a gelebilsin. Bu iþe olaðanüstü önem veriniz. Kendi gazeteleri-
mizle onu destekleyemeyiz."

Bu belgeler üzerinde sýrasý gelince, daha çok bilgi veririm.

ALÝ GALÝP BEY’ÝN YAPTIKLARI
Ali Kemal Bey'in, Amasya'da iken duymadýðýmý söylediðim genelgesi,

memurlarýn ve halkýn kafalarýný gerçekten karýþtýrmýþ. Her yerde olabilecek
kötü niyetli kimseler, hemen benim aleyhime propagandaya ve çalýþmaya gi-
riþmiþler. Bu konudaki baltalayýcý gösterilerin ve iþlerin en önemlisi Sivas'ta
düzenlenmeye baþlamýþ. Ýzin verirseniz bunu kýsaca anlatayým:

Dahiliye Nazýrý Ali Kemal Bey'in genelge ile verdiði emrin tarihi olan 23
Haziran günü, Sivas'ta Ali Galip Bey adýnda bir kiþi, on kadar adamýyla ha-
zýr bulunuyormuþ. Bu kiþi, Ýstanbul'dan Elazýð Valisi olarak gönderilmiþ olan
Kurmay Albay Ali Galip'tir. Sözde, ilin ikinci derecede memurlarý olmak üze-
re, birtakým adamlarý da Ýstanbul'dan seçmiþ, yanýnda götürüyor.

Ali Galip, yolu üzerindeki Sivas'ta durmuþ. Özel görevi bulunduðu bel-
li olan Ali Galip, orada hemen kendinden yana olan etkili kiþiler bulmuþ.
Görevini iyi uygulamak için düzen kurmaya baþlamýþ. Dahiliye Nazýrlý-
ðý’nýn, beni kötüleyen emri gelir gelmez, çalýþma baþlamýþ. Sivas sokakla-
rýnda benim "hain, baþkaldýrmýþ, zararlý bir adam" olduðum yolunda, du-
varlara afiþler yapýþtýrýlmýþ.

Kendisi de, Sivas'ta vali olan Reþit Paþa'nýn yanýna giderek, Dahiliye Na-
zýrlýðý’nýn emrinden söz açtýktan sonra, Sivas'a gidersem bana karþý nasýl dav-
ranacaðýný sormuþ.

Reþit Paþa, ne yapýlabileceðinin açýklanmasýný istemiþ. Ali Galip, "Ben se-
nin yerinde olsam hemen kollarýný baðlar, tutuklarým. Senin de böyle yap-
man gerekir" demiþ.
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Tarih Haziran ayýnýn 27'nci günüdür. Gözlerimizi yeniden bir noktaya
dönmek üzere, iki gün öncesine Amasya'ya çevirelim:

Ayýn 25’inci günü, Sivas'ta beni kötüleyici birtakým uygunsuz olaylar dü-
zenlenmeye baþladýðýný öðrendim. "Yaverim Cevat Abbas Bey'i çaðýrdým ve
'yarýn sabah karanlýkta Amasya'dan güneye gideceðiz" dedim. Bu gidiþimiz
gizli tutularak hazýrlýk yapýlmasý için emir verdim. Bir yandan da gizli olarak
þu tedbiri kararlaþtýrdýk: Beþinci Tümen Komutaný tümeninden seçme subay
ve erlerle olabildiðince güçlü ve atlý piyade birliðini hemen o geceden baþla-
yarak çabucak kuracaktý. Ben, sabah gün doðmadan arkadaþlarýmla birlikte
otomobil ile Tokat'a gitmek üzere yola çýkacaktým. Birlik, kurulur kurulmaz
Tokat üzerinden Sivas'a doðru gönderilecek ve benimle baðlantý kurulacak-
tý. Gidiþimiz, hiçbir yere telle bildirilmeyecek ve elden geldiðince Amasya'da
da açýða vurulmayacaktý.

Amasya'dan yola çýktým. Tokat'a varýr varmaz telgrafhaneyi gözaltýna al-
dýrarak benim varýþýmýn Sivas'a ve hiçbir yere bildirilmemesini saðladým. Ge-
ceyi orada geçirdim. Ertesi gün Sivas'a doðru yola çýktým.

Sivas Valisi’ne, Tokat'tan Sivas'a gelmek üzere yola çýktýðýmý bildiren açýk
bir tel yazdým, imzayý "Ordu Müfettiþi" diye attýrmýþtým.

Telde, özel bir düþünce ile, yola çýkýþ saatimi bildirmiþtim. Ama bu telin,
ayrýlýþýmdan altý saat önce çekilmesini -çünkü ayný saatlerde ben Sivas'ta
olacaktým- ve o zamana kadar hiçbir yoldan Sivas'a bilgi verilmemesini sað-
layacak tedbirleri aldýrdým.

Þimdi, gözlerimizi yeniden Sivas'a çevirelim.

Ali Galip Bey'le Reþit Paþa arasýnda bana karþý ne gibi bir iþlem yapýlaca-
ðýnýn tartýþýlmasý sahnesine yeniden dönelim isterseniz...

Tartýþmanýn kýzýþtýðý bir sýrada, Reþit Paþa'nýn eline benim Tokat'tan çe-
kilen telimi vermiþler. Reþit Paþa, hemen Ali Galip Bey'e uzatmýþ ve "Ýþte
kendisi geliyor; buyurun, tutuklayýn" demiþ. Reþit Paþa, telde yazýlý olan yola
çýkýþ saatini görünce hemen kendi saatini çýkarýp bakmýþ ve sonra da, "Efen-
dim, geliyor deðil, gelmiþ olacaktýr" demiþ.

Bunun üzerine Ali Galip, "Ben tutuklarým dedimse, benim ilim içinde
olursa tutuklarým, demek istedim" deyince toplantýda bulunanlarý bir heyecan
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kaplamýþ. Hep birden, "Haydi öyleyse karþýlamaya gidelim" diyerek toplantý-
ya son vermiþler.

Sivas yakýnlarýndaki Numune Çiftliði'nde karþýlaþtýðýmýzda vali, "Efen-
dim, biraz daha daha dinlenmez misiniz?" diye söze baþladý.

"Yarým dakika bile dinlenmek istemiyorum. Hemen gideceðiz ve sen be-
nim yanýma gel" dedim.

"Efendim," dedi, "Sizin yanýnýza Rauf Bey binsin; ben arkadaki otomobil-
le de gelirim."

"Hayýr, hayýr!" dedim, "Siz buraya!..'

Bu basit tedbirin neden alýndýðý kendiliðinden anlaþýlýr. Sivas þehrine var-
dýðýmýzda, caddenin iki yaný büyük bir kalabalýkla dolmuþ, askeri birlikler tö-
ren duruþu almýþ bekliyordu. Otomobillerden indik. Yürüyerek askeri ve hal-
ký selamladým.

Bu görünüþ, Sivas'ýn saygýdeðer halkýnýn ve Sivas'ta bulunan yiðit subay
ve erlerimizin bana ne derece baðlý olduðunu ve sevgi beslediðini belirten
canlý bir gösteri idi.

Daha sonra, doðruca Kolordu Komutanlýðý'na gittim ve hemen Ali Galip
ve onun yardakçýsý olduklarýný anladýðým fesatçýlarý getirttim. Onlara, ama-
cýmý açýkladým.

Efendiler, bu Ali Galip, karþýlaþtýðý kötü durumdan sonra söyleyeceði giz-
li þeyler olduðunu söyleyerek, geceleyin yanýma gelmek istedi. Kabul ettim.
Davranýþlarýnýn dýþ yüzüne önem vermediðimizi rica ile asýl amacýnýn, benim
yolumda hizmet etmek olduðunu ve Sivas'ta kalýþýnýn, benimle buluþup emir
almak için olduðunu açýklamaya ve inandýrmaya çalýþtý. Bizi oyalamakla bir
ölçüde baþarý da saðladý.

ERZURUM’DA COÞKUYLA KARÞILANIYORUZ
Sivas'ta kurulan teþkilatlar ve yapýlacak iþler hakkýnda gerekli talimatla-

rý verdikten sonra hiç uyumadan geçen gecenin sabahýnda bir bayram günü,
Sivas'tan Erzurum'a doðru yola çýkýldý.

Bir haftalýk sýkýntýlý otomobil yolculuðundan sonra 3 Temmuz 1919 gü-
nü, halkýn ve askerin samimi gösterileri arasýnda, Erzurum'a varýldý. Ýstanbul
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hükümetinden gelebilecek yýkýcý tehlikeleri kontrol altýna almak ve durdur-
mak için haberleþme kanalý olan önemli aþamalarda gereken tedbirlerin alýn-
masý için bütün komutanlara 5 Temmuz 1919 tarihinde bir emir yayýnladým.

Komutan, vali ve Vilayat-ý Þarkiye Müdafa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti
Erzurum þubesi ile görüþüldü. O sýra, vali Münir Bey, Ýstanbul hükümetince
görevinden alýnmýþtý. Erzurum'dan ayrýlmamasýný rica ettiðim için bir yere ký-
mýldamadý. Bitlis Valiliði’nden ayrýlýp Ýstanbul'a gitmek üzere Erzurum'dan
geçen Mazhar Müfit Bey de Münir Bey gibi Erzurum'da beni bekliyordu.

MÝLLÝ AMAÇ ÝÇÝN EL BÝRLÝÐÝ
Bu iki vali beyle, 15. Kolordu Komutaný Kâzým Kara Bekir Paþa ve yanýn-

da bulunan Rauf Bey, eski Ýzmit Mutasarrýfý Süreyya Bey ve karargâhýmdan
Kurmay Baþkaný Kâzým Bey ve Kurmay Hüsrev Bey, Doktor Refik Bey arka-
daþlarýmla önemli bir görüþme yapmayý uygun gördüm. Kendilerine genel ve
özel durumu ve tutulmasý gerekli yolu anlattým.

Bu arada en elveriþsiz durumlarý, genel ve kiþisel tehlikeleri, sýrasýna gö-
re nelerin göze alýnmasý gerektiðini açýkladým:

Milli amaçlarla ortaya atýlacaklarýn yok edilmesini düþünenler, bugün
yalnýz saray, Ýstanbul hükümeti ve yabancýlardýr. Ama bütün halkýn aldatýla-
bileceðini ve bize karþý çevrileceðini de düþünmek gerekir. Önder olacakla-
rýn, her ne olursa olsun tutulan yoldan dönmemeleri, son nefeslerini verin-
ceye kadar mücadeleyi sürdüreceklerine karar vermeleri gerekir. Yüreklerin-
de bu gücü duymayanlarýn iþe giriþmemeleri çok daha iyi olur. Çünkü böyle
bir durumda hem kendilerini ve hem de milleti aldatmýþ olurlar. Bir de, söz
konusu görev, resmi makam ve üniformaya sýðýnarak el altýndan yapýlamaz.
Böyle bir tutum, bir ölçüye kadar yürüyebilir. Ama artýk o dönem geçmiþtir.
Açýkça ortaya çýkmak ve milletin haklarý adýna yüksek sesle baðýrmak ve bü-
tün milletin, bu sese katýlmasýný saðlamak gerekir.

Yeniden toplandýðýmýzda, iþin baþýnda benim bulunmamý istediler ve ken-
dilerinin bana yardýmcý ve destek olacaklarýný bildirdiler. Ýstanbul'da Genel-
kurmay Baþkanlýðý görevinden alýnan Cevat Paþa ile göreve baþlayan Feyzi
Paþa'dan ve Barýþ Hazýrlýklarý Komisyonu'nda çalýþan Ýsmet Bey'den baþlaya-
rak, Erzurum'a gelinceye kadar, her yerde gördüðüm ve karþýlaþtýðým komutan,
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subay, her türlü devlet adamý ve ileri gelen kiþilerle, burada Erzurum'da yap-
týðým gibi görüþmeler ve anlaþmalar yapmýþtým.

ERZURUM KONGRESÝ'NE DOÐRU
Erzurum'a geliþimin ilk günlerinde, Erzurum Kongresi'nin toplanmasýný

saðlamak için gerekli tedbirleri almakla uðraþmaya önem verildi. Ama o gün-
lerin þartlarý içinde böyle bir amacýn gerçekleþtirilmesindeki zorluklarý þimdi
çok iyi anlayabilirsiniz. Kongrenin toplanma günü olan 10 Temmuz yaklaþtý-
ðý halde illerden gerekli delegeler seçilip gönderilmiyordu. Halbuki bu kon-
grenin toplanmasýný saðlamak artýk çok önemli bir iþ olmuþtu. Bundan dola-
yý, bizim saðlam tedbirler almamýz gerekiyordu. Milli ayaklanmayý ordunun
desteklemesi, askerin ve halkýn çalýþmalarýný birbiriyle düzenli duruma getir-
mek, önemli bir konu idi.

Biz bu iþlerle uðraþýrken, bir yandan da Ýstanbul'da Harbiye Nazýrlýðý ma-
kamýnda bulunan Ferit Paþa'nýn ve Padiþah’ýn, Ýstanbul'a dönmemi saðlamak
için sürüp giden hileli telgraflarýyla da mücadele etmek gerekiyordu fakat
durmadan zaman kaybediyorduk.

Harbiye Nazýrlýðý, "Ýstanbul'a gel" diyordu. Padiþah da, "Önce hava deði-
þimi al, Anadolu'da bir yerde otur; ama bir iþe karýþma" diye haber gönder-
meye baþladý. Sonunda, ikisi birlikte, "Ýstanbul’a gelmek zorundasýn” deyi
tehditler savurmaya baþladý.

Ben de bütün bu çaðrýlara tek bir kelimeyle cevap verdim: "Gelmem!"

En sonunda 8-9 Temmuz 1919 gecesi, Sarayla açýlan bir telgraf baþý
konuþmasý sýrasýnda, birdenbire perde kapandý ve 8 Haziran’dan 8 Tem-
muz’a kadar bir aydýr süren oyun son buldu. Ýstanbul, o dakikada benim
resmi görevime son vermiþ oldu. Ben de o dakikada, Harbiye Nazýrlýðý’na
ve Padiþah’a görevimle birlikte askerlik mesleðinden istifa ettiðimi bildi-
ren telleri gönderdim.

Durumu, ordulara ve millete kendim bildirdim. O günden sonra resmi
görev ve yetkiden ayrýlmýþ olarak, yalnýz milletin sevgisine, cömertliðine
ve yiðitliðine güvenerek ve onun bitmez uyarýcý ve zengin ruh kaynaðýn-
dan aydýnlanýp güçlenerek vicdanýmýzýn gösterdiði yolda görevimizi yap-
maya devam ettik.
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Erzurum Kongresi, 1919 yýlý Temmuz ayýnýn 23'üncü günü, gösteriþsiz bir
okul salonunda açýldý. Ýlk gün, beni baþkanlýða seçtiler. Yaptýðým konuþmada
þunlarý söyledim:

“Tarih ve olaylarýn sürükleyiþiyle, gerçekten içine düþtüðümüz kanlý ve
kara tehlikeleri görmeyecek ve bundan kabarýp coþmayacak hiçbir vatanse-
ver düþünülemez. Ateþkes Anlaþmasý hükümlerine aykýrý olarak yapýlan sal-
dýrýlardan ve yurda düþmanlarýn giriþini hap birlikte yaþadýk. Tarihin, bir
milletin varlýðýný ve hakkýný hiçbir zaman tanýmazlýktan gelemeyeceðini,
bunun için de yurdumuzu, milletimizi kötüleyici yargýlarýn yüzde yüz deðer-
den düþeceðini bilmeliyiz. Ülke ve milletin kutsal varlýklarýný kurtarma ve
koruma konusunda son sözü söyleyecek ve bunun gereðini yaptýracak gü-
cün, bütün yurda bir að gibi yayýlmýþ olan milli akýmdan doðan yiðitlik ruhu
olduðunu söylemeliyim.”

Daha sonra da maneviyatýn arttýrýlmasýna yaramak üzere de bütün zulüm
görmüþ milletlerin, milli amaçlarýna ulaþmak için o günlerdeki çalýþmalarý
üzerine, elde edilen bazý bilgileri özetledim ve milletin kaderinde sözünü yü-
rütecek bir milli idarenin, ancak Anadolu'dan doðabileceðini belirttim. Bu
milli iradeye dayanan bir Millet Meclisi meydana getirilmesini ve bu mecli-
sin, gücünü milli iradeden alacak bir hükümetin kurulmasý için çalýþma yap-
masýný ilk hedef olarak gösterdim.

ERZURUM KONGRESÝ’NÝN BÝLDÝRÝSÝ
Erzurum Kongresi, tam 14 gün sürdü. Kongre, çalýþmasýnýn sonucunu,

düzenlediði tüzük ve tüzüðün içindekileri herkese duyuran bildiri yayýnladýðý
için bir ilk de sayýlabilir. Bu tüzük ve bildiri, o zamanýn ve çevrenin gerektir-
diði az önemli düþünceler çýkarýlarak incelenecek olursa birtakým köklü ve
geniþ kapsamlý ilkeleri ve kararlarý ortaya koymasý bakýmýndan da dikkat çe-
kicidir. Ýzin verirseniz bu ilkeleri ve kararlarý, benim daha o zaman nasýl an-
ladýðýmý açýklayayým:

1. Milli sýnýrlar içinde bulunan vatan parçalarý bir bütündür; birbi-
rinden ayrýlamaz.

2. Hangi biçimde olursa olsun, yabancýlarýn topraklarýmýza girme-
sine ve iþlerimize karýþmasýna karþý ve Osmanlý Hükümeti’nin daðýl-
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masý halinde millet, birlikte direnecek ve kendini savunma hakkýný
kullanacaktýr.

3. Yurdun ve baðýmsýzlýðýn korunmasýna ve güvenliðinin saðlanma-
sýna Ýstanbul hükümetinin gücü yetmezse, amacý gerçekleþtirmek
için, geçici bir hükümet kurulacaktýr. Bu hükümet üyeleri milli
kongre tarafýndan seçilecektir. Kongre toplanmamýþsa bu seçimi
Temsilciler Kurulu yapacaktýr.

4. Milli gücü etkili ve milli iradeyi egemen kýlmak temel ilkedir.

5. Hýristiyan azýnlýklara siyasi üstünlük ve toplumsal dengemizi bo-
zacak ayrýcalýklar verilmesine karþý çýkýlacaktýr.

6. Yabancý devletlerin mandasý ve koruyuculuðu kabul olunamaz.

7. Millet Meclisi'nin hemen toplanmasýný ve hükümet iþlerinin
meclis denetiminde yürütülmesini saðlamak için çalýþacaktýr.

TEMSÝLCÝLER KURULU SEÇÝLDÝ
Kongre toplantýsýný kapatýrken, üyelere, bu toplantýda çok önemli karar-

lar alýndýðýný ve bütün dünyaya milletimizin varlýk ve birliðinin gösterildiði-
ni söyledim ve “Tarih, bu kongremizi çok az görülebilen büyük bir eser ola-
rak yazacaktýr" diye de ekledim.

Erzurum Kongresi’nde, tüzük gereðince, bir Temsilciler Kurulu seçmiþti.
Bu kurul þöyle oluþturulmuþtu:

1. Mustafa Kemal: Eski Üçüncü Ordu Müfettiþi, askerlikten çekilmiþ

2. Rauf Bey: Eski Bahriye Nazýrý

3. Raif Efendi: Eski Erzurum Milletvekili

4. Ýzzet Bey: Eski Trabzon Milletvekili

5. Servet Bey: Eski Trabzon Milletvekili

6. Þeyh Fevzi Efendi: Erzincan'da Nakþi Þeyhi

7. Bekir Sami Bey: Eski Beyrut Valisi

8. Sadullah Efendi: Eski Bitlis Valisi

9. Hacý Musa Bey: Mutki Aþiret Baþkam
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Burada yeri gelmiþken þunu da belirtmek isterim ki, bu kiþiler hiçbir zaman
bir araya gelip birlikte çalýþmýþ deðillerdir. Bunlardan Ýzzet, Servet ve Hacý
Musa Beyler ve Sadullah Efendi hiç gelmemiþlerdir. Raif ve Þeyh Fevzi Efen-
diler, Sivas Kongresi'ne katýlmýþlar ve ondan sonra biri Erzurum'a, diðeri Er-
zincan'a dönerek bir daha aramýza katýlmamýþlardýr. Rauf Bey ve Sivas Kon-
gresi’nde aramýza katýlan Bekir Sami Bey, Ýstanbul'daki Millet Meclisi'ne gi-
dinceye kadar, bizimle birlikte bulunmuþlardýr.

BAZI DURAKLAMALAR DA OLUYORDU
Yeri gelmiþken, küçük bir noktayý da vurgulamak isterim. Benim, Erzu-

rum Kongresi'ne üye olarak girip girmemem düþünülmeye deðer görüldüðü
gibi, kongreye katýldýktan sonra da baþkan olup olmamam üzerinde de karar-
sýz kalanlar olmuþtur. Bu kararsýzlardan bazýlarýnýn düþüncelerini iyi niyetle-
rine ve samimiyetlerine yormakla birlikte, baþka birtakým kimselerin bu ko-
nuda samimiyetten büsbütün uzak olduklarýna, tersine kötülük amacý güt-
tüklerine daha o zaman þüphem kalmamýþtý.

Kongrenin bitiminden iki üç gün önce baþka bir tartýþma da söz konusu
olmaya baþlamýþtý. Bazý yakýn arkadaþlarým, benim Temsilciler Kurulu'na gi-
rip açýk olarak çalýþmamý sakýncalý görüyorlardý.

Gerekçeleri de þu noktalarda özetlenebilir:

"Milli teþebbüs ve çalýþmalarýn bütün anlamýyla milletten doðduðunu,
gerçekten milli olduðunu göstermek gerekir. Böyle olursa, giriþimler daha
güçlenir ve kimsenin kötü yorumuna ve özellikle yabancýlarýn olumsuz dü-
þüncelerine yer kalmaz."

Bu düþüncelerin yerinde olup olmadýðýný araþtýracak ve tartýþacak deði-
lim ancak benim de, bu düþüncelere karþý olan fikirlerimin dayanak noktala-
rýndan bazýlarýný sayayým:

Her þeyden önce ben, ne olursa olsun, kongreye katýlmalý ve onu yönet-
meliydim. Çünkü, zaman geçirmeksizin milli iradenin iþler duruma getirilme-
sini ve milletin kendi baþýna tedbirler almaya baþlamasýný saðlamak zorunlu-
luðuna inanýyordum. Bu temel ilkeleri benimsetip karara baðlatabilmek için,
kongrede yönetici olarak çalýþmayý ve üyeleri aydýnlatmayý çok gerekli görü-
yordum. Nitekim öyle oldu. Erzurum Kongresi'nin, daha önce açýkladýðým il-
ke ve kararýný herhangi bir temsilciler kurulunun uygulatabileceðine benim
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güvenim olmadýðýný açýkça söylemeliydim. Aradan geçen zaman ve olaylar
beni doðrulamýþtýr.

Erzurum Kongresi'nin bitiminde, 15. Kolordu Komutanlýðý’na Ýstan-
bul'dan 30 Temmuz 1919 günlü þöyle bir emir geldi:

"Mustafa Kemal Paþa ile Refet Bey'in hükümet kararlarýna karþý gelmele-
rinden dolayý hemen yakalanarak Ýstanbul'a gönderilmeleri Babýâli tarafýn-
dan uygun görülüp ilgili görevlilere gerekli emirler verildiðinden, kolordu ta-
rafýndan önemle yardým edilmesi ve sonucundan bilgi verilmesi rica olunur."

Bu emre, Kolordu Komutanlýðý’nca gerekli cevap verildi. Bu karþýlýðý öte-
ki komutanlara da, olduðu gibi gönderterek dikkatlerini çektirdim.

Kongre bildirisi, yurt içinde her yere ve yabancý devlet temsilcilerine tür-
lü yollarla bildirildi. Tüzük de komutanlara ve baþka güvenilir makamlara
kapalý tel ile bölüm bölüm verilerek bulunduklarý yerlerde basýlýp, çoðaltýl-
masýnýn ve yayýmýnýn saðlanmasýna çalýþýldý.

KAFA KARIÞIKLIÐI ve KARAKOL CEMÝYETÝ
Biz, Erzurum'da kongre kararlarýnýn her yerde anlaþýlmasýný ve birlikte

uygulanmasýný saðlamaya çalýþýrken "Karakol Cemiyeti" adýna basýlý birtakým
kâðýtlarýn bütün orduya, komutan, subay, herkese daðýtýldýðý bildirildi.

Bunlarý okuyan bana yakýn komutanlar bile, bu iþi benim yaptýðýmý düþü-
nerek iyiden iyiye þüpheye düþmüþler. Benim, bir yandan kongreler toplayýp
açýk olarak milletle ortak çalýþmalar yaparken, bir yandan da bir komite kur-
makla uðraþtýðýmý zannetmiþler. Gerçi, bu iþleri ve teþkilatlarý yapanlar Ýstan-
bul'da bulunuyorlardý ama, her þeyi benim adýma yapýyorlarmýþ.

Karakol Cemiyeti'nin tüzüðüne göre, genel merkez üyeleri ve sayýlarý,
toplanma yerleri ve nasýl toplandýklarý, nasýl seçilip görevlendirildikleri kesin
olarak gizli ve saklý tutulur. Bir de, en ufak bir sýrrý açýða vuran ya da Kara-
kol Cemiyeti'ne tehlike getiren, dahasý, tehlike getirici bir þüphe uyandýran,
hemen asýlýr.

Yönetmeliðinde de, "bir milli ordu"dan söz ediliyor ve "Bu ordunun baþ-
komutaný ve genelkurmay baþkaný, ordu, kolordu ve tümen komutanlarý ve
kurmaylarý seçilmiþ ve atanmýþ olup gizliye saklý tutulur. Bunlar, görevlerini
gizli olarak yaparlar" deniliyor.
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Hemen komutanlarý uyardým, bu tüzük ve yönetmelik hükümlerini uygu-
lamamalarý gerektiðini ve bu iþin kaynaðýný araþtýrmakta olduðumu bildirdim.

Sivas'a vardýktan sonra, oraya gelen Kara Vâsýf Bey'den anladým ki, bu iþi
yapan kendisi ve bazý arkadaþlarý imiþ.

SÝVAS’TA KONGRE HAZIRLIÐI
Sivas'ta toplanmasýný saðlamaya çalýþtýðýmýz kongreye her yerden delege

seçtirmek ve onlarýn Sivas'a gelmelerini saðlamak için, Amasya'da baþlamýþ
olan çalýþma ve yazýþmalar sürüp gidiyordu. Bütün komutanlar ve her yerde
birçok vatanseverler, olaðanüstü çaba gösteriyorlardý. Fakat yine her yerde
olumsuz ve kötüleyici propagandalar ve özellikle Ýstanbul hükümetinin en-
gelleyici tedbirleri iþi zorlaþtýrýyordu.

Biz, dört bir yandan delege seçtirmek ve göndertmekte karþýlaþýlan güç-
lüklerin üstesinden gelmeye çalýþýrken, öte yandan kongre için en güvenilir
yer olarak seçtiðimiz Sivas'ta da bir kaygý ve heyecan baþladý.

Burada sýrasý gelmiþken söyleyeyim ki, ben Sivas'ý gerçekten her yönden
güvenilir saymýþ olmakla birlikte, daha Amasya'da iken Sivas'a gelen bütün
yollar üzerinde uzaktan ve yakýndan her türlü askeri tedbir ve düzeni aldýr-
mayý da gerekli bulmuþtum.

Erzurum'dan ayrýlmak zamaný gelmiþti. Þimdiye kadar verdiðim bilgiden
anlaþýlmýþtýr ki, Sivas Kongresi Doðu ve Batý illerinin ve Trakya'nýn, yani bü-
tün yurdun birliðini saðlamak amacýný güdüyordu. Bunun için, bu kongrede
Doðu illerinin delegelerinin bulunmasý gerekirdi. En kolay ve çýkar yol, Vilâ-
yat-ý Þarkiye Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Temsilciler Kurulu’nu Sivas'a götü-
rüp kongreye katmaktý.

Sonunda, Temsilciler Kurulu üyesi olarak, Erzurum'dan üç kiþi, Erzin-
can'dan bir kiþi ve Sivas'ta bulduðumuz Bekir Sami Bey'le beþ kiþi olduk.

Erzurum'dan çýktýðýmýz gün, tarih 29 Aðustos 1919'u gösteriyordu.

SÝVAS YOLU
Amasya'dan Erzurum'a gelirken Sivas'ta baþýmýza gelen küçük bir mesele

vardý, hatýrlarsanýz. Gariptir ama Erzurum'dan Sivas'a giderken de buna benzer
bir olayla karþýlaþtýk. Erzincan'dan batýya doðru yola çýktýðýmýz günün sabahý,
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Erzincan boðazýna gelir gelmez, bazý jandarma erlerinin ve subaylarýnýn he-
yecanlý ve korkulu bir tavýrla otomobillerimizi durdurduklarýný gördük. Du-
rumu þöyle açýkladýlar:

"Dersim Kürtleri boðazý tutmuþlardýr. Çok tehlikeli bir durum var. Geç-
meniz mümkün olmayabilir."

Bir subay, merkeze kuvvet gönderilmesini yazmýþ, o kuvvet gelince gerek-
li düzenlemeyi yapacak, saldýrganlarý püskürtüp yolu açacakmýþ.

Kimse, bu hainlerin gücü nerden aldýðýný sorgulamýyor, nereyi ve nasýl
tuttuklarýný konuþmuyor, ne kadar kuvvet geleceðini açýklamýyor, ne zaman
geleceðine dair bilgi vermiyor ama bir tehlikeden söz ediyorlar.

Bu bilmece gibi durum çözülünceye kadar, Erzincan'a geri dönmek ve
kim bilir kaç gün beklemek gerekiyordu. Bizim bu kadar vaktimiz yoktu zira
iþimiz çok aceleydi. Erzurum ile Sivas arasýndaki yolu belli süre içinde aþýp
belli günde Sivas'ta bulunamazsam, þurada burada, þundan ya da bundan do-
layý korktuðum ve beklediðim, Sivas'ta her yerde duyulursa bozgun baþlaya-
bilir, iþler altüst olabilir, hedefimize ulaþamayabilirdik. Benim korkum tama-
men böyle idi…

Karar vermemiz gerekiyordu. Tehlikeyi göze alýp yola devam etmekten
baþka bir þey yapamazdýk. Her ne kadar o günlerde Elazýð Valisi Ali Galip
Bey'in Dersim'de dolaþtýðý ve bazý oyalayýcý iþler yapmaya ve birtakým düzen-
ler kurmaya çalýþtýðý biliniyor idiyse de, açýklayayým ki ben, her þeyden önce,
boðazýn gerçekten tutulduðuna inanmadým. Bunu, Ýstanbul Hükümeti'nin
yardakçýsý olabileceðini sandýðým bazý kimselerin, sadece beni durdurmaya
zorlamak için uydurduklarý bir düzen saydým. Sonra, Dersim Kürtleri boðazý
tutmuþlarsa bunlarýn yapabilecekleri iþin, uzak tepelerden yola ateþ etmek-
ten baþka bir þey olamayacaðýný çok iyi tahmin ediyordum.

Bütün bunlarý da düþünerek yürüyüp, boðazý geçtik ve 2 Eylül 1919 gü-
nü Sivas'a ulaþtýk. Halk daha þehrin giriþinden itibaren büyük ve gösteriþli
törenlerle bizi baðrýna bastý.

SÝVAS KONGRESÝ AÇILIYOR
Sivas Kongresi 1919 Eylül ayýnýn dördüncü perþembe günü öðleden son-

ra saat iki civarýnda açýldý. Kongrenin açýlmasýndan sonra ilk söz alan deðer-
li zatýn, kongre tutanaðýna olduðu gibi geçirilen þu sözlerini duyduk:
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"Efendim, þimdi elbette baþkanlýk iþi söz konusu olacak. Ben baþkanlýk
görevinin birer gün ya da birer hafta sürmek üzere sýrayla yapýlmasýný ve üye
adlarýnýn ya da temsil edilen il ve sancak adlarýnýn baþ harflerine göre alfabe
sýrasýyla yapýlmasýný teklif ediyorum."

Öyle þaþýlacak bir denk geliþti ki, bu öneriyi yapanýn temsil ettiði ilin adý
da, kendi adý da alfabenin ilk harfi ile baþlýyordu. Ben, çaðrýyý yapan kiþi ola-
rak, bir konuþmayla kongreyi açtýktan sonra, geçici olarak baþkanlýk yerinde
bulunuyordum.

"Bu neden gerekiyor efendim?" diye sordum.

Öneriyi yapan þöyle cevapladý:

"Böylece iþin içine senlik benlik karýþmamýþ olacaðý gibi dýþarýya karþý da,
eþitliði gözettiðimiz için, iyi bir etki yapýlmýþ olur" dedi.

Efendiler; ben ülkenin, teklifi yapanla birlikte bütün milletin, hepimizin
nasýl bir felaket çýkmazýnda bulunduðumuzu göz önüne getirerek, kurtuluþ ça-
resi olduðuna inandýðým iþleri bitmez tükenmez güçlük ve engeller olsa da,
maddi ve manevi bütün varlýðýmla yürütmeye çalýþýrken, benim en yakýn arka-
daþlarým, daha dün Ýstanbul'dan gelmiþ ve elbette iþlerin içyüzünü bilmeyen,
saygý duyduðum yaþlý bir kiþinin diliyle bana senlikten benlikten söz ediyorlar.

Bu teklifin oylanmasýný istedim. Çoðunlukla kabul edilmedi. Baþkan seçi-
mini gizli oya sundum. Üç üyeden baþka bütün üyeler oylarýný bana verdiler.

Kongrenin dördüncü günü, asýl konuya geldik ve o gün, Erzurum Kongre-
si Tüzüðü’nü görüþerek hemen sonuca baðladýk. Çünkü, Erzurum Kongresi
Tüzüðü’nde yapýlmasý gereken deðiþiklikleri önceden hazýrlamýþ ve gerekli
gördüðümüz üyeleri bu konuda aydýnlatmýþ oluyorduk.

AMERÝKAN MANDASI GÜNDEMDE
Bundan sonra 8 Eylül toplantýsýnda, Amerikan mandasý üzerinde konu-

þuldu. O günlerde, Ýstanbul'dan gelen bazý kimseler, Amerikalý Bay Bravn
(Brown) adýnda bir gazeteciyi de yanlarýnda Sivas'a getirmiþlerdi.

Kongreden önce Halide Edip hanýmýn görüþleri þöyleydi:

"Çok tehlikeli günler geçiriyoruz. Anadolu'da olup bitenleri dikkat ve sevgiyle
izleyen bir Amerika var. Hükümet ve Ýngilizler bunun, Hýristiyanlarý öldürmek,

42 Mustafa Kemal Atatürk



ittihatçýlarý getirmek için yapýldýðý düþüncesini el birliðiyle Amerika'ya aþýlamaya
çalýþýyorlar. Her an bu millete ayaklanmayý durdurmak için kuvvet gönderilmesi
düþünülüyor; bunun için Ýngilizleri kandýrmaya çalýþýyorlar. Ayaklanma aceleyle
ve olumlu isteklerle hemen kendini gösterirse (ve Hýristiyan düþmanlýðý gibi bir tu-
tumu da olmazsa) Amerika'da hemen destek bulacaðýný yine çok önemli çevreler
kesinlikle söylüyorlar. Sivas Kongresi toplanýncaya kadar Amerika Komisyonunu
alýkoymaya çalýþýyoruz. Kongreye Amerikalý bir gazeteci göndermeyi bile belki ba-
þarabileceðiz. Ýþte bütün bunlar karþýsýnda, davamýza destek olabilmesi için, bu el-
veriþli dakikalarý yitirmeden, bölünme ve çökme korkusu karþýsýnda Amerika'ya
baþvurmak zorunda olduðumuzu sanýyorum. Vasýf Bey kardeþimizle bu konuda
ortak olduðumuz noktalan kendisi de ayrýca yazacaktýr. Türkiye'yi, dirayeti ve ira-
desi olan geniþ kafalý bir iki kiþi belki kurtarabilir. Macera ve savaþ zamaný artýk
geçmiþtir. Gelecek için geliþme ve birleþme savaþý açmak zorundayýz. Bilinçlerinde
bunca çocuðu ölen zavallý yurdumuzun düþünce ve medeniyet savaþýnda kaç þehi-
di var? Biz Türkiye'nin hayýrlý çocuklarýndan yarýnýn kurucularý olmalarýný istiyo-
ruz. Rauf Bey kardeþimizle sizin, temelleri bile çöken zavallý yurdumuz için uzak-
larý görerek birlikte düþünüp çalýþmanýzý bekliyoruz.

Saygýlarýmý gönderir, baþarýnýza dua ederim. Milli davada canýyla ve baþýyla
çalýþanlar arasýnda gösteriþsiz bir Türk eri alçak gönüllülüðü ile sizinle birlikte ol-
duðumu bildiririm.

10 Aðustos 1919

Halide Edip"

BAY BRAVN'LA GÖRÜÞME
Burada sizlere küçük bir bilgi daha vereyim. Sivas'a gelmiþ olan, Ameri-

kalý gazeteci Bay Bravn ile bizzat görüþmeyi uygun gördüm. Karþýsýndakini
kolayca anlayan çok akýllý bir genç olduðunu söylemeliyim.

Efendiler, kongrede manda iþi üzerine yapýlan görüþme ve tartýþmayý, el-
den geldiðince orada geçtiði gibi, yüce kurulunuza anlatmaya çalýþacaðým.

Gün boyunca birçok kiþi söz aldý. Kimseye söz vermeden önce, baþkanlýk
yerinden, tutanaklara olduðu gibi geçirilen þu kýsa konuþmayý yaptým:
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Görüþmeye baþlamadan önce bazý noktalara dikkatinizi çekmek isterim.
Bu raporda, örneðin Bay Bravn'dan söz edilmekte ve elli bin kiþilik bir iþçi or-
dusu getirtileceðini söylediði yazýlmaktadýr. Bay Bravn, “Ben görevli bir kiþi
olarak görüþmüyorum, büsbütün özel olarak görüþüyorum” diyor ve Ameri-
ka'nýn mandayý kabul edeceðini deðil, belki etmeyeceðini bile söylüyor. Onun
için sözleri, Amerika adýna deðil, kendi adýnadýr; güdümün ne olduðunu
kendisi de bilmiyor. “Manda, siz ne derseniz odur.”

Bir sonraki oturumda Vâsýf Bey ilkin, mandanýn tarifi üzerinde uzun bir
konuþma yaptý. Sözü baþkalarýna býraktý. Bir daha söz aldý ve "Ýlkin genel ola-
rak mandayý kabul edelim de þartlarý üzerinde sonradan görüþürüz" dedi.

Bekir Sami Bey'den sonra Hami Bey ve Hami Bey'den sonra da Refet Bey
(Refet Paþa) konuþtular. Refet Bey'in söylediði þuydu:

“Güdümün baðýmsýzlýðý zedelemeyeceði þüphe götürmez iken, bazý arka-
daþlarýmýz: ‘Baðýmsýz mý kalacaðýz, yoksa mandayý mý kabul edeceðiz?' yollu
bir takým düþünceler ileri sürüyorlar.”

Refet Bey diyordu ki:

"Bizim, Amerikan mandasýný uygun tutmaktan amacýmýz, bütün toplumlarý
esir kýlan; yürekleri, vicdanlar söndüren Ýngiliz güdümünden kurtulmak, yumuþak
ve milletlerin vicdanlarýna saygý gösteren Amerika'yý kabul etmektir. Yoksa, asýl iþ
para iþi deðildir. Manda ile baðýmsýzlýk birbirine engel olmaz."

Daha sonra Bursa delegesi Ahmet Nuri Bey, mandaya karþý olduðunu gerek-
çeleriyle birlikte anlattýðý uzun bir konuþma yaptý.

KONGRE SONA ERÝYOR
Sivas Kongresi, 11 Eylül’de sona erdi. 12 Eylül’de Sivas halkýnýn da katýl-

dýðý bir açýk oturum yapýlarak bazý konuþmalar yapýldý. Kongre görüþmeleri
sýrasýnda, önemli olarak Millet Meclisi’nin bir an önce seçilmesi ve toplantý
yerinin neresi olmasý gerekeceði konularý masaya yatýrýldý.

Sivas Kongresi süresince, sinirlere gerginlik verecek nitelikte haberler al-
maktan geri kalmýyordum. Ancak, aldýðým bütün bilgileri olduðu gibi kongre
üyelerine sunmakta yarardan çok sakýnca buluyordum.

Gördünüz ki, þimdi açýklayacaðým üzere, gerçekten tehlikeli sayýlabile-
cek nitelikte olan Ali Galip olayý sebebiyle önemli iþ, her türlü güçlüklere

44 Mustafa Kemal Atatürk



ve tehlikelere göðüs gererek Sivas Kongresi görüþmelerini bir an önce sonuç-
lu kararlarla bitirmek ve bu kararlarý bütün ülke sathýnda uygulamaya giriþ-
mekti. Bu dileðim gerçekleþti. Bütün yurdu kapsayan milli teþkilat tüzüðü-
nün ve Genel Kongre Bildirisi’nin hemen basýlýp daðýtýlmasý için gereken iþ-
lemlere baþlandý.

ALÝ GALÝP OLAYI
Ülkenin kurtulmasý hedefine kilitlenmiþ olan Kurtuluþ Savaþýmýz için

önemli olan baþka bir olayý da anlatmak istiyorum. Sivas Kongresi’nin ikinci
günü, yani 6 Eylül’de, silahlý adamlarýn koruyuculuðunda, Malatya'ya üç kiþi
gelmiþti. Bunlar, ilin yöneticileri tarafýndan karþýlanýyordu. Yanlarýnda bir de
yabancý subayýn bulunduðu bu kiþilerin ne amaçla dolaþtýklarýný biliyorduk.

Malatya'da görevli 12. Süvari Alayý Komutaný ile 7/8 Eylül gecesi telgraf
görüþmesi yaptým. Gelenlerin on beþ yirmi kiþi olduklarýný öðrendim. Komu-
tana bunlarýn hemen yakalanýp Sivas'a gönderilmesi ayrýca, onlarla çalýþan
ve Ýstanbul Hükümeti’nin adamý olan Harput Valisi Ali Galip Bey'in de ya-
kalanmasý talimatýný verdim.

Bu kiþiler durumu anlayýnca, kaçmýþlar. Giderken hükümet konaðýndan
altý bin lira almýþlar. Bütün çabalara raðmen yakalanamadýlar. Sonradan öð-
rendik ki, çevrelerine topladýklarý aþiretler daðýlmýþ, Ali Galip de önce Ur-
fa'ya ardýndan da Halep'e kaçmýþ.

ÝSTANBUL HÜKÜMETÝ’YLE ÝLÝÞKÝLER KESÝLÝYOR
Sivas Kongre Kurulu’nun bütün çabalarý sonuç vermeyince Eylül ayýnýn

on ikinci günü Ýstanbul Hükümeti’yle genel olarak haberleþme ve baðlantý
kesildi. Bildiðiniz gibi Ferit Paþa Hükümeti, milletvekilleri seçimi için sözde
bir emir vermiþti. Ama, içinde bulunduðumuz güne kadar, yani Anadolu'nun
Ýstanbul'la baðlantýyý kestiði 12 Eylül gününe kadar, bu emir uygulanmamýþ-
tý. Son durum üzerine en önemli iþin milletvekilleri seçimini bir an önce ger-
çekleþtirmek olacaðý açýktý. Bunun için, hemen bu konu ile de uðraþýlmaya
baþlanýldý. Uzun ayrýntýlara girmektense, sözünü ettiðim gün verilen ilk ge-
nel talimatý olduðu gibi bilgilerinize sunmayý daha uygun görüyorum:

Ýstanbul Hükümeti’nin tuttuðu ve o güne kadar sürdürdüðü çað dýþý yön-
teme ve yaþamakta olduðumuz günlerin büyük korku ve tehlikelerine karþý
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haklarýmýzý savunmak ve varlýðýmýzý korumak için Millet Meclisi’nin seçil-
mesini ve toplanmasýný saðlamak ve çabuklaþtýrmak en önemli iþimizdir.

Ýstanbul Hükümeti, milleti aldatarak, milletvekili seçimlerini aylarca
yaptýrmamýþ olduðu gibi, son zamanda verdiði seçim kararýnýn yerine getiril-
mesini de türlü gerekçelerle geciktirmekte ve geri býrakmaktadýr. Ferit Pa-
þa'nýn Toros'un ötesindeki illerimizden vazgeçtiði, Barýþ Konferansý’na verdi-
ði nota ile ortaya çýkmýþtý. Aydýn ilinde Yunanlýlarla aramýzda sýnýr çizmeye
giriþmesi de, orada düþman eline düþen yerlerin bir olup bitti biçiminde Yu-
nan topraklarýna katýlmasýný kabul ettiðine ispat sayýlmýþtýr. Düþman eline
geçmiþ öteki vatan topraklarý için de bunlara benzer akýlsýzca ve haince po-
litika güderek ülkenin ve milletin bölünüþüne yol açmasý beklenebilir. Millet
Meclisi toplanmadan önce barýþ antlaþmasýný imza ederek milleti bir olup bit-
ti karþýsýnda bulundurmak istediði sanýlmaktadýr. Bundan dolayý, Genel Kon-
gre, orduyu ve milleti uyanýklýða çaðýrýr ve aþaðýdaki iþlerin aceleyle yapýlma-
sýný, milletin var ya da yok oluþu ile sonuçlanacak önemde saydýðýný bildirir:

* Seçim hazýrlýklarýnýn yürürlükteki yasada gösterilen en kýsa süre içinde
yapýlýp bitirilmesi için Belediyeler ve Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri bütün
güçleriyle çalýþmalýdýrlar.

* Sancaklardan çýkarýlacak milletvekillerinin, nüfusa göre, sayýsý hemen
tespit edilerek Temsilciler Kurulu’na þimdiden bildirmelidir. Adaylar iþi daha
sonra haberleþme ile yoluna konacaktýr.

* Gerek seçim hazýrlýklarý sýrasýnda, gerek seçim yapýlýrken gecikmeye yol
açacak sebepler þimdiden düþünülerek ortadan kaldýrýlmalý ve hiçbir gecik-
meye yer verilmeyerek en kýsa süre içinde seçimler sonuçlandýrýlmalýdýr.

Temsilciler Kurulu

ÜLKENÝN BAÞSIZ KALIÞI
Ferit Paþa Hükümeti direniþini sürdürüyordu. Bilindiði gibi, devrilince-

ye kadar da sürdürdü. Ülkeyi günlerce baþsýz býrakmak elbette pek çok sa-
kýncalar doðururdu. Bundan dolayý bir emir olarak ilgililere bildirdiðimiz
kararlar þunlardý:

Milli amaçlarý haincesine yorumlayan ve baþka anlamlara çeken; giriþim-
lerimizi ve milli ayaklanmamýzýn meþru olmadýðýný ilan eden padiþahlýk ve
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halifelik katýna karþý milli sonsuz baðlýlýðýný kanuni ve meþru her türlü araç-
la belirtmeye can attýðýmýz halde, padiþah ile millet arasýnda bir engel duva-
rý kuran; halký birbirine karþý silahlandýran ve birbirini öldürmeye kýþkýrtýp
yönelten Ýstanbul Hükümeti ile baðlantýyý kesmek zorunda kalan Genel
Kongre Kurulu, aþaðýdaki kararlarý sizlere bildirmeyi görev saymýþtýr:

1. Devlet iþleri, yürürlükteki kanunlara göre, eskisi gibi yürütüle-
cektir. Soy ve din ayrýlýðý gözetilmeksizin, halkýn caný, malý, ýrzý ve
her türlü haklarý güven altýnda bulundurulacaktýr.

2. Hükümet memurlarýnýn kendilerine verilmiþ görevleri, milli is-
teklerine göre yürütmeleri gerekir.

3. Görev sýrasýnda milli amaç ve gidiþe aykýrý davranýþlarý görülecek
ve anlaþýlacak olanlar, din ve milletin refahý adýna kesin olarak aðýr
cezalara çaptýrýlacaklardýr.

4. Ülkenin ve milletin refahý ve mutluluðu, adalet ve ülkede dirlik
ve güvenin saðlanmasýyla gerçekleþebilir. Bu yolda gereken her tür-
lü tedbirin alýnmasý kolordu komutanlarýyla valiliklerden ve baðým-
sýz mutasarrýflýklardan beklenir.

5. Milletin dileklerinin Padiþah Hazretleri'ne bildirilmesi saðlandýk-
tan sonra milletçe inanýlýp güvenilecek, meþru bir hükümet kuru-
luncaya kadar yazýþmalar Sivas'taki Genel Kongre Temsilciler Kuru-
lu’yla yapýlacaktýr.

6. Ýþbu kararlar, bütün milli teþkilatlarýn merkezlerine bildirilecek
ve halka duyurulacaktýr.

Mustafa Kemal

ZIT FÝKÝRLER DE VARDI
Bilginize sunduðum bu son genelgemiz üzerine, bazý hafif ve fakat bazen

de oldukça aðýr aykýrý görüþlerle, direnmelerle ve dahasý, karþý giriþimlerle,
korkutmalarla bile karþýlaþtýk. Zýt görüþlerle eleþtirmeler, yalnýz son genelge-
miz hükümleri üzerinde kalmadý, daha baþka noktalarý da kapsadý. Bu konu-
da bazý örnekler vereceðim:
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Erzincan Müdafa-i Hukuk Cemiyeti, "Kararlarýn uygulanmasýndan öne,
Ýstanbul Hükümeti’ne kýrk sekiz saatlik bir süre verilmesinin uygun olacaðý bü-
tün üyelerce kararlaþtýrýlmýþtýr" yolunda zararsýz bir düþünce ileri sürüyordu.

Diyarbakýr'dan 13'üncü Kolordu Komutaný Cevdet Bey, "Hükümet mer-
keziyle tamamen iliþki kesilerek yazýþmalar, doðruca Kongre Temsilciler Ku-
rulu ile yapýlýrsa karþý görüþte olanlar, siyasi bir amaç güdenler, bu davranýþý
halifeliðe karþý ayaklanma gibi göstererek halký yanýltacaklardýr."

Kâzým Karabekir Paþa da, "Sivas'tan gelen bildirimler ve genelgeler, sazen
Temsilciler Kurulu adýna, bazen de doðrudan doðruya sizden geliyor. Þuna
inanmalýsýnýz ki, imzanýzla yaptýðýnýz böyle bildirimler, sizi en çok saygý ile se-
venler arasýnda bile, büyük bir içtenlik ve fikir hürriyeti ile eleþtiriliyor. Bunun
ne kadar etkili olacaðýný ve tepkilere yol açacaðýný çok iyi bilirsiniz. Bu açýdan,
Temsilciler Kurulu ve Kongre kararlarýnýn her zaman imzasýz, sadece Temsil-
ciler Kurulu diye yayýlmasýný rica ederim. Yüksek kiþiliðinizin herhalde ortada
tek baþýna görülmemesi ülkenin selameti bakýmýndan gereklidir."

PADÝÞAH BÝLDÝRÝ YAYINLIYOR
Ýstanbul Hükümeti’yle bütün yazýþmayý kestikten bir süre sonra 20 Eylül

1919 günlü, Sadrazam Damat Ferit imzalý bir genel bildirim ile padiþahýn da
bir bildirisinin yayýmlandýðýný hatýrlayacaksýnýz. Bu bildirinin dikkat çeken
bazý bölümlerini yeniden hatýrlatmak isterim. Ne diyordu padiþah:

1. Hükümetin güttüðü politika sonucunda, Ýzmir'de geçen acýklý olaylar,
Avrupa'daki uygar devlet ve milletlerin dikkatlerini çekti ve kardeþlik duy-
gularýný uyandýrdý.

2. Bir özel kurul, olay yerinde tarafsýz olarak soruþturmaya baþladý. Hak-
kýmýz, medeni dünyanýn gözleri önünde belirlenmektedir.

3. Milli birliðimizi bozacak hiçbir karar ve teklif olmadý.

4. Bazý kimselerce, sözde halk ve hükümet arasýnda anlaþmazlýk olduðu
ilan ediliyor.

5. Bu durum, bir an önce yapýlmasýný istediðimiz seçimleri de geri býrak-
týrdýðý gibi, barýþýn yaklaþmakta bulunduðu bir sýrada, varlýðý çok gerekli olan
Millet Meclisi’nin toplanmasýný da geciktirecektir.

6. Bugün, bütün milletimden beklediðim, hükümetin emirlerine tam
uymaktýr.
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7. Büyük devletlerin adalet duygularý, Avrupa ve Amerika kamuoyunun
ýlýmlý davranýþý, durumumuzu ve onurumuzu koruyacak bir barýþa yakýndan
kavuþmak umudumu saðlamlaþtýrmaktadýr.

Bütün bunlarýn gerçekle uzaktan yakýndan bir ilgisi olmadýðý açýktý. Pa-
diþah ve sadrazam halký yalanlarýyla kandýrmak istiyordu. Halk üzerinde bý-
raktýðýmýz olumlu etkiyi de yok etmek düþüncesindeydiler.

Padiþahýn bu bildirisinin, millet üzerinde yapacaðý þüphe götürmeyen kö-
tü etkilerin bir dereceye kadar önüne geçebilmek için, söz konusu bildirinin
içindekileri yalanlamaya ve hükümsüz býrakmaya yarayacak nitelikte padi-
þaha bir karþýlýk hazýrlamayý ve bunu bütün ülkede daðýtýp yayarak okuttur-
mayý tek çare olarak düþündük ve böyle de yaptýk.

Bunun üzerine Ýstanbul Hükümeti’ne baðlý Konya Valisi Cemal Bey kaçtý.
Halk onun yerine Hoca Vehbi Efendi'yi vali vekilliðine getirdi.

GENERAL HARBORD’LA GÖRÜÞME
Batý Anadolu Milli Kuvvetler Komutaný Fuat Paþa, 25 Eylül günü Ýngiliz-

lerden milli mücadelemize karýþmayacaklarýna dair söz aldý. Ýngilizler bunun
üzerine Merzifon'daki birliklerini geri aldýlar ve önce Samsun'a; daha sonra
da Ýstanbul'a götürdüler.

Amerika, yurdumuzda ve Kafkasya'da incelemeler yaptýrmak üzere Ge-
neral Harbord'un baþkanlýðý altýnda bir kurul göndermiþti. Bu kurul Sivas'a
geldi. 22 Eylül 1919 günü General Harbord ile görüþmeler yaptýk. Generale,
milli ayaklanmanýn amacý, milli teþkilat ve birliðin ortaya çýkýþ sebebi, Müslü-
man olmayan halka karþý takýnýlan tutum ve davranýþ, yabancýlarýn yurdumuz-
daki yýkýcý propagandalarý ve iþleri üzerine geniþ açýklamada bulundum. Gene-
ralin bazý beklenmedik sorularýyla karþýlaþtým. Bu sorulardan biri þöyle idi:

“Millet, düþünülebilen her türlü giriþim ve fedakârlýkta bulunduktan son-
ra da baþarý elde edilemezse ne yapacaksýn?”

Hemen þu cevabý verdim:

“Bir millet varlýðýný ve baðýmsýzlýðýný korumak için düþünülebilen feda-
kârlýklarý yaptýktan sonra ‘ya baþarýr ya baþaramazsa’ demek, o milleti ölmüþ
saymak demektir. Öyle ise, millet yaþadýkça ve fedakârlýklarý sürdürdükçe
baþarýsýzlýk söz konusu olamaz.”
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Generalin sorduðu sorudan asýl amacýn ne olabileceðini araþtýrmak is-
temedim ama verdiðim cevap karþýsýnda hiçbir þey sormadýðýný ve cevabýmý
beðendiðini bilmenizi isterim.

ÝSTANBUL’DAN ANLAÞMA SÝNYALLERÝ
Anadolu halkýnýn ve yöneticilerinin bize olan baðlýlýðý, Ýstanbul Hükü-

meti’ni öyle korkutmuþtu ki ne yapacaklarýný þaþýrmýþlardý. Yayýnladýklarý bil-
dirinin ve verdikleri emirlerin etkisiz kalmasý üzerine, bizimle anlaþma yolu
aramaya baþladýlar. Ýstanbul'da bulunan eski bir arkadaþýmdan aracýlýk yap-
masýný istediler.

Benimle Ýstanbul Hükümeti arasýnda aracýlýk yapmakla görevlendirilen
Abdülkerim Paþa ile, 27-28 Eylül 1919 gecesi telgraf baþýnda görüþtük.

Ona milletin güçlü, anlayýþlý ve azimli olduðunu söyledim. Ýstanbul Hü-
kümeti’nin, halkýn yanýnda yer almasý gereðini belirttim. Bunun için, baðým-
sýzlýktan yana yeni bir hükümetin oluþmasý gerektiðini açýkladým. Konuþtuk-
larýmýzýn Padiþaha iletilmesini istedim. Abdülkerim Paþa, bunlarý padiþaha
bildirmiþ, ancak onun da direnme gücü kýrýlmýþtý.

ALÝ RIZA PAÞA HÜKÜMETÝ
Ferit Paþa Hükümeti’nin düþtüðünü ve Ali Rýza Paþa'nýn yeni hükümeti

kurmakla görevlendirildiðini 2/3 Ekim 1919 günü kaleme aldýðým bir genel-
ge ile bütün millete bildirdim.

2 Ekim günü, yeni hükümet baþkanýyla görüþmek istemiþtik. Ertesi gün,
hükümetin toplantýsý sýrasýnda, Temsilciler Kurulu ile görüþeceklerine söz
vermiþlerdi.

Bilginize sunduðum bu genelgede yer alan belli baþlý hususlar þunlardý:

1. Yeni hükümet, Erzurum ve Sivas Kongreleri'nde kararlaþtýrýlan ve tes-
pit edilen teþkilatlara ve milli amaçlara saygý gösterirse, kuvvetlerimiz ona
yardýmcý olacaktýr.

2. Yeni hükümet, Millet Meclisi toplanarak gerçekten denetleme iþine
baþlayýncaya kadar, milletin kaderi ile ilgili hiçbir taahhüde girmeyecektir.

3. Barýþ Konferansý’na tayin edilecek delegeler; milletin isteklerini ger-
çekten anlamýþ ve güvenini kazanmýþ bilgili ve güçlü kiþilerden seçilecektir.
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Bildiride bu saydýðým ilkelerin yeni hükümetçe kabul edilmesinin teklif
edileceði de belirtildi.

3 Ekim 1919 günü Sadrazam Ali Rýza Paþa'ya yazdýðým telgrafta özetle
þunlarý söyledim:

Millet, bugüne kadar baþýna geçenlerin anayasa ve milli isteklere aykýrý
davranýþlarýndan üzüntü duydu. Bundan dolayý, meþru haklarýný tanýtmak ve
kaderini yetkili ve güvenilir ellerde görmek için kesin kararýný verdi. Gere-
ken saðlam giriþimlere baþladý. Düzenli teþkilatlara baðlý milli kuvvetler, mil-
letin kesin iradesini bütünüyle gösterme gücünü kazandý.

Millet, padiþahýn güvendiði yüce kiþiliðinizle yüksek arkadaþlarýnýzý güç
durumda býrakmak istemez. Aksine, yardýmcý olmaya bütün samimiyetiyle
hazýrdýr. Ancak, hükümet üyeleri arasýnda Ferit Paþa ile iþbirliði yapmýþ ba-
kanlarýn bulunuþu, yüksek hükümetimizin görüþleriyle milli isteklerin uygun-
luk derecesini büyük bir açýk yüreklilikle anlamak zorunluluðunu doðurmuþ-
tur. Millete tam güvence gelmeden, iyiliðe doðru atýlmýþ olan adýmýn durdu-
rulmasý ve yarým tedbirlerle yetinilmesi uygun görülmemektedir."

ALTI MADDELÝK YENÝ TEKLÝF
Ben ve arkadaþlarým, bazý davranýþlardan, Ali Rýza Paþa hükümetinde bir

duraksama, bu hükümette bulunan kiþilerin de kafalarýnda bir bulanýklýk se-
zer gibi olduk. Onun için bazý tedbirler almaya karar verdik.

Ali Rýza Paþa, alýnan kararlardan bilgileri olmadýðýný, bunlarýn acele gön-
derilmesini istiyordu. Bu düþüncesine þaþýrdýðýmýzý belirtmek isterim. Çünkü,
alýnan kararlardan Ýstanbul'un haberi olmadýðýna inanamazdýk. Yeni hükü-
metin de zaman kazanmak ve bizi oyalamak istediði açýktý. Ben yine de iste-
dikleri bilgiyi hemen gönderdim.

Yeni hükümetle yazýþmalarýmýz birkaç gün sürdü. Kararlarýmýzý kesin ola-
rak benimseyip benimsemediklerini bildirmiyorlardý. Verdikleri karþýlýklar
birbirini tutmayacak kadar bulanýktý. Kendilerine düþüncelerinde ve kararla-
rýnda açýk olmalarý gerektiðini söyledim.

Yazýþmalar olumlu yönde geliþti. Sonuçta, Ali Rýza Paþa hükümetinin
göndereceði bir temsilci ile Amasya'da buluþup görüþmeye karar verdik.
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Bu karar alýnýrken de þu teklifleri ileri sürdük:

1. Bütün ülkede rahatlýk ve güvenlik bulunduðunu ve milli isteklerin
yüzde yüz haklý ve meþru olduðunu resmi bir bildiri ile açýklayarak milletin
genel birliðine hükümetin de katýldýðýný gösteriniz.

2. Önceki hükümetin haince davranýþlarýna alet olmuþ bulunan birtakým
büyük memurlar vardýr. Onlarý ilgili mahkemelere veriniz. Milli kurtuluþa
engel olan bazý eski valilerin devlet hizmetinde kullanýlmamalarý için gerek-
li iþlemi yapýnýz. Milli ayaklanmaya hizmet ettikleri için çýkarýlanlarý eski gö-
revlerine atayýnýz.

3. Önceki rütbeleriyle göreve alýnmalarý Millet Meclisi'nin onayýndan
geçmemiþ olan ve çalýþtýrýlmamalarýnýn tek sebebi birtakým kötü siyasi dü-
þüncelerden baþka bir þey olmayan emeklileri hemen eski durumlarýna geti-
riniz. Önemli askeri görevleri yetkili ellere veriniz.

4. Eski bakanlardan Ali Kemal ve Adil Bey'lerle Süleyman Þefik Paþa'nýn,
Millet Meclisi açýlýnca Yüce Divan’a verilmek üzere, hiçbir yere kaçmalarýna
meydan býrakýlmamasýný; Posta ve Telgraf Genel Müdürü Refik Halit Bey'in
hemen tutuklanarak ilgili mahkemeye verilmesini; yasanýn dokunulmazlýðý
ve milli haklarýn kutsallýðý adýna isteriz.

5. Milli ayaklanmaya katýlmýþ ya da desteklemiþ olanlara karþý baþlanan
kovuþturma ve baskýlara son veriniz.

6. Basýný yabancý sansüründen kurtarýnýz.

Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Temsilciler Kurulu adýna

Mustafa Kemal

YUNUS NADÝ BEY’ÝN GÝRÝÞÝMÝ
Ali Rýza Paþa hükümetinin iþ baþýna gelmesi üzerinden beþ gün geçmiþti.

Yurdun, Ýstanbul ile olan resmi yazýþmasý ve resmi iliþkisi tamamen kopmuþ
durumda idi. Sadrazam tekliflerimize karþýlýk vermiyor ve hiçbir zaman da
vermemiþ olduðunu ima edecek açýklamalar yapýyordu. Hükümet üyelerin-
den hiç kimse bizimle görüþmek istemiyordu.

6 Ekim 1919 günü, Yunus Nadi Bey arkadaþýmýz, Harbiye Nazýrý olan
Cemal Paþa'nýn, çaðýrmasý üzerine dairesinde ziyarete gitmiþti. Cemal Paþa,
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Yunus Nadi Bey'e durumdan, özellikle hükümetle Temsilciler Kurulu arasýn-
da daha anlaþmaya varýlamadýðýndan söz açmýþ ve anlaþýldýðýna göre de, bizi
haksýz göstermiþ. Kendilerinin her þeyi kabule ve uygulamaya hazýr bulun-
duklarým anlatmýþ ve herhalde anlaþmazlýk çýkaran ve bunda direnen tarafýn
Temsilciler Kurulu olduðunu söylemiþ. Belki de, Yunus Nadi Bey'in bizimle
yakýndan tanýþýklýðý dolayýsýyla, arabuluculuk yapmasýný istemiþ olacak.

Yunus Nadi Bey'le telgraf baþýnda yaptýðýmýz görüþme, yeni hükümet ile
aramýzda yapýlmýþ en etkili görüþmelerden biri olarak anlaþýlmalýdýr.

Ali Rýza Paþa hükümetinin ne kadar güçsüz ve cýlýz düþündüðünü ve ger-
çeði görmekteki ufuksuzluðunu anlamak zor deðildi. Devletin içine düþtüðü
uçurumun derinliðini ve korkunçluðunu göremeyen mutsuzlar, elbette ger-
çek ve güvenilir çareyi görmemek için gözlerini kapatýrlar. Çünkü, o gerçek
ve güvenilir çare, kendilerini daha çok korkutur; Akýl ve anlayýþlarýndaki sý-
nýrlýlýk, huy ve ahlaklarýndaki gevþeme ve yozlaþma gereði böyledir.

MÝLLETÝ ZEHÝRLÝYORLAR
Biz, yeni hükümet ile uzlaþma yolu ararken Þerif Paþa, çoktan milleti ze-

hirlemeye baþlamýþtý bile. Bakanlýða geçtiðini ilk bildiren 2 Ekim günlü ge-
nelgesinde þunlarý söylüyordu:

"Vatandaþlarýn tam uzlaþma ve birleþik durumda bulunmasý, devletin çý-
karýna ve gerekli olduðu halde, bir süredir, yurt içinde uyuþmazlýk ve bölün-
me belirtileri görülmesi, güçlükleri bir kat daha arttýrmasý acýnacak bir du-
rumdur. Baþarý hükümetin isteklerine uymakla; yurt yararýna aykýrý davranýþ-
lardan kaçýrtmakla saðlanacaðýndan hemen merkezde ve merkeze baðlý yer-
lerde bu yolda tedbirler alýnmasýna çalýþýnýz."

Damat Ferit Paþa'dan daha akýllý olduðu söylenen Damat Þerif Paþa, iþe
çok acemi bir tarzda baþladý. O günlerde bizi, baþ kaldýrýp daða çýkmýþ asker-
ler olarak gören bazý romancýlar gibi, Damat Þerif Paþa da ancak aptal kiþile-
ri aldatabilecek biçimde bizi iþe yaramaz ve hiçbir þeyi araþtýrmaz olarak sa-
nýyordu galiba…

Oysa biz, Nazýr Paþa'nýn düþüncesini hemen anlamýþ ve daha uyanýk bir
hale gelmiþtik.
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Böylesine kesin daðýlýþ belirtileri karþýsýnda aklý, anlayýþý, vicdaný olan
adamlarýn kendilerini aldatmalarý düþünülebilir mi? Bu gibi adamlar, doðru-
su, kendilerini aldatacak kadar ahmak olurlarsa onlarýn ülkenin kaderini yö-
netmelerine, aklý eren, gerçeði ve acýklý durumu gören kiþiler dayanabilirler
mi? Eðer bu adamlar gerçeði biliyor ve kendilerini aldatmýyorlarsa, bunlarýn
milleti aldatarak koyun sürüsü gibi düþmanýn pençesine býrakmaya canla
baþla çalýþmalarýna baþka bir anlam verilebilir mi?

CEMAL PAÞA’NIN YAPTIKLARI
Ýstanbul Hükümeti’nin bildirisi çok anlamsýz ve ela aldýðý fikirler yanlýþ

olduðu halde biz, Temsilciler Kurulu adýna 7 Ekim günü, yeni hükümeti des-
teklemeye karar verdik. Yeni hükümet ile milli hedefler arasýnda tam uzlaþ-
ma olduðunu millete duyurduk ve her yerde hükümet iþlerine hiç karýþýlma-
masýný saðlayacak tedbirler aldýk. Ýçerde ve dýþarýda birlik olduðumuzu ispat
edecek biçimde davranmaya baþladýk. Kýsacasý, ülkenin esenliðini saðlamayý
temiz yürekle ve samimiyetle düþünenlerin, akýlca ve vicdanca yapmak zo-
runda olduklarý her þeyi yapmaya çalýþtýk. Bir gün önce milletvekillerinin se-
çimini saðlamak için özendirmelerde ve öðütlemelerde bulunduk. Yalnýz bir
þey yapmýyorduk: Milli teþkilatlarý ve Temsilciler Kurulu’nu daðýtmýyorduk
ve bizim tek suçumuz bu idi.

Damat Ferit Paþa'dan sonra, baþka bir Damat Paþa'nýn çevresinde,
sadrazam diye, bakan diye toplanmýþ birtakým düþüncesizleri ve iþe ya-
ramaz düþüncelerini kolaylýkla uygulamakta serbest býrakmayacaðýmýzý
anlatýyoruz.

Delegemiz Cemal Paþa, bizim hükümete karþý iyi niyet ve güven göster-
memizi saðlamak için her çareye baþvurmaktan geri durmuyor. Ahmet Ýz-
zet Paþa'ya da, hükümeti övdürerek varlýðýmýzýn silinmesi gereði üzerine
nasihatler verdiriyordu.

Cemal Paþa, Temsilciler Kurulu ile yakýndan görüþmek üzere Bahriye Na-
zýrý Salih Paþa'nýn yola çýkmasýnýn uygun görülmekte olduðunu bildirdi. Ama
Salih Paþa biraz rahatsýz olduðundan, görüþme yerinin yakýn olmasý ve Ýstan-
bul'dan deniz yoluyla gitmesinin düþünüldüðü belirtildikten sonra, Temsilci-
ler Kurulu'ndan kimlerle ve nerede buluþmalarýnýn tasarlandýðý soruluyordu.
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10 Ekim’de verdiðimiz karþýlýkta, buluþma yeri olarak Amasya'yý bildir-
dik. Görüþmek üzere, Temsilciler Kurulu'ndan benimle birlikte Rauf ve Be-
kir Sami Beyler gidecekti. Bunu da bildirdik. Salih Paþa'nýn Ýstanbul'dan
hangi gün ayrýlacaðýnýn ve Amasya'ya hangi gün ulaþabileceðinin zamanýn-
da bildirilmesini rica ettik.

Bu arada Ýstanbul'da Askeri Nigehban Cemiyeti diye bir bozguncu toplu-
luðu türemiþti. O zamanki bilgiye göre bu topluluðun baþýnda bulunanlar, Ki-
raz Hamdi Paþa, hýrsýzlýktan dolayý kovulmuþ Kurmay Albay Refik Bey, eski
Halaskar grubundan Binbaþý Kemal Bey, Bandýrma eski Sevkiyat Reisi Top-
çu Binbaþýlarýndan Hakký Efendi ve daha bu dernekle ilgisini kesip kesmedi-
ði bilinmeyen kovulmuþ Kurmay Binbaþýlardan Nevres Bey gibi, kötü iþleri
yüzünden ordudan kovulmuþ ya da emekliye ayrýlmýþ kimselerle, ahlaksýzlýk-
larý ile tanýnmýþ az sayýda baþka adamlardý.

Ýþte bu dernek, 23 Eylül 1919 gün ve 8123 sayýlý Ýkdam Gazetesi'nde bir
duyuru yayýmlamýþtý. Kendisine yurdun ve milletin bekçisi süsünü vermek
istiyordu.

Derneðin varlýðý ve çalýþmalarý, ordudaki subaylarý sinirlendiriyordu. Bu
yüzden Temsilciler Kurulu'na baþvurmalar baþlamýþtý.

12 Ekim 1919'da Harbiye Nazýrý Cemal Paþa’dan, kendi baþarýsý bakýmýn-
dan, bu bozguncu yuvasýnýn kökünden sökülüp atýlmasýný ve üyelerinin þid-
detle cezalandýrýlmalarýný ve iþlem sonucunun orduya genelge ile duyurulma-
sýný rica ettim. Bir süre sonra Cemal Paþa'dan "bu kesin olarak kararlaþtýrýl-
mýþtýr" cevabýný aldým. Fakat Cemal Paþa'nýn bu kesin kararýnýn hiçbir zaman
uygulandýðýný hatýrlamýyorum.

ÝÞGALE ALKIÞ TUTANLAR VAR
Bütün bu geliþmeler olurken Ýngilizler Merzifon'u ve arkasýndan Sam-

sun'u boþalttýklarý sýrada ve Ferit Paþa hükümetinin düþmesi üzerine, Sivas
halký fener alayý yaptý, gösterilerde bulundu. Bazý konuþmalar yapýldý. Bu
sýrada halk da "Kahrolsun iþgal!" diye baðýrdý. Sivas'ta çýkmakta olan Ýra-
de-i Milliye Gazetesi, bu olayý olduðu gibi yazdý. Dahiliye Nazýrý Damat Þe-
rif Paþa, gazetenin haberini gündeme getirerek Sivas Valiliði'ne yaptýðý bir
bildirimde, "Kahrolsun iþgal! gibi yazýlar, hükümetin þimdiki politikasýna
uygun deðildir" diyordu.
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Bunu nasýl anlamamýz gerekiyor? Ýstanbul Hükümeti, düþmanlarýn yur-
dumuza giriþini kötü görmeyen bir politika mý uyguluyor? Yoksa "Kahrolsun
iþgal!" denildikçe, yurdun düþman eline daha çabuk geçmesine mi yol açýla-
caktý? Düþmanýn ülkeye giriþi ve saldýrýlarý karþýsýnda milletin durup susma-
sý, bundan üzülmüþ görünmemesi mi akla uygundu? Böyle bozuk ve insanlýk
dýþý bir fikir, batma ve daðýlma noktasýna gelmiþ bir devleti kurtarabilecek po-
litikaya temel olabilir miydi?

Bunun üzerine, 13 Ekim 1919'da Harbiye Nazýrý Cemal Paþa'ya çektiðim
bir telgrafta, "Ülkenin bazý yerlerinin boþaltýldýðýný gören milletin, böylece ve
daha da belirgin olarak duygusunu göstermesini pek uygun ve yerinde gör-
düðümüzü" bildirdikten ve "Milletin gerçek duygularýna dayanarak hüküme-
tin, haksýz yere düþmanlarýn yurda giriþini tanýmadýðýný resmi olarak bildir-
mesini ve Ateþkes Anlaþmasý hükümlerine aykýrý olarak, düþmanlarýn bugü-
ne kadar iþlerimize karýþmalarým protesto etmesini ve düzeltme istemesini
beklemekteyiz" dedim.

Delegemiz ve ayný zamanda Harbiye Nazýrý olan Cemal Paþa'nýn verdiði
karþýlýk çok ilgi çekicidir:

"Milli isteklere uygun olarak iþleri yürütme sorumluluðunu yüklenen Ýs-
tanbul Hükümeti, tutumunda ve uygulamasýnda politikanýn gereklerini kolla-
mak, yabancýlara karþý daha konukseverce ve ýlýmlýca davranmak zorundadýr."

Rýza Paþa hükümeti ve o hükümette Harbiye Nazýrý olan kiþi, ülkemize
giren, süngülerini milletin can evine saplayan yabancýlarý misafir sayýyor ve
onlara karþý ýlýmlý bir konukseverlik yapmaktan geri durmuyor hatta bunu lü-
zumlu görüyor. Bu nasýl bir düþüncedir, anlamak mümkün deðil.

Harbiye Nazýrý telgrafýný þöyle bitiriyor:

"Birçok badire atlatmýþ ve artýk büyüklüðünü kabul ettirmiþ yüce milleti-
mizin güvenini kazanmýþ bulunan þimdiki hükümetin, uygulamasýnda serbest
kaldýkça dýþarýya karþý daha çok sözünü dinletebileceði açýk bir gerçek oldu-
ðuna göre, sayýn Temsilciler Kurulu'ndan hükümetin yaptýðý iþleri daha çok
destekleyici olmalarýný rica ederim."

Cemal Paþa, gerçekten çok önemli noktalara dokunuyor. Önce, milletin
büyüklüðünü kanýtladýðýný söyleyerek, bizim millet adýna yol göstermemizi ve
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ikazlarýmýza gerek olmadýðýný anlatýyor ve bununla bizi millet yanýnda iþleri
karýþtýrýcý unsurlardan sayýyor. Ýkincisi, bizim hükümeti serbest býrakmadýðýmýz
ve bu yüzden dýþarýya karþý sözünü dinletmeye engel olduðumuzu söylüyor.

Soylu milletimizin olgunluðunu ispatlayan eserler, Erzurum, Sivas Kon-
greleri’dir. Bu kongreler aldýðý kararlarla ve bu kararlarýn uygulanmasýna ça-
lýþmakla, beraberlik ve dayanýþma meydana gelmesi, Sivas Kongresi’ni ya-
panlarý yok etmeye kalkýþan Ferit Paþa hükümetini devirmek gibi iþler, dav-
ranýþlar ve uyanýklýk idi.

Bu kadarla yetinmek, bütün çalýþma ve davranýþlarda olduðu gibi, mille-
te yaptýðýmýz kýlavuzluk görevinden, bundan sonra vazgeçerek hükümeti ser-
best býrakabilmek, ancak bir þartla olabilirdi. O da, özgür davrandýðý anlaþýl-
mýþ, Millet Meclisi'ne dayanan milli bir hükümetin, yurdun ve milletin kade-
rini tam anlamýyla saðlama baðladýðýna inanmaktý. Milletin "Kahrolsun iþ-
gal!” diye yükselen çýðlýðýný boðmaya çalýþan, duygusuz ve anlayýþsýz kimse-
lerden kurulmuþ, dokusunda hayýrsýzlýk bulunan bir hükümetin, ahmakça,
bilgisizce ve miskince davranýþlarýna seyirci kalmak; aklý, anlayýþý ve vatan-
severliði olan kimselerden istenebilir miydi?

Harbiye Nazýrý sadece bir kiþinin güvenini kazanmýþtý. O kiþi de, devlet
baþkanlýðýný yapmakta olan Vahdettin'di…

TEÞKÝLAT GENÝÞLÝYOR
Ferit Paþa hükümetinin düþmesi, kararsýz görünenler üzerinde iyi etki

yaptý. Her yerde, yüksek sivil memurlarla yüksek komutanlar baþta olmak
üzere, teþkilatlanmaya hýz verildi. Ali Fuat Paþa, batý illerinin hemen hep-
si ile ilgilendi. Kendisi, Eskiþehir, Bilecik ve daha sonra Bursa dolaylarýn-
da dolaþarak ve gerekenlerle yazýþarak iþ görüyordu. Balýkesir'de bulunan
Albay Kâzým Bey (Meclis Baþkaný Kâzým Paþa) o bölgede milli teþkilatlar
ve askeri tedbirlerle ilgileniyor ve uðraþýyordu. Bursa'da Albay Bekir Sami
Bey, 8 Ekim’de, Ferit Pa-þa'nýn adamý olan valiyi Ýstanbul'a göndererek
kongre kararlarýný uygulatmaya baþlamýþ ve bir merkez kurulu kurdurmuþ-
tu. Milli teþkilatlanma ile uðraþýldýðý kadar, milletvekili seçimi ile de bü-
yük ilgi ile uðraþýlýyordu.

Bunlara karþýlýk Karakol Cemiyeti'nin de Ýstanbul'dan baþka, Bursa dolayla-
rýnda çalýþmakta olduðu anlaþýldý. Ýtilaf ve Hürriyet Cemiyeti de, düþmanlarla
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birlikte Anadolu'da karþý teþkilat kurmak üzere, yetmiþ beþ kiþi kadar adam
göndermiþti. Bu haber alýnýr alýnmaz kolordularýn dikkati çekildi.

Ýstanbul'daki çalýþmalarýn gizli yapýlmasýna karar verildi. Trakya'ya teþki-
latlarýn geniþletilmesi için Cafer Tayyar Bey aracýlýðý ile talimat gönderildi.

Milletvekillerinin seçilmesine çalýþýrken, bir yandan da Millet Meclisi'nin
nerede toplanabileceði düþüncesi kafamýzý kurcalýyordu. Hatýrlayacaksýnýz,
Erzurum'dan, Refet Paþa'nýn bu konu ile ilgili bir telgrafýna karþýlýk verirken,
"Meclis toplanmalý; ama Ýstanbul'da deðil, Anadolu'da!" demiþtim.

Gerçekten, ben meclisin Ýstanbul'da toplanmasý kadar mantýksýz ve
amaçsýz bir iþ düþünemiyordum. Ancak, bu konuda yetkili olanlarý ve kamu-
oyunu bu gerçeðe inandýrmadýkça düþüncemiz gerçekleþemezdi.

AMASYA GÖRÜÞMELERÝ
Salih Paþa, 15 Ekim’de Ýstanbul'dan; biz de 16 Ekim’de Sivas'tan yola çýk-

týk. 18 Ekim’de Amasya'da buluþtuk. Salih Paþa'ya, uðrayacaðý iskelelerde,
milli teþkilatlarca parlak karþýlama törenleri yapýlmasý ve bizim adýmýza "Hoþ
geldiniz" denilmesi için talimat verilmiþti.

Biz de, Amasya'da, büyük gösterilerle kendisini karþýladýk. Salih Paþa ile
Amasya'da 20 Ekim’de baþlayan görüþmelerimiz, 22 Ekim’de sona erdi.

Sýrasý gelmiþken bir noktayý belirtmek isterim. Biz, milli teþkilatlarýn ve
Temsilciler Kurulu'nun, Ýstanbul Hükümeti’nce resmi olarak tanýnmýþ bir si-
yasi varlýk olduðunu, görüþmelerimizin resmi olduðunu ve sonuçlarýna göre
iþ görmek gerektiðinin taraflarca kabul edilmiþ bulunduðunu açýkça ortaya
koydurmak istiyorduk.

Bunun için görüþme sonuçlarý ile ilgili tutanaklarýn protokol olduðunu
kabul ettirmek ve Ýstanbul Hükümeti’nin delegesi olan Bahriye Nazýrý’na im-
zalatmak, önemli idi. Anlaþmaya varýlan maddeler þunlardýr:

Türklerin bulunduðu yörelerin bu arada Aydýn ilinin de (Ýzmir, Muð-
la, Aydýn, Denizli) düþmana býrakýlmamasý ve hiçbir þekilde koruyuculu-
ða sýðýnýlmamasý,

Müslüman olmayan halka egemenlik ve toplumsal dengeyi bozacak ayrý-
calýklar verilmemesi,

Sivas Kongresi kararlarýnýn uygulanmasý,
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Mebus adaylarý seçiminde Temsilciler Kurulu'nun da onayladýðý kimsele-
rin bulunmasý,

Millet Meclisi'nin Ýstanbul'da toplanmasýnýn elveriþli olmadýðý,

Salih Paþa, bu konuda Ýstanbul hükümetini inandýracaðýna söz vermiþti
fakat gittikten sonra baþarýlý olamadýðýný hep birlikte gördük.

ADAPAZARI ANZAVUR OLAYLARI
Adapazarý’na yakýn Akyazý beldesinde ortaya çýkan Talostan Bey, Ýstan-

bul'dan talimat alan Bekir Bey ve Sapanca'nýn bir köyünden Beslân adýnda
bir tahsildar bir araya geliyor. Bu adamlar baþlarýna topladýklarý atlý, yaya ba-
zý kimselerle Adapazarý kasabasýný basmaya karar veriyorlar. Tahir Bey adýn-
daki Adapazarý kaymakamý bunu haber alýyor. Tahir Bey, Ýzmit'ten gönderi-
len bir binbaþýyý ve bulduðu yirmi beþ kadar atlýyý alarak kasabayý basmaya
gelenlere karþý çýkýyor. Lütfiye denilen bir köyde karþýlaþýyorlar. Bu derme
çatma kalabalýða ne yapmak istedikleri soruyorlar. Adamlar, "Padiþah Hazret-
lerinin sað olup olmadýðýný ve yüksek Halifelik makamýnda oturup oturma-
dýðýný öðrenmek için Adapazarý'na makine baþýna gelmek istiyoruz. Mustafa
Kemal Paþa'nýn padiþah olmasýný kabul edemeyiz" diyorlar.

Adapazarý Kaymakamý Tahir Bey'e doðrudan doðruya "Bekir ve arkadaþ-
larý için sert ve çabuk tedbirler alýnmasýnda hiç duraksama gösterilmeyerek
yaptýklarýna son verilmesini ve sonucunun bildirilmesi" talimatýný verdim.

Ýstanbul Hükümeti ve yandaþlarýnýn, milli güçlere karþý bilgisiz halký kýþ-
kýrtmalarý sürüyordu. Ýzmir yöresinde düþman, Müslüman halka eziyet yapý-
yor, birçok insan sebepsiz yere öldürülüyordu.

Bu durumun önlenmesini Ýstanbul Hükümeti’nden istememize raðmen
olaylar azalmadý.

Anzavur adýnda serserinin, Bandýrma yöresinde baþýna topladýðý adam-
larla haince birtakým iþler yaptýðýný, halký aleyhimize kýþkýrttýðýný öðrendik.
Gerekli tedbirleri almasý için, daha önce Balýkesir'de görevlendirdiðimiz Ka-
zým Paþa'ya haber gönderdim.

Konya'nýn Bozkýr ilçesinde de benzer bir ayaklanma oldu. Bunun da bas-
týrýlmasý için gerekli tedbirler gecikilmeden alýndý.
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SAÝT MOLLA’NIN MEKTUPLAÞMASI
Milli savaþlar sýrasýnda karþýlaþtýðýmýz açýk ve gizli güçlükler üzerinde

köklü bir bilgi edinmeye ve gelecek kuþaklarýn ders almasýna ve uyanmasýna
yarayacak nitelikte olan söz konusu belgeleri, olduðu gibi bilginize sunmayý
uygun buluyorum.

Bu belgeler, Ýngiliz Muhipler Cemiyeti'nin sözde baþkaný olarak tanýnan
Sait Mol-la'nýn Bay Fru adýndaki rahibe gönderdiði mektuplarýn örnekleridir.

Bu mektuplarýn örneklerinin alýndýðýný sezen Sait Molla, Türkçe Ýstanbul
Gazetesi'nin 8 Kasým 1919 günlü sayýsýnda, mektuplardan söz açarak uzun ve
sert bir dille yalanlama yayýmlamýþ olsa da, gerçeði örtmeyi baþaramamýþtý.
Bu mektuplarýn örnekleri, Sait Molla'nýn evinden ve mektup karalamalarý-
nýn yazýlý bulunduðu bir defterden, olduðu gibi çýkarýlmýþtý. Bunlar bir yana,
mektuplarýn içindekiler, ülkede beliren durumlara, olaylara ve bazý kiþilerin
tutumuna tam bir uygunluk göstermektedir.

Bu mektuplardan birinden kýsa bir bölümü sizlere aktarýyorum:

"Sayýn dostum,

Verilen iki bin lirayý Adapazarý'nda Hikmet Bey'e gönderdim. Oradaki iþ-
lerimiz pek yolunda gidiyor. Birkaç gün sonra verimli bir netice elde edece-
ðiz. Þimdi aldýðým þu bilgiyi, þu pusulamla size tez elden iletmek istedim. Ya-
rýn sabah kendim gelip geniþ bilgi vereceðim."

Bu arada seçimler konusunda beliren bazý deðerlendirmelerin de uzlaþtý-
rýlmasý gerekiyordu. Bu arada milli güçlerin düzenlenmesi iþini de düþünme-
miz gerekiyordu.

Ýç isyancýlar ve istilacýlar ülkede karýþýklýk çýkarmak, halký rahatsýz ede-
rek bu suçlarý milli güçlerin iþlediðini yaymak istiyorlardý. Bu yönde çeteler
oluþturuluyordu. Ýhanetin böylesi görülmüþ þey deðildi. Daha çok Biga, Balý-
kesir, Ýzmit, Adapazarý ve Bolu çevresinde görülen olaylarýn bizim tarafýmýz-
dan yapýldýðý sanýlýyordu, Ýstanbul Hükümeti bu vesileyle Temsilciler Mecli-
si'ni suçlamakta acele ediyordu.

Ýzmit ve yöresinde güveni yeniden saðlamak amacýyla milli güçler oluþ-
turmaya baþladýk. Saldýrýlarý durdurmaya ve engellenen Ankara-Eskiþehir
demiryolunun açýlmasýna çalýþtýk.
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Durumu gün geçtikçe bozulan Aydýn cephelerine silah ve cephane gönder-
dik. Bandýrma'ya asker çýkaran Fransýzlara karþý yörenin güvenliðini saðladýk.

Yapýlacak seçimlere iþgal altýndaki Ýzmir'in katýlabilmesi için ilgili tarafsýz
devlet temsilcilerine uyarýda bulunduk. Milli güçlere karþý tavýr almýþ olan
"Ferda" adlý yabancý gazetenin Anadolu'ya sokulmasýný engelledik.

Ülkenin hemen bütün bölgelerinden gönüllüler çeteler kurarak Kuvayý
Milliye hareketine katýlmaya koþuyordu. Bu yiðitçe davranýþ bizi daha da
güçlendirdi.

GÜNDEMDE ANKARA VAR
Ülkenin bütünlüðünü, devletin ve milletin baðýmsýzlýðýný güven altýna al-

ma amacýmýzý korumak ve savunmak için birleþik ve azimli bir grup meyda-
na getirmeyi ve bunun da Eskiþehir'de toplanmasýný düþünüyorduk. Daha
sonra toplantýyý Ankara'da yapmaya karar verdik. Kâzým Karabekir Paþa bu
fikrimize katýlmýyordu. Sivas'ta kalýnmasý gerektiði düþüncesindeydi. Onun-
la buluþup konuþtuk ve ikna ettik. 27 Aralýk 1919'da Ankara'ya geldik.

Temsilciler Kurulu'nun Ankara'da olduðunu açýk duyurularla belirtip,
kurtuluþ hareketinin buradan yönetileceðini ilan ettik.

Bir bu kararlarý alýp milletvekillerinin Ankara'ya gelmelerini beklerken,
Ýstanbul'dan þu telgrafý aldýk:

“1. Meclis'in bir an önce toplanmasý gereklidir. Bazý milletvekillerinin
Ankara'ya çaðrýlmalarý, Meclis'in tez elden açýlmasýna engel olacaktýr.

2. Milletvekillerinin Ankara'ya çaðrýlmasý içte ve dýþta büyük bir güven-
sizlik doðuracaktýr.

3. Böyle bir durumda, Meclis kendinden beklenen görevi yapamayacaktýr.

4. Milletvekilleriyle görüþmek üzere geniþ yetkili bir temsilcinin Ýstan-
bul'a gönderilmesi uygun olur.

5. Milletvekillerinin Ankara'ya gidiþlerinin geri býrakýlmasýný ve oradaki-
lerin hemen Ýstanbul'a gelmelerini bekliyoruz.

Harbiye Nazýrý Cemal”

Bu imza Ýstanbul'da en güvendiðimiz adamýmýza, yani bizim temsilcimize
aitti. Oyun açýktý. Benim Ýstanbul'a gitmem sakýncalý bulunuyordu.

61 Nutuk



BAYBURT'TAKÝ YALANCI PEYGAMBER
Ýstanbul'un açýkladýðýmýz can sýkýcý durumuyla uðraþýrken, ülkenin doðu

ucunda da bir yalancý peygamberin ortaya çýkardýðý önemli ve kanlý bir olay
yaþanýyordu. Bayburt'a baðlý Hart köyünde oturan Eþref adýnda bir þeyh, hal-
ka Þiilik aþýlýyormuþ. Buna üzülen Bayburt Müftüsü ve hocalar, þeyhi çaðýra-
rak sorguya çekmek üzere meydana getirdikleri bir kurulu köye göndermiþler
ve hükümet adýna adamý çaðýrmýþlar. Þeyh bu davete uymamýþ. Hükümetçe,
50 kiþilik bir birlik gönderilmiþ. Buna büsbütün kýzan þeyh yanýndaki adam-
larla gelenlere saldýrmýþ. Silahlarýný ve cephanesini almýþ; erlerini ve subay-
larýný tutuklamýþ ve bazýlarýný da þehit etmiþ.

Bunun üzerine, çevredeki bazý birlikler, Bayburt'a gönderilmekle birlikte,
iþin kan dökülmeksizin barýþ yoluyla bir sonuca baðlanmasý uygun görülmüþ.
Þeyhin yanýna hocalardan ve üst rütbeli subaylardan meydana getirilen bir-
kaç kurul gönderilmiþ. Hükümete boyun eðmesi için nasihatler verilmiþ.
Bunlar Þeyh Eþref üzerinde bir etki yapmamýþ.

Aksine þeyh gelenlere, "Hepiniz gavursunuz! Kimseyi tanýmam, boyun
eðmem, savaþacaðým! Allah bana, 'emirlerimi kullara duyurmakla görevlisin'
dedi" diyerek, bir yandan da köylere "Beklenen Mehdi" imzalarýyla birtakým
bildiriler göndererek halký aldatmýþ ve kendisine katýlmalarýný saðlayarak
baþkaldýrmýþ.

Bunun üzerine Bayburt'a gelip Dokuzuncu Tümen’in komutasýný ele alan
Yarbay Halit Bey, 25 Aralýk 1919 günü, gerekli kuvvetle Hart'a gitti. Þeyh
topladýðý adamlarla karþý koymaya karar verdiðinden topçu ve piyade birlik-
lerinin þeyhle çarpýþmasý ve savaþmasý gerekmiþtir.

CEMAL PAÞA’YI SIKIÞTIRIYORLAR
Harbiye Nazýrlýðý ile Temsilciler Kurulu arasýnda sürüp giden bir anlaþ-

mazlýk uzun zamandýr sürüyordu. Nazýr Paþa, Ýstanbul'da bulunan generalle-
ri kolordularýn baþýna ve albaylarý tümenlerin baþýna geçirmek istiyordu.
Öteki üst rütbeli subaylarla subaylarý da, Anadolu'daki birliklere gönderece-
ðini söylüyordu. Bu isteði, bir kural olarak ileri sürmüþ ve uygulanmasýný da;
Harbiye Nazýrlýðý Eski Müsteþarý Ahmet Fevzi Paþa'yý, Ankara'da Ali Fuat
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Paþa'nýn yerine Yirminci Kolordu Komutanlýðý'na ve Nurettin Paþa'yý da,
Konya'da Albay Fahrettin Bey'in yerine On Ýkinci Kolordu Komutanlýðý'na
atamakla bir olup bittiye getirmek istemiþti.

Buna göre iþ yapýlýnca, Birinci Dünya Savaþý'nda yetiþmiþ ve kolordu ve
tümen komutanlýklarýna yükselmiþ ne kadar genç general ve üst rütbeli su-
bay varsa, bunlarýn hepsi bu görevlerinden uzaklaþtýrýlmýþ olacaklardý. Çün-
kü, Ýstanbul'da toplanmýþ eski general ve üst rütbeli subaylar, kýdem ve rüt-
be bakýmýndan, ordudaki büyük birliklerin baþýnda bulunan genç komutan-
lardan önde idiler.

Biz, hiçbir zaman bu ilkeden yana olamazdýk. Özellikle, içinde bulundu-
ðumuz þartlar unutularak, yapýlan böyle yanlýþ iþlere, olur diyemezdik. Kolor-
du ve tümen gibi birliklerde komuta deðiþikliðini kabul etmemeye, özellikle
de, milli isteklere uymuþ ve o yolda çalýþan, kiþilikleri belli komutanlarý, böy-
le boþ ve nasýl bir amaca dayandýðý bilinmeyen bir ilke için elden çýkarmaya
kesin olarak karar verdik. Yalnýz, Ýstanbul'da bulunan genç ve fedakâr subay-
larýn ve doktorlarýn, bir an önce Anadolu'ya ordu birliklerine gönderilmele-
rini yararlý buluyor ve istiyorduk.

Bu arada Ýtilaf Devletleri komiserleri Ali Rýza Paþa hükümetine birer no-
ta verdiler.

Komiserlerin notasýndan anlaþýlýyor ki, Ýtilaf Devletlerinin Karadeniz
Baþkomutaný Bay Corç Miln, Osmanlý Devleti'nin Harbiye Nazýrý Cemal Pa-
þa'ya, doðrudan doðruya kendi emri altýndaymýþ gibi talimat ve emirler ver-
mektedir. Cemal Paþa, þimdiye kadar bunu bize bildirmedi. Yine anlýyoruz ki,
Osmanlý Devleti'nin Harbiye Nazýrý, aldýðý talimat ve emirleri yerine getir-
memekten ve kabul edilemeyecek özürler ve nedenler ileri sürmüþ olmaktan
dolayý suçlandýrýlýyordu.

Harbiye Nazýrý'nýn aldýðý emirlerin ne olduðunu tahmin ediyoruz ve niçin
yerine getirmemekte olduðunu da anlýyoruz çünkü buna milli kuvvetler en-
gel olmaktaydý. Bu kuvvetler, Harbiye Nazýrý ve hükümetin, Baþkomutan
Bay Corç Miln'in emir ve talimatlarýna uyarak verdiði ya da vereceði emirle-
re boyun eðmiyor. Komiserler de bunu, Paris'teki Yüksek Kurul adýna kabul
edilebilecek özür olmadýðýný söylüyorlardý. Demek istiyorlardý ki hükümetse-
niz, Harbiye Nazýrý iseniz; ülkeye, milli orduya karþý daha farklý davranmalý
ve onlarý kontrol etmelisiniz. Eðer böyle iseniz özürleriniz kabul edilemez.

63 Nutuk



Burada anlaþýlmasý gereken en önemli ve en anlamlý sonuç, hükümetin
ortak noktaya verdiði karþýlýkta, komiserlerin ileri sürdükleri meselelere bü-
yük bir alçak gönüllükle ve büyük bir incelikle karþýlýk verilirken bir yön üze-
rinde hiç durulmamýþ olmasýdýr. O da Bay Corç Miln'in doðrudan doðruya
Osmanlý Devleti'nin Harbiye Nazýrý’na emir ve talimat vermesidir. Bu du-
rum, ne milli teþkilata karþý her þeyi onur meselesi yapan Harbiye Nazýrý’nýn,
ne de Osmanlý Devleti'nin baðýmsýzlýðýný saðlamak sorumluluðunu yüklen-
miþ olan hükümetin onuruna dokunmuyor. Bu durumun, kendilerinin onu-
runu ve devletin baðýmsýzlýðýný çoktan zedelemiþ olduðunu anlamak istemi-
yorlar. Protesto etmiyorlar. Hiç olmazsa, "Baðýmsýzlýðý ortadan kaldýran bu sa-
taþmaya ve saldýrýya maþa olamayýz!" diye karþý çýkmayý göze alamýyorlar. Gö-
ze alamamalarýnýn nedeni ise korkmalarý.

Nitekim korktuklarý baþlarýna geldi. Korkmamak için, insanlýk onuru-
na ve milli onura dokunulamayacak bir çevrede ve bu þartlar içinde bu-
lunmak gerekir. Buna önem vermeyenlerin, aslýnda bir insan ve bir millet
için dokunulmaz olarak kalmasý en büyük namus meselesi olan mukaddes
kavramlar üzerinde, çoktan saygýsýz ve duygusuz olduklarý yargýsýna var-
makta yanlýþlýk yoktur.

Adalet dilenmekle ve baþkalarýný kendine acýndýrmakla millet ve devlet
iþleri görülemez. Milletin ve devletin onuru ve baðýmsýzlýðý güven altýna alý-
namaz. Adalet dilenmek ve acýndýrmak gibi bir ilke yoktur. Türk milleti, bu-
nu bir an olsun akýllarýndan çýkarmamalýdýrlar.

NÝHAYET ANKARA’DA…
Beni gerçekten samimi ve güven verici duygularla karþýlamýþ olan Anka-

ra halký ile daha yakýndan tanýþmak ve onlarla görüþmek bir ödev olmuþtu.
Onun için, istiþare etmek ve görüþmek üzere çaðýrdýðýmýz milletvekillerinin
geliþlerini beklediðimiz günlerde toplanan Ankaralýlara bir konferans verdim.

Ankara'ya gelen milletvekilleriyle görüþmeye baþlamýþtýk. Ýlk önce, iç ve
dýþ durumun güven ve geniþlik verici nitelikte geliþim gösteren noktalarý ve
yönleri araþtýrarak açýklamaya ve tanýtmaya karar verdik. Sonra da, belirli bir
program dahilinde ve kararlý olarak birleþmenin sarsýlmaz bir güç olduðu ger-
çeðini, hiç yorulmadan tekrarladýk.
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Bir toplumun yaþamasýnýn ve mutluluðunun, ancak tek bir ülkü etrafýn-
da birleþmek ve bu ülküyü gerçekleþtirme yolunda tam birlik olmasýna baðlý
olduðunu anlattýk. Ülkenin kurtarýlmasý, baðýmsýzlýðýn saðlanmasý amacýna
yönelmiþ olan milli birliðimizin, köklü ve düzenli teþkilatlarýn bulunmasý ve
bu teþkilatlarý iyi yönetebilecek kafalarýn ve güçlerin bulunmasý ve bu teþki-
latlarý iyi yöneterek birleþmiþ ve kaynaþmýþ duruma gelmesi ile hedefe ulaþý-
labileceðini söyledik.

Millet, ancak devletlerin yýkýlma ve çökme kargaþalarý içinde bulunduðu
zamanlarda tarihin yazdýðý çok önemli ve korkunç günler yaþýyordu. Böyle
günlerde kaderini kendi eline almak uyanýklýðýný gösteremeyen milletlerin
geleceði karanlýk ve korkuludur.

Türk milleti bu gerçeði anlamaya baþlamýþtý. Bunun sonucuydu ki, kur-
tuluþ umudu veren her içten çaðrýya koþuyordu. Ancak, uzun yüzyýllarýn
uyuþturucu yönetim ve eðitiminin etkisinden bir toplumun, bir günde, bir
yýlda kurtulabileceðini düþünmek ve kabul etmek doðru deðildi ve biz bunu
çok iyi biliyorduk.

Böyle olduðu için, durumu ve gerçeði bilenler, elinden geldiði ölçüde ken-
di milletini uyarýp aydýnlatarak kurtuluþ yolunda ona kýlavuzluk etmeyi en
büyük insanlýk ödevi bilmelidirler. Türk milletinin yüreðinden, vicdanýndan
kopup gelen en köklü, en belirgin istek ve inanç artýk yavaþ yavaþ belli olma-
ya ve hatta kesinleþmeye baþlamýþtý. Tek hedef, kurtuluþtu…

Bu kurtuluþ çýðlýðý sadece Türkiye’nin deðil bütün dünyada yankýsýný bul-
maya baþlamýþtý. Milletten baþka bir þey istemiyorduk çünkü bu millet Erzu-
rum ve Sivas Kongrelerinde ne istediðini belli etmiþti; bize ise bu istekleri uy-
gulamak düþüyordu.

ÝSTANBUL’A GÝTMEYECEKTÝM
Artýk ne yapýlacaðý kesinleþmiþ gibi olduðundan, ana hedeflerin bir pro-

grama temel olacak biçimde topluca yazýlmasý kararýna varýldý. Neredeyse
‘milli yemin’ (Misak-ý Milli) olarak tanýmlanabilecek programýn ilk karala-
malarý da, bir fikir vermek amacýyla, kaleme alýndý. Ýstanbul Meclisi'nde bu
ilkeler, gerçekten toplu olarak yazýlmýþ ve tespit edilmiþti.

Görüþtüðümüz herkes, bizimle fikir ve görüþ birliði yaparak ayrýlmýþlar-
dý. Ama, Ýstanbul Meclisi'nde "Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Grubu" diye bir
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grup kurulduðunu duymadýk. Bunun nedenini ve cevabýný þimdi de öð-
renmek isterim.

Böyle bir oluþuma gitmeyi vicdan borcu, millet borcu bilmek durum ve
yeteneðinde bulunan efendiler inançsýz, korkak ve bilgisizdiler de ondan…

Ýnançsýzdýlar; çünkü milli isteklerin gerçekliðine ve kesinliðine ve bu is-
teklerin dayanaðý olan Kuvayý Milliye’nin saðlamlýðýna inanmýyorlardý. Kor-
kaktýlar; çünkü milli teþkilattan olmayý tehlikeli görüyorlardý. Bilgisizdiler;
çünkü, tek kurtuluþ dayanaðýnýn millet olduðunu ve olacaðýný kavrayamýyor-
lardý. Padiþaha dalkavukluk ederek, yabancýlara hoþ görünerek, büyük ideal-
lerin gerçekleþtirilebileceðine inanma ahmaklýðýný gösteriyorlardý.

Bu adamlar ayný zamanda iyilik bilmez ve bencil idiler. Milli ülkünün ve
milli teþkilatýn kýsa bir zamanda saðladýðý þerefi ve varlýðý küçümsüyorlardý.
Meydana getirilen durumun ve varlýðýn kolayca elde edilebileceði düþünce-
si ve kuruntusuna kapýlmakla çirkin büyüklenme duygusuna doyup kan-
mak istiyorlardý.

Geçmiþle ilgili bütün süreçleri ve olaylarý hiçbir ayrýntýyý atlamadan sizle-
re anlatmak ve bugüne nasýl gelindiðini yansýtmak kararýndayým.

Millet Meclisi'nin Ýstanbul'da saldýrýya uðrayacaðýný ve daðýlacaðýný kesin
olarak bekliyordum. Böyle bir durum olursa baþvurulacak tedbiri de kararlaþ-
týrdým. Hazýrlýða ve gerekli düzenlemelere de baþlanmýþtý.

Ýþte bu görevi yaparken, milletçe yanlýþ anlaþýlmaya yol açmamak için,
tedbir olarak da bir þey düþünmüþtüm: Millet Meclisi Baþkanlýðý'na seçilmek.

Amacým, daðýtýlan milletvekillerini, Millet Meclisi Baþkaný niteliði ve
yetkisiyle çaðýrmaktý. Gerçi bu tedbir, ancak görünüþü kurtarmak için ve ge-
çici olarak iþe yarardý. Ama, herhalde, sýkýntýlý zamanlarda, yararý geçici de
olsa, her türlü tedbirin alýnmýþ olmasý gereksiz sayýlamaz.

Gerçekte, Ýstanbul'a gitmeyecektim. Ama bunu dile getirmeden, zaman
kazanacak ve geçici olarak görev baþýnda bulunmuyormuþum gibi, iþleri dü-
zenleyecek ve meclisi baþkan vekilleri yöneteceklerdi.

MÝLLET MECLÝSÝ AÇILIYOR
Millet Meclisi’nin açýlýþý, 12 Ocak 1920 günü Ýstanbul’da yapýldý fakat

açýlýþa ben katýlmadým. Önceden kararlaþtýrdýðýmýz gibi gerekirse daha sonra
gidecektim.
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Þunu belirteyim ki, meclisin toplanma yerinin Ýstanbul olarak belirlen-
mesi sakýncalý olabilirdi. Çünkü Ýstanbul, düþman kuvvetlerin rahat hareket
ettikleri bir þehirdi. Bu bakýmdan güvenliðimizden emin olamazdýk.

Ýleride bu tahminlerimizde yanýlmadýðýmýz ortaya çýktý. Kaygýlarýmýzda
haklý olduðumuz anlaþýldý. Millet Meclisi, yabancý güçlerin saldýrýsýna uðradý
ve bir þey yapamadan daðýlmak zorunda kaldý.

Meclisin açýlýþýndan on gün sonra Cemal ve Cevat Paþalar Ýngiliz baský-
sýyla hükümetten çekildiler. Ali Rýza Paþa hükümetinin dirayetsizliði ortaya
çýktý. Yabancýlarýn görüþ ve isteklerine boyun eðerek çýkar yol arayan böyle
cesaretsizlerle hiçbir þey yapýlamayacaðýný anladýk. Bu hükümetten olumlu iþ
bekleyenler de yanýldýklarýný anladýlar. Bu durumu askeri birlik komutanlarý-
nýn bilgisine ayrý ayrý bildirerek yurdun güvenliði için alýnmasý gereken ted-
birleri aktardým.

Ýngilizlerin Ýstanbul'da daha çok baský ve tutuklamalara giriþebilecekleri-
ni düþünerek Anadolu'da bulunan bazý yabancý subaylarýn vakit geçirilme-
den tutuklanmalarýna karar verdim. Bu olaylardan milli güçlere karþý davra-
nýþlar bulunduðu, dolayýsýyla milli savunmaya giriþme zamanýnýn daha da
yaklaþtýðý belli oluyordu. Oysa bu gerçeði sezen çok az kiþi vardý.

Meclisin Ýstanbul'da toplantýda bulunduðu sýralarda, milli iradeye aykýrý
olarak meclisin ve halkýn aðýr saldýrýlara uðradýðýný unutabilen Sadrazam,
Temsilciler Kurulu’nu ihbar etmiþtir. Bu konuda illere genelge göndermiþtir.
Oradaki arkadaþlarýmýz da bunu sessizce dinlemiþlerdir.

O günlere ait bir baþka durumu hatýrlayalým: Þüphesiz Ermeni soykýrýmý gi-
bi sözler gerçeðe uygun deðildi. Tam tersine yabancýlarýn silahlandýrdýðý Erme-
niler, Müslümanlara saldýrmaktaydýlar. Maraþ'taki acýklý olayda günahsýz ana
ve çocuklarý tepeleyen Ermenilerdi. Adana'daki Müslümanlar da tehlike için-
deydi. Ýzmir ve Aydýn yöresinde ise Yunanlýlar güçlerini, savaþ gereçlerini artý-
rýp saldýrý hazýrlýklarýna giriþiyorlardý. Gerçek olan þuydu ki, milletimiz hiçbir
yerde yabancýlara sebepsiz yere saldýrmýyordu. Bu duruma göre, milli güçleri-
mizi daðýtma amacýný güden teklif ve giriþimleri anlamaya imkan var mýdýr?

ÝSMET PAÞA GELÝYOR
Hadiseler kendi halinde akabilir. Önemli olan bu olaylarýn gidiþine ken-

dini býrakmamaktýr. Biz de böyle davranamazdýk. Olaylarýn nasýl geliþebile-

67 Nutuk



ceðini tahmin edip tedbirleri düþünmek ve hemen düþündüklerimizi hayata
geçirmek istiyorduk.

Biz böyle düþünürken Aznavur ve adamlarý, Balýkesir ve Biga taraflarýn-
da tamiri mümkün olmayan ciddi olaylar çýkarmýþlardý. Milli cephemizi arka-
dan vurmak istiyorlardý. Biga'da yapýlan kanlý savaþta Anzavur kuvvetlerimi-
zi daðýttý. Zaten az sayýda olan top ve tüfeklerimizi ele geçirdi. Er ve subayla-
rýmýzý þehit ve esir aldý.

O tarihten sonra Anzavur, Ahmediye Cemiyeti adý altýnda kendi ismi-
ni taþýyan baþka bir teþkilat kurdu ve alçaklýklarýna alçak saldýrýlarýna de-
vam etti.

Hadiselerden hemen sonra, 3 Mart 1920 günü çok önemli olduðuna
inandýðým bir telgraf aldým; telgrafta Ýsmet Paþa’nýn Ýstanbul'dan geldiði ya-
zýyordu. Bu telgrafý neden önemli buluyordum, anlatayým:

Yunanlýlar büyük bir saldýrýya hazýrlanýyordu. Buna karþýlýk en akla yakýn
davranýþ güçler hazýrlayarak düzenli bir savaþa girmekti. Fevzi Paþa da bu ger-
çeði anlýyordu. Ýsmet Paþa'nýn bu sýrada Ýstanbul'da Genelkurmay’da görevli
olmasý daha uygundu.

Ýsmet Paþa telgrafýnda þöyle diyordu:

"Ýstanbul'da kurulan bir dernek ve Ýngilizler þu kararlarý almýþtýr:

Þimdiki hükümetin düþürülmesi, yeni bir hükümetin kurulmasý, mec-
lisin daðýtýlmasý, Ýzmir ve Adana'nýn elde kalmasý için milli güçlerin orta-
dan kaldýrýlmasý, barýþ ve refah getirecek Halifelik Danýþma Kurulu’nun
oluþturulmasý...”

YUNAN SALDIRISI ve ÝSTANBUL’UN ÝÞGALÝ
Ýngilizler, uzun zamandýr devam eden savaþa son verilmesini isteyerek Ýs-

tanbul'un Osmanlý Devleti’ne býrakýlacaðýný belirtmiþlerdi. Bu düþündürücü
teklif yapýlýrken, bir yandan da Yunanlýlarýn saldýrý hazýrlýklarýnýn üzeri örtül-
meye çalýþýlýyordu. Fakat bizim bu geliþmeden haberimiz vardý.

3 Mart günü saldýrýya geçen Yunanlýlar Gölcük yaylasý ile Bozdað'a kadar
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ilerleyip buralarý zaptettiler. Ali Rýza Paþa hükümeti ise bunu fýrsat bilerek
yakasýný bu iþten nasýl kurtarabileceðinin çarelerini aramaya baþladý.

Meclisin baþkan yardýmcýlarý saraya giderek durum hakkýnda görüþme
yapmak istediler ancak padiþahýn yeni bir sadrazam tayin edeceði haberiy-
le geri döndüler. Bunun üzerine meclis baþkan vekilliðine, padiþaha, Ýstan-
bul gazetelerine, basýn derneðine yazý ve telgraf gönderdim. Ayrýca komu-
tanlara, valilere, Müdafa-i Hukuk Merkezi kurullarýna birer genelge yolla-
dýk. 6 Mart günü, tanýmadýðýmýz biri sadrazamlýk görevinin Salih Paþa'ya
verildiðini bildirdi.

Bütün bu geliþmeler karþýsýnda, doðrusunu söylemek gerekirse, Ýstanbul
Hükümeti’nin yaþamayacaðýný biliyordum. Hatta, Osmanlý Devleti’nin ço-
ktan bittiðine inanýyordum.

Ýtilaf Devletleri temsilcileri aralarýnda görüþüp Ýstanbul'daki milli güçle-
rin temsilcilerinin tutuklanmasýný istemiþlerdi. Bunun üzerine bütün arka-
daþlarý Anadolu'ya çaðýrdým.

O dönemi Manastýrlý Hamdi telgraflarýnda þöyle anlatýyor:

"Mustafa Kemal Paþa Hazretleri'ne,

Ýngilizlerin Türkocaðý’na el koymalarý üzerine, Milli Talim ve Terbiye bi-
nasýna taþýnan ocaðýn bu yeni taþýndýðý yere de dün öðleyin gene Ýngilizlerce
el konulmuþtur efendim. 9 Mart 1920".

"Ankara'da Mustafa Kemal Paþa Hazretleri'ne,

Bu sabah Þehzadebaþý'ndaki Muzýka Karakolu'nu Ýngilizler basýp, oradaki
askerlerle Ýngilizler çarpýþarak, sonunda, þimdi Ýstanbul'u iþgal altýna alýyor-
lar. Bilgilerinize sunulur.     

Manastýrlý Hamdi"

"Bizim en güvendiðimiz bir arkadaþýmýz var ki, yalnýz o deðil herkes, yeni
gelenler söylüyorlar. Þimdi de Harbiye'ye girdiklerini haber aldýk. Dahasý, Be-
yoðlu telgrafhanesinin önünde Ýngiliz erleri olduðunu öðrendik; fakat telgraf-
haneye el koyup koymayacaklarý belli deðildir."

69 Nutuk



"Sabahleyin Ýngilizler basarak, altý kiþi þehit oldu; on beþe yakýn da yara-
lý var. Harbiye Nazýrlýðýna giriyorlar. Ýþte içeri giriyorlar. Nizamiye kapýsýna.
Teli kes! Ýngilizler buradadýr."

"Paþa Hazretleri,

Harbiye telgrafhanesine de Ýngiliz deniz erleri girip teli kestiði gibi, bir
yandan da Tophane'ye giriyorlar. Bir yandan da zýrhlýlardan erler çýkarýlýyor.
Durum aðýrlaþýyor efendim. Sabahki çarpýþmada 6 þehit, 15 yaralýmýz vardýr.
Paþa Hazretleri, yüksek buyruklarýnýzý bekliyorum. 16 Mart 1920.

Hamdi"

"Sabahleyin bizim erler uykuda iken, Ýngiliz deniz erleri karakola gelip gi-
riyor. Erlerimiz uykudan þaþkýn kalkýnca çarpýþmaya baþlanýlýyor. Sonunda
bizden altý kiþi þehit oluyor, on beþ kiþi yaralanýyor. Bunun üzerine, önceden
kötülüðü tasarlamýþlar ki, hemen zýrhlýlarý rýhtýma yanaþtýrýp Beyoðlu bölge-
sine ve Tophane'ye asker çýkardýlar. Bir yandan da Harbiye Nazýrlýðý’na gir-
miþler. Dahasý, þimdi ne Tophane ve ne de Harbiye telgrafhanesi bulunamý-
yor. Þimdi de haber almýþ olduðuma göre, Derince'ye kadar yayýlýyorlarmýþ
efendim.

Ýþte Beyoðlu telgrafhanesi de yok. Orasýna da el koydular sanýrým. Allah
esirgesin. Buraya da gelmesinler, iþte Beyoðlu telgraf görevlileri, müdürleri
geldiler. Kovmuþlar. Bir saate kadar buraya da el konulacaktýr. Þimdi haber
aldým efendim."

Bu yazýþmalarýn hemen ardýndan bir daha Hamdi Efendi'nin mesajlarýný
alamadýk, sanýrým Ýstanbul telgraf merkezine de girilmiþti.

ÝÞGAL SONRASINDAKÝ DURUM
Ýstanbul'u iþgal eden devletler resmi bir açýklama yapmak istediler. Ýkazý-

mýz üzerine bu bildiri, bazý yerler dýþýnda kabul edilmedi. Yayýnlanmak iste-
nilen resmi bildiride özetle þunlar yer almaktaydý:

"1. Ýþgal geçicidir.

2. Ýtilaf devletlerinin düþüncesi, padiþahlýðýn gücünü kýrmak deðil, tersi-
ne Osmanlý yönetiminde kalacak topraklarda o gücü desteklemek ve saðlam-
laþtýrmaktýr.
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3. Ýtilaf devletlerinin düþüncesi, yine Türkleri Ýstanbul'dan mahrum bý-
rakmamaktýr. Ama taþrada genel karýþýklýk ve kýrým gibi olaylar çýkarsa bu
karar deðiþebilir.

4. Bu gergin zamanda herkesin görevi, kendi iþine gücüne bakmak,
güvenliðin saðlanmasýna yardýmcý olmaktýr. Osmanlý Devleti yýkýntýlarýndan
yeni bir Türkiye kurmak isteyenlerin deliliði ile son umudu da yok etmek pe-
þinde olanlarýn aldatmalarýna kapýlmamak gerekir. Padiþah baþkenti olan Ýs-
tanbul'da verilecek emirlere uyulmalýdýr. Yukarýda bildirilen kýþkýrtmalara
katýlanlardan bazýlarý yakalanmýþlardýr."

Öðrendiðimize göre, bu tutuklananlarýn çoðu milletvekilleridir. Daha
sonra Malta Adasý’na sürgüne gönderilmiþlerdir.

O günkü araç imkanlarýyla, Ýstanbul'da bulunan düþman devletlerin tem-
silcilerine, tarafsýz devletlerin dýþiþleri bakanlarýna aþaðýdaki protestoyu gön-
derdim:

"Ýngiliz, Fransýz, Ýtalyan askerleri, milli egemenliðimizi temsil eden mecli-
se ve baþkent Ýstanbul'a zorla girerek iþgal etmiþlerdir. Bu durum, medeniye-
tin kutsal saydýðý ve bugünkü insan topluluklarýnýn temeli olan özgürlük,
yurt ve millet duygusu gibi ilkelere aykýrýdýr. Bu ilkeleri ortaya koymuþ insan-
lýðýn genel vicdanýna indirilmiþ bir tokattýr. Biz, haklarýmýzý ve baðýmsýzlýðý-
mýzý savunmak için giriþtiðimiz yolda hiçbir gücün susturamayacaðýna inaný-
yoruz. Bu olaydan doðacak tarihi sorumluluða, son olarak bir daha dünyanýn
dikkatini çekeriz."

Bütün valiliklere ve komutanlýklara da bir genelge göndererek, Ýstan-
bul'un iþgalinin protesto edilmesini istedim.

Ayrý bir bildiriyle, durumu bütün millete duyurdum. Düþman devletler
tarafýndan Ýstanbul'un iþgal.edilmesiyle, egemenliðimize son verildiðini; ba-
ðýmsýzlýðýmýza kavuþmak, kurtulmak için kanýmýzýn son damlasýna kadar sa-
vaþmaktan baþka bir yol kalmadýðýný anlattým. Milli mücadelenin inançla de-
vam ettirilmesini istedim.

16 Mart'ta Ýstanbul'un iþgali gerçekleþir gerçekleþmez, aldýðým o kadar
çok tedbir vardý ki, onlarý Büyük Millet Meclisi’nin açýlýþýnda yaptýðým ko-
nuþmada bildirdiðim için burada yeniden anlatmak istemiyorum.
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22 Nisan 1920 günü de þu bildiriyi yayýmladým:
“Tel. 22.4.1920 
Dakika geciktirilmeyecektir.
Bütün Ýllerle Baðýmsýz Sancaklara, Kolordulara, Nazilli'de Albay Refet

Beyefendi'ye, Bursa'da Yirminci Kolordu Komutaný Ali Fuat Paþa Hazretlerine,
Bursa'da Elli Altýncý Tümen Komutaný, Albay Bekir Sami Beyefendi'ye, Ba-
lýkesir'de Altmýþ Birinci Tümen Komutaný Albay Kâzým Beyefendi'ye;

Allah’ýn yardýmýyla Nisan ayýnýn 23'üncü cuma günü Büyük Millet Mec-
lisi açýlarak çalýþmaya baþlayacaðýndan o günden sonra bütün sivil ve askeri
makamlarýn ve bütün milletin emir alacaðý en yüce makam, adý geçen mec-
lis olacaktýr. Bilgilerinize sunulur.

Temsilciler Kurulu adýna Mustafa Kemal”

BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ’NÝN AÇILIÞI
Büyük Millet Meclisi’nin toplanmasýný ve açýlmasýný saðlamak için ça-

lýþtýðýmýz günlerde bizi en çok uðraþtýran, Düzce, Hendek, Gerede gibi Bo-
lu bölgesindeki yerlerden baþlayýp, Nallýhan, Beypazarý üzerinden Anka-
ra'ya yaklaþacak gibi görünen karþý ayaklanma dalgalarý olmuþtur. Ben, bir
yandan bu dalgalarýn durdurulmasýna çalýþýrken bir yandan da, Ankara'da
toplanmakta olan ve genel durumu henüz gereði gibi bilmeyen milletvekil-
lerini, korkulu olaylar karþýsýnda býrakmamak ve bu gibi olaylarýn ortaya
çýkmasýyla meclisin toplanamamasý gibi uðursuz bir durumu önlemek çare-
lerini düþünüyordum. Bunun için, meclisin açýlmasý iþinde çok acele edi-
yordum. Sonunda, gelebilen milletvekilleriyle yetinerek meclisi, nisanýn
23’üncü cuma günü açmaya karar verdik.
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2. BÖLÜM

CUMHURÝYET ve SONRASI

(23 Nisan 1920-15 Ekim 1927)

Size, Milli Mücadele’nin baþlamasý ve Cumhuriyet’e kadar geçen süreyi
hiçbir ayrýntýyý atlamadan anlatmaya çalýþtým. Þu ana kadar bilginize sun-
duklarým, kiþisel olarak ve Temsilciler Kurulu adýna temas ettiðim olaylarýn
açýklanmasýyla ilgilidir. Bundan sonra söyleyeceklerim, Türkiye Büyük Millet
Meclisi açýldýktan ve hükümet kurulduktan bugüne kadar meydana gelmiþ
olaylarý ve yaptýðýmýz yenilikleri, inkýlaplarý kapsayacaktýr. Söyleyeceklerim
aslýnda herkes tarafýndan çok açýk biçimde bilinen ya da kolaylýkla öðrenile-
bilecek olan olaylardýr. Buradaki maksadým, yaptýðýmýz iþin kapsamýný ve
daha iyi anlaþýlmasýný saðlamak adýna tarihe kolaylýk saðlamaktýr.

Meclis açýldýktan hemen sonraki günlerde, içinde bulunduðumuz duru-
mu ve þartlarý açýklayarak izlenmesini ve uygulanmasýný doðru bulduðum fi-
kirlerimi bildirdim. Bu düþüncelerin baþýnda, Türk milletinin bundan böyle
izlemesi gereken siyasi ilke gelmekte idi.

Siz de çok iyi bilirsiniz ki, Osmanlý döneminde çeþitli siyasi yöntemler tu-
tulmuþtu ve tutuluyordu. Ben, bu siyasi yöntemlerden hiçbirinin, yeni Tür-
kiye devletinin yöntemi olamayacaðýna inanýyordum. Bunu, meclise anlat-
maya çalýþtým. Bu konu ile ilgili olarak önceden ve sonralarý söylediklerimin
temel noktalarýný, burada hep birlikte hatýrlamayý yararlý buluyorum.

Bana göre hayat demek, savaþ ve çarpýþma demektir. Hayatta baþarý, yüz-
de yüz savaþta baþarý kazanmakla elde edilebilir. Bu da maddi ve manevi gü-
ce dayanýr. Bir de, insanlarýn uðraþtýðý sorunlar, karþýlaþtýðý tehlikeler, elde et-
tiði baþarýlar, toplumca yapýlan genel bir savaþýn dalgalarý içinden doðmuþtur.
Doðu milletlerinin Batý milletlerine saldýrýsý tarihin belli baþlý evresidir. Doðu
milletleri arasýnda Türklerin baþta ve en güçlü olduðu biliniyor. Gerçekten



Türkler, Müslümanlýktan önce ve sonra çeþitli dönemlerde ve þekillerde Av-
rupa içerisine kadar girebilmiþlerdir. Ýspanya'ya girip Fransa sýnýrlarýna kadar
yayýlan Araplar da vardýr. Ama, kendisinin de bir saldýrýya uðramayacaðýný
düþünerek ona karþý güvenilir tedbirler almadan saldýrýya geçenlerin sonu,
yenilgi ve bozgundur. Bu ülkelerin sonu da böyle gelir.

Batýnýn Araplara karþý saldýrýsý, Endülüs'te acý ve ders alýnmaya deðer bir
tarihi yýkým ile baþladý. Ama, orada bitmedi. Bu savaþ Afrika’nýn kuzeyinde
sürüp gitti, Attilâ'nýn, Fransa ve Batý Roma topraklarýna kadar geniþlemiþ
olan imparatorluðunu hatýrladýktan sonra, Selçuklu Devleti’nin yýkýntýsý üze-
rinde kurulan Osmanlý Devleti’nin, Ýstanbul'da Roma Ýmparatorluðu'nun ye-
rine geçtiði dönemleri hep birlikte yeniden hatýrlayalým.

Osmanlý padiþahlarý içinde Almanya'yý, Batý Roma'yý ele geçirerek çok
büyük bir imparatorluk kurmayý hayal edenler vardý. Yine, bu padiþahlardan
biri, bütün Ýslâm dünyasýný bir merkeze baðlayarak yönetmeyi düþündü. Bu
amaçla Suriye ve Mýsýr'ý iþgal ettikten hemen sonra "halife"liðini  ilan etti. Baþ-
ka bir padiþah da hem Avrupa'yý ele geçirmek, hem Ýslâm dünyasýný yönetimi
altýna almak amacýný güttü. Bütün bu mücadelelerden sonra ne oldu; Osman-
lý Ýmparatorluðu da, benzerleri gibi, tarihin karanlýk sayfalarýna gömüldü.

Dýþ politikanýn en çok ilgili bulunduðu ve dayandýðý temel, devletin iç
teþkilatýdýr. Batýda ve Doðuda, yaradýlýþý, kültürü ve ideali birbirinden farklý
olan ve birbirleriyle uyuþmayan topluluklarý tek sýnýr içine almýþ bir devletin
iç teþkilatý, elbette temelsiz ve çürük olur. Bu durumda dýþ politikasý da kök-
lü ve saðlam olamaz. Böyle bir devletin, özellikle iç yapýlanmasý milli olmak-
tan uzak olduðu gibi, siyasi yöntemi de milli olamaz. Dolayýsýyla Osmanlý
Devleti’nin politikasý milli olmaktan çok kiþisel ve kararsýz idi.

Farklý milletleri genel bir ad altýnda toplamak ve bu deðiþik millet top-
luluklarýný eþit haklar ve þartlar altýnda bulundurarak güçlü bir devlet kur-
mak, parlak ve çekici bir siyasi görüþ olarak kabul edilebilir ancak bu yanýl-
týcýdýr. Dahasý, hiçbir sýnýr tanýmayarak, dünyadaki bütün Türkleri bir dev-
let olarak birleþtirmek, ulaþýlamayacak bir amaçtýr. Bu, yüzyýllarýn ve yüzyýl-
larca yaþamakta olan insanlarýn çok acý, çok kanlý olaylar ile ortaya koydu-
ðu bir gerçektir.

Ýslamcýlýk ve Turancýlýk politikasýnýn baþarý kazandýðýna ve dünyayý uygu-
lama alaný yapabildiðine tarihte rastlanamamaktadýr. Soy ayrýmý gözetmeksi-
zin, bütün insanlýðý kapsayan tek bir dünya devleti kurma hýrslarýnýn sonuç-
larý da tarihte yazýlýdýr.
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Bizim ortaya koyduðumuz politika akýlcý, aydýnlýk ve teoriden hayata
geçirilebilecek milli bir politikadýr. Dünyanýn bugünkü genel þartlarý ve
yüzyýllarýn kafalarda yerleþtirdiði gerçekler karþýsýnda hayalci olmak ka-
dar büyük yanýlgý olamaz. Tarihin dediði budur; bilimin, aklýn, mantýðýn
dediði de böyledir.

Milletimizin, güçlü, mutlu ve saðlam bir düzen içinde yaþayabilmesi için,
devletin bütünüyle milli bir politika uygulamasý gerekir. Milli politika demek-
le anlatmak istediðim þudur:

Milli sýnýrlarýmýz içinde, her þeyden önce kendi gücümüze dayanarak var-
lýðýmýzý koruyup milletin ve yurdun gerçek mutluluðuna ve bayýndýrlýðýna ça-
lýþmak; geliþigüzel, ulaþýlamayacak istekler peþinde milleti uðraþtýrmamak ve
zarara sokmamak; medeniyet dünyasýnýn daha adil ve insanca davranýþýný,
karþýlýklý dostluðunu beklemektir.

Þimdi, ortaya koyduðum bu manzara karþýsýnda iyi düþünmenizi istiyorum.

Böyle bir durum karþýsýnda yapýlabilecek en önemli þey, meclis çatýsý al-
týnda bir hükümet kurulmasý meselesidir. Bu iþin ve bununla ilgili teklifin o
zaman için ne kadar önemli olduðunu söylememe gerek yoktur sanýrým.

Osmanlý Devleti’nin ve halifeliðin ortadan kalktýðýný hesaplayarak, yeni
ve saðlam temeller üzerine oturan yepyeni bir devlet kurmak gerekiyordu. Bu
düþüncemi olduðu gibi söylemek belki iþleri zora sokabilirdi o yüzden uygun
zamaný kollamamýz gerekiyordu. Çünkü meclisin genel yaklaþýmý, padiþah ve
halifelik kurumuna karþý daha ýlýmlý yaklaþýlmasý yönünde idi. Arkadaþlarý-
mýzý, Ýstanbul'daki þartlarýn zorluðu, halife ve padiþahla uygun bir görüþme
yapýlamayacaðý konusunda ikna etmem gerekiyordu.

YENÝ BÝR HÜKÜMET ZORUNLULUÐU
Yeni bir devlet kuruluyordu herkes bunun farkýndaydý. Hükümet kur-

makla ilgili bir teklifte bulunmadan önce, duygularý ve görüþleri dikkate al-
mak zorundaydýk. Bu zorunluluða uymakla birlikte, asýl amacý saklý tutan
teklifimi yazýlý olarak meclise sundum. Düþüncelerime karþý bazý görüþler or-
taya atýldý ise de kýsa bir görüþmenin ardýndan herkes tarafýndan kabul gör-
dü. Bu teklifimi sizlere yeniden hatýrlatýrsam, tespit edilen ilkelerin ne kadar
önemli olduðunu kabul edersiniz. Önergede þu maddeler yer alýyordu:

“1. Bir hükümet kurmak zorunlu hale gelmiþtir.
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2. Geçici olduðu bildirilerek bir hükümet baþkaný tanýmak ya da bir pa-
diþah vekili ortaya çýkarmak uygun deðildir.

3. Mecliste beliren milli irade, ülkenin geleceðine doðrudan doðruya mil-
letin el koymasý temel ilkesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üstünde
baþka bir güç yoktur.

4. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini kendinde
toplamýþtýr.

Meclisten seçilecek ve vekil olarak görevlendirilecek bir kurul hükümet
iþlerine bakar. Meclis baþkaný bu kurulun da baþkanýdýr.”

Yukarýdaki temel ilkelere göre kurulan bir hükümetin ortaya çýkýþý ve
amaçlarý kolayca anlaþýlabilir. Böyle bir hükümet, milli egemenlik temeline
dayanan halk hükümetidir ve yönetim biçimi de doðal olarak cumhuriyettir.
Öyle ki, hükümetin kuruluþundaki temel ilkelerden biri de kuvvetler birliði
düþüncesidir. Önceleri tartýþmalara sebep oldu ise de, ben bütün bu madde-
leri tek tek açýklamaya baþlayýnca, mecliste bulunan arkadaþlarým meseleyi
daha iyi anlamaya baþladýlar.

Açýk ve gizli oturumlarda bir iki gün süren açýklamalarýmdan, konuþma-
larýmdan ve yukarýda belirttiðim ilkeleri kapsayan teklifimi ileri sürdükten son-
ra yüce meclis, beni baþkanlýða seçmekle bana karþý olan güvenini gösterdi.

Oluþmaya baþlayan milli birliði, milletin coþup uyanýþýna yormaktan daha
çok, kiþisel giriþim sonucu olarak görüyorlardý. Bu arada benim giriþimlerde
bulunmamýn yasak edilmesine önem veriyorlardý. Ben onlara göre istenme-
yen bir adam olabiliyordum çünkü bunu açýk açýk söylemeseler de hareket-
leriyle gösteriyorlardý. Beni millete karþý týpký bir silah gibi kullanýyorlardý. Bu
durumu hissettiðim andan itibaren tedbirler almaya baþladým ve 24 Nisan
1920 günü gizli bir oturumda meclise durumu açýkladým. Baþkanlýk seçimin-
de, bunun da bir sakýnca olarak göz önünde tutulmasýný ve yalnýz milletin ve
ülkenin mutluluðu düþünülerek oy ve kararlarýn uygun ve doðru olarak ve-
rilmesini rica ettim.

NÝHAYET HÜKÜMET KURULUYOR
Büyük Millet Meclisi, bakanlarýn seçimi ile ilgili 2 Mayýs 1920 günlü ka-

nuna dayanarak 11 bakandan oluþan bir "Bakanlar Kurulu" oluþturdu. Bu
kurul, genelkurmay iþlerini de yürütecekti.

Meclisin açýlýþ günü olan 23 Nisan’dan beri bir hafta kadar zaman geçmiþ-
ti. Bu süre içinde ülke ve millet iþleri ile özellikle yýkýcý akým ve çalýþmalara
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karþý tedbir almak meselesi bir an bile sekteye uðratýlamazdý ve çalýþmalar
bütün hýzýyla devam ettirilmeliydi. Biz de böyle yaptýk. Sadece, bakanlarýn
seçimi ile ilgili yasa çýktýðý zaman meclis tarafýndan bakanlýða seçilen kiþiler-
den bazýlarý daha önce göreve baþlamýþlar, bana yardým ediyorlardý. Bu arada
Ýsmet Paþa da genelkurmay iþlerini üzerine almýþtý.

O günlerde, arkadaþlarýn hangi iþlerde görevlendirilmesinin uygun olaca-
ðý düþünülürken, Genelkurmay Baþkanlýðý için Ýsmet Paþa ismini öne sürmüþ-
tüm. Ankara'da bulunan Refet Paþa, beni özel olarak görüp bilgi istedi. An-
lamak istediði, Genelkurmay Baþkanlýðý'nýn en büyük askeri makam olup ol-
madýðý noktasý idi. Ýsmet Paþa'nýn Baþkomutanlýk demek olan bu durumunu
kabul edemeyeceðini söyledi. Görevin çok önemli ve aðýr olduðunu, benim
bütün arkadaþlar hakkýndaki bilgime ve adam kayýrmayacaðýma güvenmenin
uygun olacaðýný belirttim. Kendisinin böyle bir davranýþta bulunmasýnýn uy-
gun olmadýðýný da sözlerime ekledim.

Daha sonra Batý Cephesi karargâhýnda görüþtüðüm Fuat Paþa da, Ýsmet
Paþa'nýn Genelkurmay Baþkanlýðý’na getirilmesine kesinlikle karþý olduðunu
bildirdi. Fuat Paþa'yý da, durumun gerektirdiði en uygun çözüm yolu olduðu-
na inandýrmaya çalýþtým.

Refet ve Fuat Paþalarýn konuyla ilgili düþünceleri þöyle idi:
Kendileri daha önce Anadolu'da benimle iþbirliði yapmýþlar, Ýsmet Paþa

ise sonradan katýlmýþtý. Oysa, bundan önceki sözlerim arasýnda sýrasý ve yeri
geldiði için bildirmiþtim ki, Ýsmet Paþa, ben Ýstanbul'dan ayrýlmadan önce be-
nimle iþbirliði yapmýþtý. Daha sonra Anadolu'ya gelip birlikte çalýþmýþtý.
Ama, Fevzi Paþa Hazretlerinin Harbiye Nazýrý olmasý üzerine önemli bir ta-
kým düþünceler dolayýsýyla özel görev verilerek yine Ýstanbul'a gönderilmiþti.
Bunun için iþ ve görüþ birliðinde öncelik söz konusu olamazdý.

Ýsmet Paþa'nýn, gerek Genelkurmay Baþkanlýðý döneminde ve gerekse
daha sonraki cephe komutanlýðýnda gösterdiði üstün baþarý ve çabalar, ken-
disine görev veriþimizdeki isabetliliðimizi ortaya koymuþ olduðu için millet,
ordu ve tarih karþýsýnda içimin rahat rahat olduðunu söylemeliyim.

ÝSTÝKLAL MAHKEMELERÝ
Meclis, 29 Nisan 1920'de, Vatan Hainliði ve sonra Ýstiklâl Mahkemeleri

Kanunlarýný da çýkararak ortaya koyduðumuz yeni anlayýþý ispat etmiþ oldu.
Ýstanbul'a düþmanýn giriþinden sonra baþlayan can sýkýcý ve milleti zora soku-
cu akýmlara, olaylara, ayaklanmalara þahit olduðumuz için bu kanunlar ülke
ve millet için çok önemli bir hal almýþtý.
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Ankara’da biz yeni bir hükümet kurarken Ýstanbul'da da Damat Ferit Pa-
þa yeniden devletin baþýna getirildi. Damat Ferit Paþa Hükümeti ve Ýstan-
bul'daki bütün yýkýcý, hain teþkilatlarýn kurduðu birlik ve Yunan ordusu, el-
birliði ile bizi yýkmak için çalýþmaya baþladýlar.

Bu haince saldýrýlara karþý biz de, daha meclis açýlmadan önce, Afyonka-
rahisar, Eskiþehir ve bütün demiryolu boyunda bulunan yabancý devlet asker-
lerini Anadolu'dan çýkararak tedbir aldýk. Geyve, Osmaneli, Carablus köp-
rülerini yýkýp meclis toplanýr toplanmaz Anadolu'daki yüksek din alimleri-
mizden fetva alarak karþý koyduk.

1919 yýlý içinde, milli teþebbüslerimize karþý baþlayan iç ayaklanmalar hýz-
la yurdun her yerine yayýldý. Bandýrma, Gönen, Susurluk, Mustafakemalpa-
þa, Karacabey, Biga ve dolaylarýnda; Ýzmit, Adapazarý, Düzce, Hendek, Bolu,
Gerede, Nallýhan, Beypazarý dolaylarýnda, Bozkýr'da, Konya, Ilgýn, Kadýnhan,
Karaman, Çivril, Seydiþehir, Beyþehir, Koçhisar dolaylarýnda, Yozgat, Yeni-
han, Boðazlýyan, Zile, Erbaa, Çorum dolaylarýnda, Ümraniye, Refahiye, Za-
ra, Hafik dolaylarýnda, Viranþehir dolaylarýnda tutuþan kargaþa ateþleri bü-
tün yurdu yakýyor, hainlik, cahillik, düþmanlýk ve yobazlýk dumanlarý bütün
yurdu sarmaya baþlamýþtý. Ayaklanma dalgalarý, Ankara'da karargâhýmýzýn
duvarlarýna kadar çarptý. Karargâhýmýzla þehir arasýndaki telefon ve telgraf
tellerini kesmeye kadar varan çirkin ve akýl almaz saldýrýlara maruz kaldýk.

Batý Anadolu'nun, Ýzmir'den sonra, önemli bölgeleri de Yunan ordusu-
nun saldýrýlarý ile çiðnenmeye baþlandý. Sanýyorum sizin de dikkatinizi çek-
miþtir ki, Ali Galip'ten bu yana ufak-tefek olaylar dýþýnda böyle büyük ve or-
ganize ayaklanma olmamýþtý. Ortaya çýkan ve giderek ayaklanmalar yeni de-
ðildi. Sanki sekiz ay boyunca ülke genelinde hazýrlýk yapýlýyordu.

Kýsa süren Damat Ferit Hükümeti’nden sonra kurulan hükümetlerle mil-
li þuurun korunmasý ve pekiþtirilmesi yolundaki mücadelelerimizin ne kadar
haklý temellere dayandýðý çok acý olarak bir kere daha anlaþýlmýþ oluyordu.

Ýstanbul'daki hükümetlerin de içinde bulunduðumuz milli mücadeleyi
sekteye uðratmak için iç ve dýþ hainlerle nasýl bir iþbirliðine gittiðini hepimiz
görüyorduk. Bunlardan ayrýca söz edeceðiz.

ANZAVUR ve DÜZCE AYAKLANMALARI
21 Eylül 1919'da Balýkesir'in kuzey bölgesinde birinci Anzavur ayaklan-

masý baþladý. 16 Þubat 1920'de yine bu bölgede ikinci Anzavur ayaklanmasý
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oldu. Bu iki ayaklanma, askeri birliklerimiz ve kendi oluþturduðumuz kuvvet-
lerle bastýrýldý.

13 Nisan 1920'de Bolu, Düzce dolaylarýnda ayaklanma oldu. Bu ayak-
lanma, 19 Nisan 1920'de Beypazarý'na kadar yayýldý. Bu sýrada Anzavur, 11
Mayýs 1920'de, top ve aðýr makineli tüfeklerle donanmýþ beþ yüz kiþilik bir
kuvvetle, üçüncü kere, Adapazarý ve Geyve dolaylarýndaki küçük bir birli-
ðimize saldýrarak yine ortaya çýktý. Anzavur, gönderdiðimiz birliklerimize
durmadan saldýrdý. 20 Mayýs 1920'de Geyve boðazý yakýnlarýnda yenildi ve
kaçmak zorunda kaldý.

Düzce dolaylarýndaki ayaklanma önemli idi. Abaza ve Çerkez toplanmýþ
dört bin kiþilik büyük bir kalabalýk, Düzce'yi basarak cezaevlerini boþalttýlar
ve çarpýþma ile oradaki süvari birliðimizin silâhlarýný aldýlar. Hükümet görev-
lileri ile subaylarý tutukladýlar.

Ayaklananlarýn üzerine her yandan kuvvet gönderdik. Bu arada 24. Tü-
men Komutaný Yarbay Mahmut Bey baþta olduðu halde Düzce üzerine yürü-
dü. Adapazarý kenti ayaklananlar tarafýndan ele geçirildi. Mahmut Bey, 25
Nisan'da Hendek-Düzce yolu üzerinde ayaklananlarca pusuya düþürüldü ve
ateþte þehit edildi.

Ali Paþa, Geyve boðazý yakýnlarýnda Adapazan'na doðru olan kesimde ve
Refet Paþa da, Ankara'dan Beypazarý yoluyla Bolu'ya doðru olan bölümde
ayaklanmalarý bastýrmak için görevlendirildiler.

SÖZDE HALÝFE ORDUSU
Ýzmit'te de Süleyman Þefik Paþa komutasýnda, “Halife Ordusu” adýnda

hain bir kuvvet yýðýnak yapýyordu. Bu kuvvetin bir kýsmý da, Bolu yakýnlarýn-
da Kurmay Binbaþý Hayri Bey komutasýnda ayaklananlarý desteklemiþti.
Bunlar arasýnda Ýstanbul'dan gönderilmiþ birçok subay da vardý.

Bu hain orduda görev alan Suphi Paþa ile ilgili küçük bir hatýramý anlat-
mak istiyorum:

Suphi Paþa'yý Selanik'ten tanýrdým. Ben kolaðasý iken o, tuðgeneral ve sü-
vari tümeni komutaný idi. Arada üst-ast ayrýmý olduðu halde çok yakýn arka-
daþlýðýmýz vardý. Meþrutiyetin kuruluþu þuralarýnda ilkin Ýþtip dolaylarýnda
"Cumah" denilen bir yerde süvari manevralarý yaptýrmýþtý. Baþka bazý kurmay-
lar arasýnda beni de manevrada bulunmak üzere çaðýrmýþtý. Kendisi Alman-
ya'da öðrenim görmüþ, çok usta bir binici idi. Ama, askerlik sanatýný anlamýþ
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bir komutan deðildi. Manevranýn bitiminde ben, yetkim elveriþli olmadýðý
halde paþayý bütün subaylarýn önünde acý bir dille eleþtirmiþtim ve daha son-
ra "Cumah Ordugâhý" adýnda küçük bir kitap da yazmýþtým. Suphi Paþa, ge-
rek herkesin önünde yaptýðým eleþtirilerden, gerekse yayýmlanan bu kitabým-
dan dolayý çok üzüldü. Kendisinin açýkça söylediðine göre maneviyatý kýrýl-
mýþ ama, bana gücenmedi. Arkadaþlýðýmýz sürüp gitti.

Halife Ordusu’na bulduklarý komutan bu Suphi Paþa'dýr.

Paþa, sonralarý Ankara'ya geldi. Geziye çýkýyordum. Ýstasyonda çok kala-
balýk içinde birbirimizle karþýlaþtýk. Kendisine ilk sorum þu oldu:

- Paþam, niçin Halife Ordusu Komutanlýðý’ný kabul ettin?

Suphi Paþa bir an duraksamaksýzýn:

- Size yenilmek için, karþýlýðýný verdi.

Verdiði bu karþýlýk ile, bu görevi özel bir düþünce ile kabul ettiðini söyle-
mek istiyordu.

Suphi Paþa'nýn böyle bir düþüncesi olabilir ama gerçekte, komutayý üzeri-
ne aldýðý zaman kuvvetleri zaten yenilmiþti.

Özet olarak þunu söyleyebilirim:

Ayaklananlar, sonunda tamamen bozguna uðratýlmýþ ve elebaþlarý, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’nin ortaya koyduðu kanunlara göre gerekli cezayý
almýþlardýr.

YENÝHAN, YOZGAT, BOÐAZLIYAN ve DÝÐERLERÝ
Sadece yukarýda sözünü ettiðim yerlerde deðil, mesela Yenihan, Yozgat ve

Boðazlýyan dolaylarýndaki ayaklanmalar da ciddi boyutlara ulaþmýþtý.

Antep bölgesinde bulunan Kýlýç Ali Bey de milli kuvvetlerden oluþturul-
muþ bir birlik ile bu bölgeye getirildi. Erzurum'dan Ankara'ya gelmekte olan
bir Erzurum birliði de o bölgede býrakýldý.

1920 yýlý Temmuz ayýnýn ortalarýna kadar ayaklananlarýn kovalanmasý ve
bastýrýlmasýyla uðraþtýk diyebilirim. Eskiþehir'den Etem Bey ve Bolu dolayla-
rýndaki Ýbrahim Bey birliklerini de Yozgat bölgesine kaydýrdýk.

Yozgat ve dolaylarýnda ayaklanmalar bastýrýldýktan sonra, oraya gönderi-
len birliklere baþka bölgelerde görevler verildi. Ama, bu bölgede genel olarak
dirlik düzenlik kurulamadý. 7 Eylül 1920'de Küçük Aða, Deli Hacý, Aynacý-
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oðullarý denilen birtakým haydutlar Zile yakýnlarýnda, Kara Nâzým, Çopur
Yusuf denilen birtakým adamlar da Erbaa dolaylarýnda yeniden baþkaldýrdýlar.

Sadece bu bölgelerde deðil, güney bölgelerimizde de bizi çok uðraþtýran
önemli ayaklanmalar görüldü.

Birtakým aþiret reisleri, düþmanla iþbirliði yaparak Siirt ve Dersim bölge-
lerine emir vermeye baþladýlar. Siverek'i ele geçirmek istediler. Bu bölgede
bulunan kuvvetlerimiz ayaklananlarý daðýttý. Ancak kýþkýrtýcýlar bir süre son-
ra yine toparlanýp Viranþehir'i aldýlar. Birliklerimizi maðlup ettiler. Telgraf tel-
lerini keserek, bölgeyle olan baðlantýmýzý aksattýlar. 

Biz bunlarla uðraþýrken, Afyon'dan da bir ayaklanma haberi geldi. Orada-
kiler de askerlerimizi kaçmak için kýþkýrtýyor ve askerliðe karþý propaganda
yapýyorlardý. Gönderilen kuvvetler ve yöre halkýnýn yardýmlarýyla bu olaylar
kýsa sürede etkisiz hale getirildi.

Bu dönem ayaklanmalarýn yoðun yaþandýðý dönemler oldu. Bizi uðraþtý-
ran bir ayaklanma da Konya'da çýktý. 5 Mayýs 1920'de karýþýklýk çýkarmak
amacýyla burada bir dernek kurulduðu anlaþýldý. Dernek üyelerinden ileri ge-
lenlerinin tutuklanmasýna baþlandý. Bir gün sonra, tutuklanmakta olan bu
ileri gelenler, halký da kýþkýrtarak Konya içinde silâhlý bir gösteri yapmaya
kalkýþtýlar. Bir kýsým halk da silâhlý olarak dýþardan geldi ve hep birlikte ayak-
landýlar. Konya'da bulunan komutan, elindeki kuvvetlerle yiðitçe çarpýþarak
ayaklananlarý daðýtmayý ve önayak olanlarý tutuklamayý baþardý.

SAVAÞ CEPHELERÝNÝN DURUMU
Ýsyanlar, ayaklanmalar, yeni meclis derken Anadolu’da toplu bir hareket-

lenme vardý. Meclisin açýldýðý ilk günlerde cephelerimizdeki çatýþmalar da
bütün hýzýyla devam ediyor, dört koldan bir milli mücadele baþlamýþtý. O dö-
nemde, cephelerdeki genel durum þöyle idi:

Ýzmir-Yunan Cephesi: Yunanlýlar Ýzmir'e çýktýðýnda, orada 17. Kolordu
Komutanlýðý Karargâhý ve kuvvet olarak da iki alay vardý. Bu kuvvetler, Ko-
lordu Komutaný Nadir Raþa'nýn emri ile savaþa sokulmadan onur kýrýcý dav-
ranýþlar altýnda Yunanlýlara teslim edilmiþti.

Yunan Ordusu Ayvalýk'a da asker çýkardý. Ayvalýk'ta bulunan 172. Alay
Komutaný Ali Bey, 28 Mayýs’ta Yunanlýlara karþý koydu. Bu tarihe kadar
Yunan ordusu hiçbir ateþle karþýlaþmamýþtý. Tersine bazý þehir ve kasabala-
rýn halký korkutulmuþtu. Ýstanbul Hükümeti’nin emirlerine uyarak, büyük
görevliler baþta olmak üzere, Yunanlýlarý, törenle karþýladýlar. Ali Bey'in
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Ayvalýk'ta karþý koymasý üzerine, Soma, Akhisar ve Salihli'de milli cepheler
kurulmaya baþlanmýþtý.

5 Haziran 1919'da göreve baþlayan Albay Kâzým Bey, Balýkesir'deki 61.
Tümen Komutanlýðý'na getirilmiþti. Daha sonra Ayvalýk, Soma, Akhisar
bölgelerindeki Kuzey Cephesi Komutanlýðý'ný yapmýþtý. Ali Fuat Paþa, Batý
Cephesi Komutaný olunca Balýkesir'de Kuzey Kolordusu kurulmuþ, komutan-
lýðý da Kâzým Bey'e verilmiþti. Aydýn bölgesinde bazý vatanseverler, halký yü-
reklendirmek ve Yunanlýlara karþý koymak için çalýþýyorlardý. Ýsim ve kýlýk
deðiþtirerek Ýzmir'den o bölgeye giden Celal Bey'in (Bayar) fedakarlýklarý da
burada anýlmalýdýr.

15 ve 16 Haziran 1919 gecesi, Bergama'da bulunan Yunanlýlara bir bas-
kýn düzenlenmiþ, bunun üzerine Yunanlýlar geri çekilmiþler, Nazilli'yi boþalt-
mýþlardý. Ýzmir'in çeþitli kesimlerinde de halkýn desteðiyle milli teþkilatlar
kurulmuþtu.

Güney-Fransýz Cephesi: Güneyde Fransýzlara karþý ilk direnme, Adana,
Mersin, Tarsus, Ýslâhiye ve Silifke'de kurulan Kuvayý Milliye birliklerin-
den gelmiþti. Bunlarýn düþmana karþý gösterdikleri yiðitlik anýlmaya de-
ðer. Ýþgal altýnda bulunan Mersin, Tarsus, Adana'nýn kapýlarýna kadar so-
kularak, üstünlük saðladýlar. Pozantý'da Fransýzlarý kuþatarak geri çekil-
mek zorunda býraktýlar.

Maraþ, Antep, Urfa'da da önemli savaþlar ve çarpýþmalar oldu. Buralarda
da düþmanlar geri çekilmeye zorlanýyordu. Fransýzlar, milli güçlerimizin yiðit-
çe direnmeleri üzerine 1920 mayýsýndan sonra bizimle iliþki kurma ve görüþ-
me yollarýný aradýlar. Yaptýðýmýz görüþmede, 20 günlük bir ateþkes antlaþma-
sý imzaladýk. Bu geçici anlaþma ile Adana'daki milli kuvvetlerimizi yeni bir
düzene sokmaya amaçlýyordum.

ÝSTANBUL HÜKÜMETÝ YENÝDEN DEVREDE
Ýzmir eski valisi Nurettin Paþa'dan 27 Mayýs 1920 günü bir telgraf aldýk.

Paþa telgrafýnda iki arkadaþýyla birlikte Ýstanbul Hükümeti’yle bizim aramýz-
da anlaþma kurmak istediðini belirtiyordu. Fayda getireceðini düþünerek hü-
kümet ve Ýngilizlerin bunu kabul ettiklerini iletiyordu.

Haziran ayýnýn ortalarýna doðru Ankara'ya gelen Nurettin Paþa ile görüþ-
tük. Ancak kendisiyle bir anlaþmaya varamadýk. Gerek davranýþlarý, gerekse
fikirleri bize güven vermedi. Bunun sonucu olarak da Ýstanbul Hükümeti ile
iliþkimizi yeniden kestik.
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Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin, dýþiþleri ile ilgili ilk kararý, Mosko-
va'ya bir heyet göndermek olmuþtu. Heyet, Dýþiþleri Bakaný Bekir Sami
Bey'in baþkanlýðýnda hareket edecekti. Aralarýnda Yusuf Kemal Bey de bulu-
nuyordu. 11 Mayýs 1920'de Ankara'dan yola çýkan heyetin temel görevi, Rus-
ya ile iliþki kurmaktý. Anlaþma, ancak 16 Mart 1921'de imzalanabilmiþtir.

YUNANLILAR YÝNE SAHNEDE
Öyle çok olayla mücadele ediyorduk ki, ülke genelinde müthiþ bir hare-

ketlilik vardý.
Beliren iç ayaklanmalarý izlemekte gecikmeyen Yunanlýlarýn ilk saldýrýsý,

gözlerimizi yeniden Batýya çevirmemize sebep oldu. Yunanlýlar, 22 Haziran
1920'de Milen Hattý'ndan genel saldýrýya geçtiler. Kuvvetleri altý tümene
yükselmiþti. Üç tümen ile, iki koldan Akhisar-Soma yönünden; iki tümen ile
Salihli yönünden; bir tümen ile de Aydýn cephesinden saldýrdýlar. Düþmanýn
kuzey kolu, 30 Haziran 1920'de Balýkesir'e ve süvarileri de 2 Temmuz
1920'de Mustafakemalpaþa ve Karacabey'e girdi.

Düþman karþýsýnda bulunan tümenlerimiz, Ulubat köprüsünü yýkarak
Bursa'ya doðru çekildi. Düþman, birliklerimizi izleyerek Bursa'ya da girdi. Bu-
nun karþýsýndaki kuvvetlerimiz çok sarsýldý. Eskiþehir'e kadar çekilmek zo-
runda kaldý.

Bu savaþlar sýrasýnda Ýngilizler, 25 Haziran 1920'de Mudanya ve 2 Tem-
muz 1920'de de Bandýrma'ya birer birlik çýkardýlar.

Salihli yönünde Doðuya ilerleyen iki Yunan tümeni de 24 Haziran’da
Alaþehir'e girdi. Düþman karþýsýnda bulunan 23'üncü Tümen ve milli birlik-
lerimiz çok sarsýldý. Bunu fýrsat bilen Yunan kuvvetleri Aydýn'dan ilerleyerek
Nazilli'ye kadar geldi.

Ben de bu sýralar, Eskiþehir'e ve oradan ileri bölgelere gittim. Her fýrsatta
farklý bölgelerde bulunan kuvvetlerimizin düzene sokulmasýný emrettim. Ye-
niden, düþman karþýsýnda, düzenli komutaya baðlý cepheler kurulmasýný sað-
ladým. Yunan saldýrýsý ve milli cephelerin bozulmasý, mecliste büyük bir sýkýn-
týlarýn yaþanmasýna sebep oldu. Sert eleþtiriler ve yýpratýcý sataþmalar iþimizi
daha zorlaþtýrýyordu.

YEÞÝL ORDU KURULUYOR
Her koldan ülkeyi düþmandan kurtarmaya çalýþýrken, Ankara'da “Yeþil

Ordu” adýnda bir dernek kuruldu. Bu derneðin ilk kurucularý bize çok yakýn
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ve bilinen arkadaþlardan oluþuyordu. Kuruluþ amacýný açýklamak için, iç
ayaklanmalarý ve bu ayaklanmalara karþý gönderilen ordu birliklerinin ve
milli kuvvetlerin bazý durum ve görünüþlerini hatýrlamak gerekir.

Ayaklananlar padiþahýn askerlik görevini kaldýrdýðýndan, Ankara'daki hü-
kümetin kanuni olmadýðýndan söz ederek onlarý kolaylýkla aldattýklarý görüldü.
Gerçekten birçok yerde bazý ordu erleri ayaklananlarla çarpýþmadýklarý gibi
tersine, silahlarýný onlara býrakarak köylerine çekilmeyi tercih ediyorlardý.

Milli kuvvetlerin, amacýmýzý daha kolaylýkla anladýklarý ve ayaklananla-
rýn ayartmalarýna kapýlmadýklarý anlaþýlmýþtý. Bundan dolayý, Osmanlý ordu-
sunun kalýntýsý denilebilecek olan o günlerdeki yorgun, bezgin birlikler ile
milli mücadeleyi baþarmadaki güçlükler seziliyordu.

Orduyu yeni anlayýþa göre daha þuurlu bir duruma getirmenin, o günkü
þartlar içinde çok güç olacaðý tahmin ediliyordu. Bunun için, istenilen nite-
likte, þuurlu kimselerden, seçkin ve güvenilir bir teþkilat kurmak düþüncesi,
bazýlarýnýn kafasýnda yer etmeye baþladý. Ýç ayaklanmalar karþýsýnda, bu bil-
dirdiðim düþünce ve eðilim kuvvetlendi. Sonunda bu kiþiler böyle bir teþki-
lat kurmak üzere iþe giriþtiler. Ben bir yandan ordumuzu canlandýrmak ve
güçlendirmek için gerekli iþleri yaparken bir yandan da, kurulmuþ olan milli
birliklerden, verdikleri her türlü sakýntýya raðmen olabildiði kadar en iyi þe-
kilde yararlanmaya çalýþýyordum. Ama, önemli askerlik görevlerinin ancak
düzenli ordu ile yapýlabileceði gerçeðini unutmuyordum.

Yeþil Ordu teþkilatýnýn ilk kurucularý arasýnda bulunan yakýn arkadaþla-
rým, yalnýz bana yardým amacý ile ve beni ayrýca yormamak düþüncesiyle ken-
dileri iþe giriþerek çalýþmayý uygun gördüklerini söylüyorlardý. Yararlý bir iþ ya-
pacaklarýný söyleyerek, kýsaca bu giriþimlerinden söz açmýþlardý.

Gerçekten çok iþim olduðu için, arkadaþlarýn bu giriþimleriyle uzunca bir
süre ilgilenemedim. Yeþil Ordu teþkilatý, bir bakýma gizli bir teþkilat niteliðin-
de kurulmuþ ve oldukça geniþlemiþti. Genel Sekreteri Hakký Behiç Bey ve
Ankara'daki yönetim kurulu, önemli ve köklü çalýþmalar yapmýþlardý. Basýlý
tüzüklerini ve görevlendirilmiþ adamlarýný her yere göndermiþlerdi.

Yalnýz bir noktayý da belirtmeliyim ki, Yeþil Ordu teþkilatý ile uðraþanlar,
benim bu iþi bildiðimi, uygun gördüðümü söylediklerinden, her yerde benim
adýma teþkilatý geniþletmeye ve güçlendirmeye çalýþýyorlardý. Kurulmakta
olan teþkilat, yalnýz milli birlikler meydana getirmek gibi sýnýrlý bir alandan
çýkmýþ, çok genel bir amaca yönelmiþti.
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Teþkilatýn kurucularý arasýna, milletvekili Çerkez Reþit Bey ile Çerkez
Etem ve kardeþi Tevfik Beyler de girmiþlerdi. Bunun dýþýnda Etem ve Tevfik
Bey birliklerinin bütün adamlarý, Yeþil Ordu’nun temeli haline gelmiþlerdi.

Bu baþlangýçtan sonra, Çerkez Ethem Bey ve kardeþlerinin ilk göze çarp-
maya baþlayan bazý durum ve davranýþlarý üzerine bilgi vermek isterim:

Çerkez Ethem Bey, milli bir birlik ile önce Anzavur'u kovalamakta ve
sonra Düzce ayaklanmasýnda baþarýlý bazý iþler gördüðünden, Yozgat'a gitmek
üzere Ankara'ya getirildiði zaman, hemen herkesçe beðenildi ve övüldü.
Etem Bey ve kardeþlerinin sonraki davranýþlarý bu alkýþ ve övgülerden dola-
yý büyüklendikleri, dahasý, kimi kuruntulara kapýldýklarý anlaþýlýyor.

DOÐU CEPHESÝNDE DURUM
Ermeniler, Mondros Ateþkes Antlaþmasý’ndan beri Doðu bölgemizde bu-

lunan vatandaþlarýmýzý öldürmeye hýz vermiþlerdi. Baskýlar dayanýlmaz hale
gelince Ermenilerin üzerine yürümeye karar verdik. 9 Haziran 1920'de Do-
ðuda geçici seferberlik ilân ettik. 15. Kolordu Komutaný Kâzým Karabekir Pa-
þa'yý da "Doðu Cephesi" komutaný olarak tayin ettik.

Ordumuz, 29 Eylül 1920'de Sarýkamýþ'a girdi ve 30 Eylül’de Göle'yi aldý.
30 Ekim’de Kars'a girildi. 7 Kasým günü Arpaçay'a kadar olan bölge ve Güm-
rü ele geçirildi. Ermeniler bir gün önce savaþý býrakýp barýþ yapmak üzere bi-
ze baþvurmuþlardý.

26 Kasým’da baþlayan barýþ görüþmeleri 2 Aralýk’ta sona erdi ve Gümrü
Antlaþmasý imzalandý.

Gümrü Antlaþmasý, yeni kurulan devletimizin ilk antlaþmadýr. Bu antlaþ-
ma ile, düþmanlarýmýz Osmanlý Devleti’nin 1877 savaþýnda yitirmiþ olduðu
yerleri bize, Milli Hükümete býrakarak aradan çekilmiþtir.

Yine o bölgede bulunmasý dolayýsýyla, Gürcistan ile olan iliþkimizden de
söz etmek isterim.

1920 yýlý Temmuz ayýnda, Batum'u Ýngilizler boþaltýnca Gürcüler hemen
ele geçirdiler. Bu durumu kabul etmeyeceðimizi 25 Temmuz 1920'de bildir-
miþtik. 23 Þubat 1921'de verdiðimiz bir nota üzerine Ardahan, Artvin ve Ba-
tum'un bize býrakýlmasý kabul edildi. Bundan on beþ gün sonra da Batum bi-
ze býrakýldý. Bu yerlere, Türkiye'ye katýlmayý dört gözle bekleyen halkýn alkýþ-
larý arasýnda girildi.
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YUNANLILAR TRAKYA'YA SALDIRIYOR
Büyük Millet Meclisi’nin Edirne milletvekili ve Trakya'da Kolordu Ko-

mutaný Cafer Tayyar Bey idi. Yunanlýlar, Tekirdað'a saldýrýp Edirne'ye doðru
yürümeye baþladýlar. O bölgedeki görevli Cafer Tayyar Bey, komutanlýðý Mu-
hittin Bey'e vermek istemiþ ve bu duraksama bize pahalýya mal olmuþtur. Bir-
liklerimiz yönetimsiz kalarak daðýlmýþtýr. Bir kýsmý Yunanlýlara esir olurken
bir kýsmý da Bulgaristan'a sýðýnmýþtýr. Bu olay göstermiþtir ki, komutanlar as-
kerlik görevini düþünürken ve uygularken siyasi düþüncelerin etkisinden
uzak durmalýdýrlar.

KONYA’DA HAYAT DURULMUYOR
Anadolu’nun tam ortasýnda kendimizi güvende hissederken birtakým

ayaklanmalarýn ardý arkasý kesilmiyordu. Ayaklanmalarýn Yunan ordusu kar-
þýsýndaki kuvvetlerimiz üzerindeki kötü etkileri, düþmanlar tarafýndan bekle-
nen sonucu vermedi. Cephemizi yýkma amacý güden çeþitli davranýþlarla bir-
likte, cepheye yakýn bölgelerde de halký ayaklandýrmak, düþmanlarýn önem
verdikleri bir konu idi.

Ýstanbul da öteden beri bu yöntemi belirlemiþti. Zeynelabidin Partisi’nin
Konya ve dolaylarýnda çýkartmaya çalýþtýklarý ayaklanma, 1920 yýlý Ekim ayý-
nýn ilk günlerinde baþladý. Delibaþ adýnda bir eþkýya, beþ yüz kadar asker ka-
çaðýný yanýna topladý. 3 Ekim sabahý da Konya'ya girerek yönetime el koydu.
Konya Valisi Haydar Bey ve Komutan Avni Bey Konya'da bulunan az sayýda
er ve jandarma ile Alâettin tepesinde, ayaklananlara karþý, anýlmaya deðer
bir yiðitlikle savunmada bulundular. Ama, ayaklananlarýn çokluðu ve her
yönden saldýrmalarý karþýsýnda esir oldular.

Yine o günlerde Beyþehir ve Akþehir ilçelerinde görevli olarak dolaþan
asker heyetimizi, oralarda ayaklananlar engellemeye çalýþtýlar. Ilgýn ilçesi-
nin Çýðýl köyü yakýnýnda toplanan üç yüz kadar isyancý da öðüt vermeye
giden heyete ateþ etti. Ayaklananlar, Konya güneyinde Karaman ilçesinde
de toplanmaya baþladýlar. Bu ayaklanmalara karþý Afyonkarahisar ve Kü-
tahya'dan gönderdiðimiz Derviþ Bey (Kolordu Komutaný Derviþ Paþa) ko-
mutasýndaki kuvvetler, Konya kuzeyinde, Meydan istasyonu yakýnýnda
ayaklananlarla karþýlaþtý.

Ankara'dan da bir süvari alayý ve bir dað topu ile, o zaman Ýçiþleri Baka-
ný olan Refet Bey komutasýnda gönderilen kuvvet, Meydan istasyonundan
ilerleyen Derviþ Bey kuvveti ile birleþti. Adana cephesinden de bir kuvvet,
Karaman'a doðru gönderildi.
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Konya üzerine yürüyen kuvvetler, birkaç çarpýþmadan sonra 6 Ekim
1920'de Konya'yý, güneyden gelen kuvvetimiz de Karaman’ý kurtardý.

Ýsyancýlarý daðýtmayý baþaran kuvvetlerimiz, Bozkýr, Seydiþehir ve Beyþe-
hir'i de ayaklamalardan temizledi. Ayaklananlarýn bazýlarý da bizim kuvvet-
lerimize sýðýndýlar. Bazýlarý da Antalya ve Mersin yönlerine doðru kaçtýlar.
Delibaþ ise Mersin bölgesinde Fransýzlara sýðýndý.

ÇERKEZ ETHEM’ÝN OYUNU
Bütün bu geliþmeler olurken Batý Cephesi Komutanlýðý, genelkurmaya,

Yunan ordusunun Gediz yakýnýnda bulunan bir tümenine saldýrmayý teklif
etti. Genelkurmay Baþkanlýðý bu teklife sýcak bakmadý. Çünkü düþman ordu-
su bizden daha güçlüydü. Biz daha ordumuzu kurmuþ ve düzene sokmuþ de-
ðildik. Þimdilik bütün yapacaðýmýz iþ, ordumuzu geniþletip, cephelerimizi
güçlendirmeye çalýþmaktý.

Genelkurmay Baþkanlýðý’nýn bu görüþü Batý Cephesi Komutaný Ali Fuat
Paþa'ya iletildi. Saldýrýnýn gerekli olduðunu bildirip teklifinde direnen Ali Fu-
at Paþa'yý Ankara'ya çaðýrdýk. Genelkurmay Baþkaný Ýsmet Paþa ile görüþtü-
ler, Ýsmet Paþa, saldýrýnýn ertelenmesini istedi. Ali Fuat Paþa cepheye döne-
cek, durumu yeniden inceledikten sonra karar verecekti.

Ortaya çýkan manzaradan Ali Fuat Paþa ve arkadaþlarýnýn saldýrý için ka-
rarlý olduklarýný anladýk. Diyordu ki, "Düþman tümeni Gediz'de ayrý bulunu-
yor. Biz onu yok ederek, muazzam bir zafer elde ederiz."

Sonradan anlaþýldý ki, Ali Fuat Paþa'nýn bu sabýrsýzlýðýnýn baþlýca sebeple-
rinden biri, o bölgede görev yapan Çerkez Ethem ve kardeþlerinin özel çaba-
larýdýr. Çerkez Ethem, Ali Fuat Paþa'nýn yardýmýyla Gediz'de bir baþarý kazan-
mak, bu baþarýdan kendisine büyük bir pay çýkarmak niyetindeydi.

Saldýrýnýn zamansýzlýðý konusunda Ali Fuat Paþa'ya ne dediysek boþuna
oldu. Kendi fikrinden baþka birinin görüþünü benimsemiyordu. Sonunda,
Batý Cephesi'ne baðlý birliklerimiz ve gezici kuvvetler 24 Ekim 1920'de Ge-
diz'de bulunan düþmana saldýrdý. Dalgalý, düzensiz ve komutasýz olan saldýrý-
da bizi bozguna uðrattýlar.

Yunanlýlar bu saldýrýya karþýlýk olarak 25 Ekim günü Bursa cephesinden
saldýrýya geçtiler. Yeniþehir ve Ýnegöl'ü ele geçirdiler. Uþak bölgesinden de
saldýrýya uðradýk. Birliklerimiz Dumlupýnar'a çekildi. Böylece Batý Cephe-
si’nin her yanýnda genel bir yenilgiye uðramýþtýk.
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Ali Fuat Paþa, bu maðlubiyetten sonra bize çektiði telgrafta ordunun do-
natýlmasýný, cephelerin güçlendirilmesini, askerlerin giydirilmesini istiyordu.
Oysa bu eksikler, üç gün önce de biliniyordu.

Gediz saldýrýsýndaki maðlubiyet, dedikodu ve söylentilere yol açtý. Haksýz
eleþtiriler baþladý. Ordu ve gezici kuvvetler birbirini suçluyordu. Fakat bence
üzerinde durulmasý gereken asýl konu, gezici kuvvetler komutaný olan Çerkez
Ethem ve kardeþlerinin etkisiyle saldýrýya geçen Ali Fuat Paþa’nýn durumu idi.
Dedikodularýn artmasý üzerine Ali Fuat Paþa'yý acele olarak Ankara'ya çaðýr-
dým. Üzerindeki Batý Cephesi Komutanlýðý görevini býrakmasýný istedim. O
günlerde, Moskova'ya bir heyet göndermemiz gerekiyordu; kendisine büyü-
kelçilik görevini teklif ettik o da kabul etti.

Batý Cephesi Komutanlýðý'ný da Batý Cephesi ve Güneybatý Cephesi diye
ikiye ayýrdýk. Önemli kesimlerden meydana gelen Batý Cephesi Komutanlý-
ðý'na Ýçiþleri Bakaný Refet Paþa'yý atadýk.

8 Kasým 1920 gecesi Ýsmet ve Refet Paþalarla önemli bir görüþme yapa-
rak, yeni durumu ve görevleri anlattým. Þu talimatýn kesin olarak gerçekleþ-
tirilmesini istedim:

1. Çarçabuk düzenli bir ordu kurulacak ve büyük süvari gücü oluþturulacak.

2. Düzensiz teþkilat düþüncesi ve politikasý yýkýlacak. Askeri güç meclisin
emrinde olacak.

Ýsmet Paþa'nýn Batý Cephesi komutaný olarak göreve baþlamasýndan son-
ra Moskova'ya giden Fuat Paþa'ya Ethem ve kardeþlerini de dilerse yanýnda
götürebileceðini söylemiþtim. Bunun üzerine yeniden eleþtiri oklarý üzerime
çevrildi ve hatta diktatör olacaðýmý söyleyenler bile oldu.

Bu sýrada Ethem, hastalýðýný bahane ederek cepheyi býraktý, Ankara'ya
geldi. Ethem ve kardeþleri Batý Cephesi komutanýnýn bilgisi dýþýnda ayrý bir-
likler kuruyorlardý. Üstelik bunlarýn denetlenmesi de istenmiyordu. Bu bir-
likler her þeye karýþýyor, zorbalýk yapýyordu. Düzeni saðlamak üzere kurulan
bölge komutanlýðýna da karþý çýkýyorlardý.

Bu kuvvetlerin doðru dürüst sayýmý yapýlamýyor ve baþlarýnda okuma-
yazma bilmeyen cahil kimseler bulunuyordu. Üstelik cephe komutanýna da
düzenli rapor verilmiyordu. Sorulduðunda, gerekirse Ankara'da Büyük Mil-
let Meclisi'ne rapor verileceði belirtiliyordu. Açýkça genel durum ve hükme
baþkaldýrýyorlardý.
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Kolaylýkla anlaþýlacaðý gibi milli hükümete karþý ayaklanmaya karar
vermiþlerdi. Bunun için Batý Cephesi komutanýný yýpratmak ilk amaçlarý
arasýnda idi.

Siyasi ve askeri tedbirlerimizi alýp uygulamaya baþladýk. Önce Ethem ve
kardeþleri ile Ýsmet Paþa'yý yüz yüze görüþtürmek üzere Eskiþehir'e hareket et-
tik. Ethem Bey görüþmek istemedi ve görüþmekten kaçtý. Ethem'in kardeþi
Reþit Bey’le konuyu görüþtük. Amacý zaman kazanmaktý. Sarý Efe, Demirci
Efe gibileri de yanlarýna almaktý. Ayrýca Konya, Ankara ve Haymana baþta
olmak üzere her yana baðlantý subayý adý altýnda kimseler göndererek silah,
araç ve gereç toplamaya baþladý. O bunlarý yaparken, Reþit Bey de mecliste
fikirlerini milletvekillerine aþýlamaya çalýþýyordu.

Bunun üzerine iþin bir çözüme baðlanmasý için gezici kuvvetlere bir he-
yet gönderilmesi kararlaþtýrýldý. Bu da bir sonuç vermedi ve Çerkez Ethem ile
taraftarlarýna karþý savaþa giriþilmesi talimatýný verdim. 5 Ocak 1921 günü
Gediz'i ele geçiren birliklerimiz o bölgede toplandýlar. Çerkez Ethem ve kar-
deþleri de düþmandan yana geçip kendilerine yakýþaný yaptýlar.

BÝRÝNCÝ ÝNÖNÜ ZAFERÝ
Milli kuvvetlerin içine kadar sýzmýþ olan düþman ait olduðu yere gönde-

rilmiþti. Bundan sonra yalnýz bir düþman cephesini ve bununla ilgili olaylarý
göreceðiz. Gerçekten, bir gün sonra, Yunan ordusunun tamamý bütün cephe
üzerinde her noktadan saldýrýya geçti. O günkü askeri durum þöyleydi:

Ýznik'ten, Gediz üzerinden Uþak'a dek bir çizgiyi düþünün. Bu çizginin
Gediz kuzeyinde kalan parçasý iki yüz kilometre kadardýr. Gediz'den Uþak'a
olan parçasý da, yaklaþýk olarak otuz kilometredir. Düþman üç tümenle bu
kesimin kuzey ucundan Eskiþehir üzerine doðru yürüdü. Gediz'de bulunan
önemli kuvvetlerimiz, Eskiþehir üzerinden bu düþman tümenlerini karþýla-
mak zorundaydý. Öyle de yaptý, karþýladý ve düþmaný yendi. Bu büyük ve
önemli zafer tarihimizde “Birinci Ýnönü Zaferi” olarak anýlacaktýr.

ÝLK ANAYASA ÇIKIYOR
Yavaþ yavaþ toparlanmaya baþlamýþtýk. Ayaklanmalar azalýyor, düþmana

karþý zaferler elde etmeye baþlýyorduk.
Bu arada temel maddelerini Sadrazam Tevfik Paþa'ya da bildirdiðim yeni

anayasamýz, 20 Ocak 1921 gününde meclisten çýkmýþtý. Meclisin ve milli hü-
kümetin durumunu, yetkisini, kuruluþunu ve niteliðini tespit edip belirten
ilk yasa olmasý bakýmýndan gelinen noktanýn üzerinde iyi durmak gerekiyor.
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Meclis, 23 Nisan 1920'de açýldýðýna göre, bu anayasanýn meclisten çýkarýla-
bilmesi için dokuz aylýk bir zamanýn geçmesi gerekmiþti.

Yeni anayasadaki temel ilkeler þöyleydi:
“1. Egemenlik, kayýtsýz þartsýz milletindir. Yönetim usulü, halkýn kendi

kaderini fiili olarak kendinin yönetmesi ilkesine dayanýr.
2. Yürütme gücü ve yasama yetkisi, milletin tek ve gerçek temsilcisi olan

Büyük Millet Meclisi’nde belirir ve toplanýr.
3. Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi tarafýndan yönetilir ve hükümet

bundan böyle “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti” adýný taþýr.
4. Büyük Millet Meclisi, illerin kendi seçeceði üyelerden kurulur.
5. Büyük Millet Meclisi’nin seçimi iki yýlda bir yapýlýr. Seçilen üyelerin

üyelik süresi iki yýldýr. Ýki yýl dolduktan sonra meclise gönderilen isimler ye-
niden seçilebilir. Eski meclisin görevi yeni meclis toplanýncaya kadar sürer.
Yeni seçim yapýlamayacaðý anlaþýlýrsa, toplantý dönemi yalnýz bir yýl uzatýla-
bilir. Büyük Millet Meclisi üyelerinin her biri, kendini seçen ilin ayrýca veki-
li olmayýp bütün milletin vekili sayýlýr.

6. Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, her yýlýn kasým ayý baþýnda davet
gönderilmeksizin toplanýr.

7. Dini emirlerin yerine getirilmesi, kanunlarýn konulmasý, deðiþtirilmesi,
kaldýrýlmasý, antlaþma ve barýþ yapýlmasý ve savaþ kararý verilmesi gibi temel
haklar da Büyük Millet Meclisi’nindir. Kanunlar ve tüzükler yapýlýrken, hal-
kýn iþine en uygun ve zamanýn gereklerine en elveriþli din ve hukuk hüküm-
leriyle gelenekler ve önceki iþlemler temel olarak alýnýr. Bakanlar Kurulu’nun
görev ve sorumluluðu özel bir kanunla belirtilir.

8. Büyük Millet Meclisi, çeþitli bakanlýklarý özel kanununa göre seçtiði
bakanlar aracýlýðýyla yönetir. Meclis, yürütme iþleri için bakanlara talimat ve-
rir ve gerektiðinde bunlarý deðiþtirir.

9. Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafýndan seçilen baþkan, bir se-
çim dönemi süresince Büyük Millet Meclisi Baþkaný'dýr. Bu kimlikle meclis
adýna imza atmaya ve Bakanlar Kurulu kararlarýný onaylamaya yetkilidir. Ba-
kanlar Kurulu üyeleri, içlerinden birini kendilerine baþkan seçerler. Ancak,
Büyük Millet Meclisi Baþkaný Bakanlar Kurulu’nun da tabii baþkanýdýr.

10. Anayasanýn, bu maddelerle çeliþmeyen hükümleri eskiden olduðu gi-
bi aynen yürürlüktedir."
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Anayasa maddeleri iyice belirlendikten sonra karþý çýkanlar da oldu. On-
lara göre, “Birinci maddenin baþýna 'halifelik ve padiþahlýðýn kurtulmasýna,
yurt ve millet baðýmsýzlýðýnýn saðlanmasýna kadar' biçiminde açýklýk verici
sözler eklemek gerekir"di. Ýkinci maddedeki "amacýn gerçekleþtirilmesine ka-
dar" sözü yerine yukarýdaki açýklayýcý ifadenin konulmasý istendi.

Bu konu çok ciddi tartýþmalara neden oldu. Bazý milletvekilleri, "Yalnýz,
halifelik kelimesini koyalým, bu, padiþahlýðý da kapsar" dediler.

Bazý hoca efendiler ise bunu kabul etmediler ve "Halifelik dini bir görev-
dir" diye karþý çýktýlar.

“Halifelikte dini görev yoktur” diyenlere, hoca efendiler, "Padiþahlýk yö-
nettiði ülkelerle ilgilidir. Halifelik ise yeryüzündeki bütün Müslümanlarla il-
gilidir" diyerek karþý çýktýlar.

Bu tartýþmalar günlerce sürüp gitti fakat benim de bir açýklama yapmam
gerekiyordu. O yüzden bir gizli oturumda meclise bazý açýklamalar yapmayý
teklif ettim. Ortaya atýlan duygu ve düþüncelere gerekli karþýlýklarý verdikten
sonra özetle þunlarý anlattým:

“Türk milletinin ve onun biricik temsilcisi bulunan Büyük Meclis'in,
yurt ve milletin baðýmsýzlýðýný, yaþamasýný güven altýnda bulundurmaya ça-
lýþýrken, halifelik ve padiþahlýkla, bu kadar çok ilgilenilmesi sakýncalýdýr.
Þimdilik bunlardan hiç söz etmemek yüksek çýkarlarýmýz gereðidir. Eðer
amaç bugünkü halife ve padiþaha olan baðlýlýðý bir daha söyleyip belirtmek-
se bu kiþi haindir. Düþmanlarýn, yurt ve millete kötülük yapmakta kullan-
dýklarý maþadýr. Buna ‘halife ve padiþah’ deyince, millet, onun emirlerine
uyarak düþmanlarýn isteklerini yerine getirmek zorunda kalýr. Hain, ya da
makamýn gücünü ve yetkisini kullanmasý yasak edilmiþ olan kiþi, aslýnda pa-
diþah ve halife olamaz. Öyle ise, ‘onu çýkarýp yerine hemen baþkasýný seçe-
riz’ demek istiyorsanýz, buna da bugünkü durum ve þartlar müsait deðildir.
Çünkü padiþahlýktan ve halifelikten çýkarýlmasý gereken kiþi, milletin için-
de deðil, düþmanlarýn elindedir. Onu yok sayarak baþka birini padiþah ve ha-
life olarak tanýmak düþünülüyorsa, o zaman bugünkü halife ve padiþah,
haklarýndan vazgeçmeyerek Ýstanbul'daki hükümetiyle, bugün olduðu gibi,
yerinde oturup çalýþmalarýný sürdürebileceðine göre, millet ve Büyük Mec-
lis, asýl amacýný unutup halifeler meselesi ile mi uðraþacak? Bu mesele geniþ,
ince ve önemlidir. Çözümü, bugünün iþlerinden deðildir. Sorunu kökünden
çözümlemeye giriþecek olursak içinden çýkamayýz. Bunun da zamaný gele-
cektir. Bugün koyacaðýmýz kanun hükümleri varlýðýmýzý ve baðýmsýzlýðýmýzý
kurtaracak olan Millet Meclisi’ni ve milli hükümeti güçlendirecek mana ve
yetkiyi içine almalý ve dile getirmelidir…”
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O sýra Dýþiþleri Bakaný olan Bekir Sami Bey'in baþkanlýðýnda bir delege-
ler heyeti oluþturuldu. Bu heyet, Londra Konferansý’na özel olarak çaðrýldý-
ðýmýzda katýlmak üzere Roma'ya gönderildi. Heyet,  Ýtalya Dýþiþleri Bakaný
Kont Sforza aracýlýðýyla konferansa resmi olarak çaðrýldýklarý kendilerine bil-
dirildikten sonra Londra'ya gitti.

Londra Konferansý, 27 Þubat 1921'den 12 Mart 1921'e kadar sürdüyse de
bizim açýmýzdan hiçbir müspet netice vermedi.

YENÝDEN YUNAN SALDIRISI
Ýtilâf Devletleri, Londra Konferansý’ndaki tekliflerin karþýlýðýný almayý

beklemeden, Yunanlýlar bütün cephelerimize yeniden saldýrýya geçtiler. Yu-
nan ordusunun Bursa ve Uþak gruplarý, 23 Mart 1921 günü ilerlemeye baþ-
ladý. Ýsmet Paþa komutasýndaki Batý Cephesi birlikleri, Eskiþehir'in kuzeyba-
týsýnda toplanmýþtý. Kararýmýz, savaþý Ýnönü'nde kabul etmekti. Ona göre
tedbirler alýnýyor ve düzenlemeler yapýlýyordu. Düþman, sað kanadýmýza ya-
naþtý. Ertesi günü bütün cephede çatýþmalar oldu. Düþman önce sað kana-
dýmýza, sonra diðer hatlara saldýrdý. Bazý önemli baþarýlar elde ediyorlardý
ancak 30 Mart günü sert çarpýþmalarla geçti. Bu çarpýþmalar da düþmanýn
lehine sonuçlanmýþtý.

Sýra artýk bize geliyordu. Ýsmet Paþa 31 Mart günü karþý saldýrýya geçti ve
düþmaný yenerek 31 Mart’ý 1 Nisan’a baðlayan gece, geri çekilmek zorunda
býraktý. Böylece mücadelemizin bir sayfasý da, “Ýkinci Ýnönü Zaferi”yle taç-
lanmýþ oluyordu.

Düþman çekilirken Batý Cephesi Komutaný ile 1 Nisan günü yaptýðýmýz
yazýþmalar o günün izlenimlerini ortaya koyan belgelerdir. O gün yaþananla-
rý yeniden hatýrlamak için izninizle bazý telgraf konuþmalarýný olduðu gibi
okuyacaðým:

“Metristepe'den 1.4.1921
Saat 6.30
Metristepe'den gördüðüm durum: Gündüzbey kuzeyinde sabahtan beri

direnen ve artçý olduðu sanýlan bir düþman birliði sað kanat grubunun saldý-
rýsý üzerine, daðýnýk olarak çekiliyor, peþinden kovalanýyor. Hamidiye yönün-
de karþýlaþma ve çatýþma yok. Bozüyük yanýyor. Düþman, binlerce ölüleriyle
doldurduðu savaþ alanýný silâhlarýmýza býrakmýþtýr.

Batý Cephesi Komutaný Ýsmet”
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“Ankara 1.4.1921

Ýnönü Savaþ Meydanýnda Metristepe'de Batý Cephesi Komutaný ve Ge-
nelkurmay Baþkaný Ýsmet Paþa'ya

Bütün dünya tarihinde, sizin Ýnönü Meydan Savaþlarýnda yüklendiðiniz
görev kadar aðýr bir görev yüklenmiþ komutanlar pek azdýr. Milletimizin ba-
ðýmsýzlýðý ve varlýðý, çok üstün yönetiminiz altýnda þerefle görevlerini yapan
komuta ve silâh arkadaþlarýnýzýn duyarlýðýna ve vatanseverliðine büyük gü-
venle dayanýyordu. Siz orada yalnýz düþmaný deðil, milletin makus talihini de
yendiniz. Düþman çizmesi altýndaki kara yazýlý topraklarýmýzla birlikte bütün
yurt bugün, en kýyýda köþede kalmýþ yerlerine dek zaferinizi kutluyor. Düþma-
nýn yurdumuzda sonsuz yayýlma isteði, vatanseverliðinizin yalçýn kayalarýna
baþýný çarparak paramparça oldu. Adýnýzý tarihin onurlu sayfalarý arasýna ge-
çiren ve bütün millette size karþý sonsuz bir saygý ve baðlýlýk duygusu uyandý-
ran büyük savaþýnýzý ve zaferinizi kutlarken, üstünde durduðunuz tepenin, si-
ze binlerce düþman ölüleriyle dolu bir þeref alaný gösterdiði kadar, milletimiz
ve kendiniz için yükseliþ parýltýlarýyla dolu bir geleceðin ufkunu da gösterdi-
ðini söylemek isterim.

Büyük Millet Meclisi Baþkaný Mustafa Kemal”

GÜNEY CEPHESÝNDE DURUM
Ýnönü Savaþý’nda ikinci kez yenilip Bursa’ya doðru çekilen düþmanýn

kovalanmasýnda piyade ve süvari tümenlerimizin gösterdikleri kahraman-
lýklarý burada anlatmayacaðým fakat, Güney Cephesi’ndeki savaþlardan söz
etmek istiyorum:

Güney Cephesi Komutaný Refet Paþa'nýn emri altýndaki üç piyade tüme-
ni, Dumlupýnar'da, hazýrlanmýþ bir mevzide bulunuyordu. Bunun dýþýnda, bir
süvari tümeni ve bir de süvari tugayý vardý. Onlar bu mevziinin sol kanadýn-
da bulunuyordu. Güney Cephesi Komutaný’nýn aldýðý görev burada düþmaný
durdurmaktý.

Yunanlýlarýn Dumlupýnar üzerinden Eskiþehir'e yürümesini beklemiþtik.
Fakat onlar Konya'ya yöneldiler. Ýkinci Ýnönü Zaferi üzerine geri çekilmeye
baþladýlar. Bunlarýn önünü kesip büyük bir bozguna uðratmak için harekete
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geçtik. Fakat, Güneybatý Cephesi Komutaný Refet Paþa, saldýrýlarýnda baþa-
rýlý olamadý. Tersine, çok þehit verdik. Düþman, Dumlupýnar mevzilerine yer-
leþti ve orada kaldý. Sonradan anlaþýldý ki Refet Paþa, bu çarpýþmalarda ya-
nýlmýþ ve yanlýþ deðerlendirmede bulunarak birliklerimizin aðýr kayýplar ver-
dirmiþ. Giderek askerler üzerindeki güvenin kalmadýðý anlaþýldý.

Yaptýðým inceleme sonucu bunlarý öðrenince, Refet Paþa'yý hemen Anka-
ra'ya yeni bir görev vermek üzere çaðýrdým. Birlikleri Ýsmet Paþa'nýn baþýnda
olduðu Batý Cephesi Komutanlýðý’na baðladým.

Bu arada, Londra'ya giden delege heyetimiz, Ýkinci Ýnönü Zaferi’nden
sonra ülkeye döndü. Konferansta olumlu bir sonuç alýnamadýðýný yukarýda
belirtmiþtim. Ama heyet baþkaný ve Dýþiþleri Bakaný Bekir Sami Bey, kendi-
liðinden Ýngiltere, Fransa ve Ýtalya devlet adamlarý ile buluþup konuþarak her
biriyle ayrý ayrý bazý sözleþmeler imzalamýþtý.

Bu sözleþmeleri, ülkenin çýkarlarýna uygun görüp onaylayamazdýk. Bekir
Sami Bey, bunlarýn uygulanmasýný isteyince, kendisine bakanlýktan çekilme-
sini bildirdim. O da teklifimi kabul etti.

GRUPLAÞMALAR ARTIYORDU
Büyük Millet Meclisi’nde geçen olaylar hakkýnda bilgi vermek istiyorum.

Biliyorsunuz ki, Birinci Büyük Millet Meclisi’ne milletçe üye seçilirken Ana-
dolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’nin yönetim kurulu üyeleri de
ikinci seçmenler arasýnda yer aldýlar.

Buna göre denilebilir ki, Büyük Millet Meclisi, tamamen Anadolu ve Ru-
meli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’nin siyasi bir grubu niteliðini de taþýyordu.
Gerçekten baþlangýçta tutum böyle idi. Cemiyetin temel ilkesi, meclis genel
kurulunun da temel ilkesi idi. Sizin de bildiðiniz gibi, Erzurum ve Sivas kon-
grelerinde tespit edilen ilkeler, son Ýstanbul Millet Meclisi’nce kabul edilip,
‘Misak-ý Milli’ adý altýnda özetlenmiþti. Bu ilkeler, Birinci Büyük Millet Mec-
lisi tarafýndan da kabul edilmiþti ve bunlara uygun olarak yurdun bütünlüðünü
ve milletin baðýmsýzlýðýný saðlayacak bir barýþýn elde edilmesine çalýþýlýyordu.

Zaman geçtikçe, mecliste birlik olarak çalýþmanýn saðlanýp düzenlenme-
sinde güçlükler doðmaya baþladý. En önemsiz konularda oylar daðýlýyor, mec-
listen iþ çýkmýyordu. Bazýlarý buna bir çýkar yol bulmak için 1920 yýlý ortala-
rýnda birtakým teþkilatlar kurmaya kalkýþtýlar. Bütün bu giriþimler, meclis
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görüþmelerinin düzenli yürütülmesini saðlamak ve görüþülen konular üzerinde
oylan toplayarak olumlu iþ çýkarmak amacýný güdüyordu.

Yeri gelince söylemiþtim ki, ilk anayasamýza kaynak olan 13 Eylül 1920
günlü bir programý meclise sunmuþtum. Bu programýn, mecliste 18 Eylül’de
okunan kýsmýndan baþka, buna da temel olmak üzere, Büyük Millet Mecli-
si’nin öz niteliðini ve yönetimle ilgili görüþleri ortaya koyan ve meclisin açý-
lýþýndan sonra okunup kabul olunan önergemi de, bu kýsýmla birlikte, ‘Halk-
çýlýk Programý’ adý altýnda bastýrmýþ ve her tarafa yayýlmasýný saðlamýþtým.

Yukarýda bildirdiðim teþkilatlar benim programýmdan ilham alarak birta-
kým unvanlar takýnmaya ve programlar tespit etmeye baþladýlar. Niteliklerini
ve neler yaptýklarýný anlayabilmeniz için bu teþkilatlardan bazýlarýnýn isimle-
rini sizlere sunmak isterim:

- Tesanüt (Dayanýþma) Grubu
- Ýstiklal (Baðýmsýzlýk) Grubu
- Müdafa-i Hukuk Zümresi
- Halk Zümresi
- Islahat (Yenileþtirme) Grubu
Bunlarýn dýþýnda ayrýca, isimsiz olarak özel amaçlý bazý küçük teþkilatla-

rýn da çalýþtýklarý anlaþýlýyordu. Adlarýný saydýðým gruplarýn her biri meclis
görüþmelerinde düzeni saðlamak ve oylarýn daðýlýþýný önlemek amacýyla ku-
rulmuþlarsa da, bunlarýn varlýklarý tersine sonuçlar veriyordu.

Gerçekten sayýlarý çok, üyeleri az olan bu gruplar birbiriyle yarýþa kalkýþ-
mýþlar ve birbirlerini dinlememek yüzünden mecliste hemen hemen bir kar-
gaþa doðurmaya baþlamýþlardý. Özellikle anayasa, meclisten çýktýktan sonra,
yani Ocak 1921 sonlarýnda, meclis üyelerinin ve ortaya çýkan gruplarýn, ge-
nel olarak her iþte toplantýya katýlmalarýný ve birlikte çalýþmalarýný saðlama-
nýn bir kat daha zorlaþmaya baþladýðý görülüyordu. Çünkü, ‘Misak-ý Milli’ ile
tespit edilmiþ ilkelerde her bakýmdan görüþ ve amaç birliði olduðu halde,
anayasa ile konulan ilkeler üzerinde tam birlik saðlanmýþ görünmüyordu.

Gruplarý birleþtirmek ya da gruplardan birini güçlendirerek iþ görmek
için, dolaylý yollardan çok çalýþtým. Ama bu yolla elde edilen sonuçlarýn uzun
ömürlü olmadýklarý görüldü. Ýþe bizzat benim el koyma zorunluluðum ortaya
çýkmaya baþladý. Sonunda, Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Grubu
adýyla bir grup kurmaya karar verdim. Bu grup için yaptýðým programýn baþý-
na bir ana madde koydum. Bu maddenin özü, iki noktada toplanýyordu.
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Birinci nokta þu idi: Grup, Misak-ý Milli ilkelerine baðlý kalarak yurdun
bütünlüðünü ve milletin baðýmsýzlýðýný saðlayýcý bir barýþý elde etmek için,
milletin bütün maddi ve manevi gücünü gereken amaçlara yöneltip kullana-
cak ve ülkenin resmî, özel bütün teþkilatlarýný ve kuruluþlarýný bu ana ama-
ca faydalý kýlmaya çalýþacaktýr.

Ýkinci nokta ise þu idi: Grup, devletin ve milletin teþkilatlarýný, ana-
yasaya uygun olarak þimdiden yavaþ yavaþ tespit etmeye ve hazýrlamaya
çalýþacaktýr.

Bütün gruplarý ve meclis üyelerinin çoðunu çaðýrarak bu iki ilke üzerinde
birleþmelerini saðladým. Bildirdiðim bu ana madde ve bundan sonra grubun
iç tüzüðüyle ilgili maddeler, 10 Mayýs 1921 günü yapýlan toplantýda kabul
edildi. Grup genel kurulunun seçilmesi üzerine, grubun baþkanlýðýný da üze-
rime almýþtým.

Bütün ülke sathýnda nasýl bir Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemi-
yeti varsa, mecliste de onun bu ad altýnda bir siyasi grubu kurulmuþ oldu.

ÝZZET ve SALÝH PAÞALARIN YANLIÞI
Ankara'da bulunan Ýzzet ve Salih Paþalar Ankara'ya bir türlü ýsýnamadý-

lar, Ýstanbul'daki aileleri yanýna gitmelerine izin vermemizi, kendileri ya da
aracýlarý, sürekli rica ediyorlar ve Ýstanbul'a dönüþlerinde hiçbir siyasi görev
almayacaklarýna söz veriyorlardý. 1921 yýlý Mart ayý baþlarýnda, Ýsmet Pa-
þa'nýn Ankara'ya gelmiþ olduðu bir sýrada, paþalar ricalarýný tekrarladýlar.

Ben, Ahmet Ýzzet Paþa ve arkadaþýnýn verdikleri sözde doðruluk ve samimi-
yet olmadýðýný geri döndükleri takdirde, Ýstanbul Hükümeti’nde yüzde yüz gö-
rev alarak bizi tedirgin etmeyi sürdürecekleri düþüncesinde olduðumu söyledim.

“Namuslarý üzerine söz veriyorlar” dendi. Bu sözlerini, yazýlý ve imzalý ola-
rak verirlerse gönderilebileceklerini bildirdim. Ýsmet Paþa bu teklifimi yaný-
mýzdaki odada bekleyen Ýzzet Paþa'ya ulaþtýrdý. Ýzzet Paþa, hemen bir kâðýt
kalem alýp, hükümetten çekileceklerini, bir söz verme belgesi olarak yazmýþ,
imzalamýþ ve yanýlmýyorsam, Salih Paþa'ya da imza ettirmiþti.

Gerçekten, Ýzzet ve Salih Paþalar, Ýstanbul'a döndüklerinde hükümetten
çekildiler. Ama, çok kýsa bir süre sonra, yine o hükümette, baþka bakanlýkla-
rý üzerlerine aldýlar ve bunu bize telgrafla bildirdiler. Ýstanbul Hükümeti’nin
Dýþiþleri Bakanlýðý görevini yüklenmiþ olan Ýzzet Paþa, millete ve ülkeye yö-
nelmiþ olan büyük bir kötülüðün önüne geçmek için hükümete geldiðini söy-
leyerek, bize de birtakým öðütler veriyordu.
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Ýzzet ve Salih Paþalar aylarca Ankara'da oturdular. Milli ilkelerimizi be-
nimsemeleri þartýyla kendilerine görev vermeye hazýrdýk. Buna bir türlü ya-
naþmadýlar ve ondan sonra da Millet Meclisi’nin kapýsýndan içeri ayak at-
madýlar. Ama, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin koyduðu kanunlardan el-
bette bilgileri vardý. Bu kanunlarýn gereklerini, Millet Meclisi’nin ve hükü-
metinin Ýstanbul'a karþý belirlenmiþ olan tutumunu çok iyi biliyorlardý. Bu
kanunlara ve bilinen duruma raðmen, Ýstanbul'da yeniden iþ baþýna geçip
milli varlýðýn ve giriþimlerin deðerini yok etmek; düþmanlarýn elinde oyun-
cak olan yönetimin egemenliðini sürdürmek için bütün varlýklarýyla çalýþ-
malarýna verilecek anlamýn ne olduðunu anlatacak söz bulamýyorum. Bu-
nun deðerlendirmesini, Türk milletine ve Türk milletinin yeni ve gelecek
kuþaklarýna býrakýyorum.

Burada sýrasý gelmiþken, saygýdeðer milletime þunu söylemek isterim:
Baðrýnda yetiþtirerek baþýnýn üstüne kadar çýkaracaðý adamlarýn kanýnda-
ki, vicdanýndaki özü çok iyi incelemeye dikkat etmekten hiçbir zaman ge-
ri durmasýn…

SAKARYA MEYDAN SAVAÞI
Ýkinci Ýnönü Savaþý’nýn üzerinden henüz üç aylýk bir zaman geçti. Yunan

ordusu yeniden cephemize karþý, genel saldýrýya baþladý.

Bu saldýrýdan önceki günlerde iki tarafýn durumu þöyle idi:

Bizim ordumuzun çoðunluðu baþlýca, Eskiþehir'de ve Eskiþehir kuzey-
batýsýndaki Ýnönü mevzilerinde ve Kütahya-Altýntaþ dolaylarýnda toplan-
mýþtý. Afyonkarahisar yöresinde iki tümenimiz vardý. Geyve ve Menderes
bölgesinde ise birer tümenimiz bulunuyordu. Yunan ordusu da, Bursa'da
bir ve Uþak’ýn doðusunda iki kolordusunu hazýr bulunduruyor; Mende-
res'te de bir tümeni vardý.

Yunanlýlarýn bu saldýrýsý üzerine yapýlan ve Kütahya-Eskiþehir savaþlarý
adýyla anýlan bir dizi savaþ baþladý ve bu savaþlar 15 gün sürdü. Ordumuz, 25
Temmuz 1921 akþamý büyük kýsmýyla, Sakarya doðusuna çekilmiþti. Ordu-
muzun çekilmesini zorunlu kýlan sebeplerin gerekçelerini belirtmeliyim:

Ýkinci Ýnönü Savaþý’ndan sonra genel seferberlik yapmýþ olan Yunan ordu-
su, asker, tüfek, makineli tüfek ve top sayýsý bakýmýndan bizim ordumuzdan
önemli derecede üstündü. Temmuz ayýnda Yunan ordusu saldýrýya baþladýðý
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zaman milli hükümetin ve ayaklanmanýn geliþimi bizim genel seferberlik yap-
mamýza ve böylece milletin bütün kaynaklarýný ve araçlarýný, baþka hiçbir þey
düþünmeksizin, düþman karþýsýnda toplamamýza uygun ve elveriþli görülme-
miþti. Ýki ordu arasýndaki kuvvet, araç ve þart dengesizliðinin elle tutulur baþ-
lýca sebebi de budur. Bunun sonucu olarak özellikle daha tümenlerimizin ta-
þýtlarýný saðlayýp tamamlayamadýðýmýzdan, bunlarýn hareket güçleri yoktu.
Yunanlýlarýn bütün gücüyle yaptýðý bu saldýrý karþýsýnda bizim askerlik yönün-
den temel ödevimiz, milli ayaklanmanýn baþýndan beri izlediðimiz yöntemdi.
O da “Her Yunan saldýrýsý karþýsýnda kaldýkça bu saldýrýyý, direnerek ve uy-
gun hareketler yaparak durdurmak ve boþa çýkartmak ve yeni orduyu kur-
mak için zaman kazanmak” diye özetlenebilir.

Son düþman saldýrýsý karþýsýnda da bu temel ödevi gözden uzak tutmamak
gerekiyordu. Bu düþünce ile 18 Temmuz 1921 günü Ýsmet Paþa'nýn karargâ-
hýna giderek durumu yakýndan inceledikten sonra þu talimatý verdim:

“Orduyu, Eskiþehir Kuzey ve Güneyinde topladýktan sonra düþman or-
dusuyla aramýzda büyük aralýk býrakarak çekilmek gerekir ki, orduyu derle-
yip toparlayýp güçlendirebilelim. Bunun için Sakarya'nýn doðusuna kadar
çekilebilirsiniz. Düþman hiç durmadan ilerlerse hareket üssünden uzaklaþa-
cak ve yeniden destek teþkilatlarý kurmak zorunda kalacak. Herhalde um-
madýðý birçok zorlukla karþýlaþacaktýr. Buna karþýlýk, bizim ordumuz toplu
bulunacak ve daha elveriþli þartlar içinde olacaktýr. Bu çekiliþimizin en bü-
yük sakýncasý, Eskiþehir gibi önemli yerlerimizi ve birçok topraklarýmýzý düþ-
mana býrakmaktan dolayý kamuoyunda doðabilecek iç sarsýntýdýr. Ama az
zamanda, elde edebileceðimiz baþarýlý sonuçlarla bu sakýncalar kendiliðin-
den ortadan kalkacaktýr. Askerliðin gereðini hiç durmadan uygulayalým ki,
baþka sakýncalara karþý koyabilelim.”

BAÞKOMUTAN OLUYORUM
Birçok tedbiri birden düþünmek zorunda idim. Dile getirdiðim sakýncala-

rýn ortaya çýkmasý beni haklý çýkarýyordu. Buna ilk tepki meclisten geldi.
Özellikle karþý olanlar karamsarlýk dolu sözlerle dedikoduya baþladýlar ve her
yerde “Ordu nereye gidiyor, millet nereye götürülüyor? Bu gidiþin elbette bir
sorumlusu vardýr, o nerededir? Onu göremiyoruz. Bugünkü acýklý ve korkunç
durumu ortaya çýkaranlarý görmek istiyoruz” diyorlardý.

Bunlarý söyleyenler hiç þüphesiz benim kellemi istiyorlardý veya tek so-
rumlu olarak beni görüyorlardý. En sonunda, Mersin Milletvekili Salâhattin
Bey, kürsüden benim adýmý söyleyerek, "Ordunun baþýna geçsin" dedi. Bu
teklife katýlanlar kýsa zamanda çoðaldý. Buna karþý olanlar da vardý.
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Bu görüþ ayrýlýklarýnýn sebepleri üstüne biraz açýklamada bulunmak uy-
gun olur. Bir daha, benim fiilen ordunun baþýna geçmemi teklif edenlerin dü-
þünce ve amaçlarýný ikiye ayýrabiliriz. Benim ve benimle birlikte bir çoklarý-
nýn o zaman anladýðýmýza göre, birtakým kiþiler, artýk ordunun büsbütün ye-
nildiði, durumun düzeltilemeyeceði, kýsaca amacýn, güttüðümüz milli ama-
cýn gerçekleþemeyeceði kanaatine varmýþlardý. Bu yüzden duyduklarý kýz-
gýnlýðý ve öfkeyi benim üzerimde yatýþtýrmak istiyorlardý. Ýstiyorlardý ki,
kendi düþüncelerine göre bozulmuþ ve bozgunu sürecek olan ordunun baþýn-
da benim de kiþiliðim bozguna uðrasýn…

Bunlarýn dýþýndaki bir çoðunluk da, bana olan güven ve inançlarýndan
dolayý, ordunun baþýna geçmemi yürekten diliyorlardý. Þimdilik fiilen komu-
tanlýðý üstüme almamý sakýncalý görenlerin de düþüncesi þuydu:

Ordunun, bundan sonraki herhangi bir savaþta baþarý kazanamayýp yeni-
den geri çekilmesi beklenmedik bir þey deðildir. Bu durumlarda ben ordunun
baþýnda bulunursam, genel inanýþa göre, son umudun da yitirilmiþ olduðu gi-
bi bir anlayýþ doðabilir. Oysa, daha genel durum, son tedbire ve son çareye
baþvurulmasýný ve son kuvvetlerin gözden çýkarýlmasýný gerektirecek nitelik-
te deðildir. Bundan dolayý, kamuoyunda son umudun kalabilmesi için benim
doðrudan doðruya savaþý yönetmem zamaný gelmemiþtir.

Fakat ben, konuþmalar ve tartýþmalarla ortaya çýkan bu görüþleri, gereði
kadar inceleyip deðerlendiriyordum. Son görüþü savunanlar, mantýða daya-
nan saðlam gerekçeler ileri sürüyorlardý. Akýl dýþý isteklerde bulunanlarýn ya-
ygaralarý, komutayý ele almamý yürekten teklif edenlerde endiþe verici etki-
ler yapmaya baþladý. Benim fiilen komutayý ele almam, bütün mecliste son
çare ve son tedbir olarak görüldü. Bu görüþ, meclis dýþýnda da yayýldý. Benim
ses çýkarmayýþým, komutayý ele almak için istekli görünmeyiþim, sanki yýký-
mýn kesin ve yakýn olduðu düþünce ve görüþünü genelleþtirdi. Bunu anlar
anlamaz hemen kürsüye çýktým. Bu durum 4 Aðustos 1921 günü bir gizli otu-
rumda belirmiþti. Üyelerin bana karþý gösterdikleri yakýnlýk ve güvene teþek-
kür ettikten sonra baþkanlýða þöyle bir önerge verdim:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Baþkanlýðý’na,

Meclis sayýn üyelerinin genel olarak beliren istek ve dilekleri üzerine Baþ-
komutanlýðý kabul ediyorum. Bu görevi, kendi üzerime almaktan doðacak
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yararlarýn hemen elde edilebilmesi, ordunun maddi ve manevi gücünün en
kýsa zamanda arttýrýlýp pekiþtirilmesi ve yönteminin bir kat daha saðlamlaþtý-
rýlmasý için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkilerini fiilen kullanmak þar-
týyla üzerime alýyorum. Yaþadýðým sürece, milli egemenliðin en gerçek bir sa-
vunucusu olduðumu, millete bir daha göstermek için, bu yetkinin üç ay gibi
kýsa bir süre ile sýnýrlandýrýlmasýný ayrýca rica ediyorum.

4 Aðustos 1921

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný Mustafa Kemal”
Kanun teklifi, o gün açýk oturumda okundu, aceleyle görüþüldü ve mil-

letvekillerinin adlarý birer birer okunarak oya sunuldu. Oybirliðiyle kabul
edildi. Bunun üzerine yaptýðým kýsa bir konuþmanýn bir iki cümlesini yeniden
hatýrlatmama izin vermenizi rica ederim. Sözünü ettiðim cümleler þöyleydi:

“Efendiler, boynu bükük milletimizi esir etmek isteyen düþmanlarý yüzde
yüz yeneceðimize olan iman ve güvenim, bir dakika olsun sarsýlmamýþtýr. Bu
dakikada, bu inancýmý yüksek kurulunuza karþý, bütün millete karþý ve bütün
dünyaya karþý ilân ederim.”

VERGÝ HEYETÝ OLUÞTURDUK
Baþkomutanlýk görevini fiilen aldýktan sonra birkaç gün Ankara'da çalýþ-

tým. Genelkurmay Baþkanlýðý ile Savunma Bakanlýðý’nýn çalýþmalarýný Baþko-
mutanlýk’ta birleþtirdim.

Ordunun insan ve taþýt bakýmýndan güçlendirilmesi gerekiyordu. Bu
amaçla "Milli Vergi Emri" adý altýnda bazý genel bildirimlerde bulundum. Bu-
na göre;

1. Her ilçede birer "Milli Vergi Heyeti" kurularak, bu heyetlerce topla-
nanlar ordunun çeþitli bölümlerine daðýtýlmak üzere düzenlenecek,

2. Her ev, birer kat çamaþýr, birer çift çorap ve çarýk hazýrlayýp Milli Ver-
gi Heyeti’ne verecek,

3. Tüccar ve halk elinde bulunan bez, patiska, pamuk, yün, kumaþ, köse-
le, meþin, ayakkabý, çivi, iplik, nal, mýh, yular, kaþaðý, semer ve urganlarýn
yüzde kýrkýna, parasý sonradan ödenmek üzere el koyulacak,

4. Eldeki buðday, saman, un, bulgur gibi yiyeceklerin ve yemlerin, sa-
bun, gaz gibi maddelerin yine yüzde kýrkýna, parasý sonradan ödenmek
üzere el koyulacak.
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5. Herkes elindeki taþýt aracýyla ayda bir daha askeri ulaþým iþlerin-
de çalýþacak.

Ortaya çýkan bu yeni durum karþýsýnda vefakar halkýmýz da, var gücüyle mil-
li kurtuluþ davamýza destek verdi ve elinden geleni fazlasýyla yapmaya çalýþtý.

YENÝDEN CEPHEDEYÝM
12 Aðustos 1921 günü, Genelkurmay Baþkaný Fevzi Paþa ile birlikte Po-

latlý'da cephe karargâhýna gittim. Düþman ordusunun cephemize doðru iler-
leyerek sol kanadýmýzdan kuþatacaðýný düþünüyorduk. Bu görüþe dayanarak
hiç çekinmeden gerekli tedbirleri aldýrdým ve düzenlemeleri yaptýrdým. Olay-
lar görüþümüzün yerinde olduðunu gösterdi. Düþman ordusu, 23 Aðustos
1921 günü var gücüyle cephemize doðru ilerlemeye ve saldýrýya baþladý. Düþ-
man ordusunun üstün gruplarý, savunma hattýmýzýn birçok parçasýný kýrdý.
Böylece ilerleyen düþman gruplarýnýn karþýsýna kuvvetlerimizi yetiþtirdik.

Meydan savaþý 100 kilometrelik bir cephe üzerinde oluyordu. Sol kana-
dýmýz Ankara'nýn elli kilometre güneyine kadar çekilmiþti. Ordumuzun yönü
batýya iken güneye döndü, arkasý Ankara'ya iken kuzeye verildi. Yön deðiþti-
rilmiþ oldu. Bunda hiç sakýnca görmedik. Savunma hatlarýmýz yer yer kýrýlý-
yordu. Ama, kýrýlan yerin hemen arkasýnda çok çabuk biçimde yeni bir sa-
vunma hattý kuruluyordu. Savunma hattýna çok umut baðlamak ve onun ký-
rýlmasýyla ordunun büyüklüðü oranýndan çok gerilere çekilme mantýðýný çü-
rütmek için, ülke savunmasýný baþka türlü anlatmayý ve bu anlatýmda diren-
meyi ve listelemeyi yararlý buldum. Dedim ki:

“Savunma hattý yerine savunma alaný vardýr ve o alan bütün vatandýr.
Yurdun her karýþ topraðý, vatandaþlarýmýzýn kanýyla ýslanmadýkça düþmana
býrakýlamaz. Onun için, küçük büyük her birlik bulunduðu mevziden atýlabi-
lir; ama küçük büyük her birlik ilk durabildiði noktada yeniden düþmana
karþý cephe kurup savaþý sürdürür. Yanýndaki birliðin çekilmek zorunda kal-
dýðýný gören birlikler ona uyamaz. Bulunduðu mevzide sonuna kadar dayanýp
direnmekle yükümlüdür.”

Ýþte ordumuzun her ferdi, bu kurala göre her adýmda en büyük fedakârlýðý
gösterip düþmanýn üstün kuvvetlerini yýpratarak ve yok ederek sonunda onu,
saldýrýyý sürdürme gücünden ve kabiliyetinden mahrum bir duruma getirdi.

Savaþ durumunun bu sürecini tahmin eder etmez hemen, özellikle sað
kanadýmýzla, Sakarya ýrmaðý doðusunda düþman ordusunun sol kanadýna ve
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daha sonra cephenin önemli yerlerinde karþý saldýrýya geçtik. Yunan ordu-
su yenildi ve geri çekilmek zorunda kaldý. 13 Eylül 1921 günü Sakarya ýr-
maðýnýn doðusunda düþman ordusundan hiçbir iz kalmadý. Böylece 23
Aðustos gününden 13 Eylül gününe kadar, bugünler de içinde olmak üze-
re, yirmi iki gün yirmi iki gece aralýksýz süren büyük ve kanlý Sakarya Sa-
vaþý, yeni Türk devletinin tarihine, dünya tarihinde pek az olan, büyük bir
meydan savaþý örneði yazdý.

MAREÞAL ve GAZÝ UNVANI
Baþkomutanlýk görevini üzerime aldýðýmda meclise ve millete yüzde yüz

baþarýya ulaþacaðýmýz yolundaki kesin inancýmý bildirmekle ve bu inancýmý,
bütün onurumu ve varlýðýmý ortaya koyarak pekiþtirmekle ilk manevi göre-
vimi yapmýþ olduðumu sanýrým.

Bir baþka görevim de, ordu içinde savaþan birliklerin arasýnda savaþa gir-
mek ve savaþý kendim yönetmekti. Bu iþi, gücümün yettiði ölçüde, dahasý, bir
kaza sonucu olarak sol kaburga kemiklerimden birinin kýrýlmýþ olmasýna al-
dýrmadan iyi yapmaya bütün varlýðýmla çalýþtýðýmý sanýrým. Sakarya Sava-
þý’nýn sonuna kadar askeri bir rütbem yoktu. Ondan sonra, Büyük Millet
Meclisi tarafýndan bana "Mareþal" rütbesiyle "Gazi" unvaný verildi.

Sakarya'da zafer kazandýktan sonra, batý ile yaptýðýmýz olumlu ve ve-
rimli buluþma ve görüþmeler, Ankara anlaþmasý ile sonuçlanmýþtýr. Bu an-
laþma, Ankara'da 20 Ekim 1921'de imza edilmiþtir. Bu konuda kýsa bir
açýklama yapayým:

Bekir Sami Bey baþkanlýðýndaki delegeler heyetinin gittiði Londra Konfe-
ransý’ndan sonra Yunanlýlarýn yaptýklarý saldýrý, bildiðiniz gibi kýrýlmýþ ve
Ýkinci Ýnönü Zaferi kazanýlmýþtý. Bir zaman için, savaþlarda duraklama oldu.
Rusya ile Moskova Antlaþmasý imzalanmýþ ve doðudaki durumumuz belirlen-
miþti. Ýtilâf devletlerinden de milli ilkelerimizi kabul edebileceklerle anlaþ-
manýn yararlý olacaðý düþünülmekte idi. Özellikle Adana, Antep ve dolayla-
rým yabancýlar elinden kurtarmak bizce önemli görülmekte idi.

Çeþitli sebeplerden dolayý, Suriye'den baþka, bu söylediðim illerimizi al-
mýþ olan Fransýzlarýn da bizimle anlaþmaya eðilimli olduklarý anlaþýlmaktay-
dý. Bu yüzden onlar da, biz de birbirimizle iliþki kurmanýn yollarýný aramaya
baþladýk. Ankara'ya gelen Bay Franklen Buyon ile iki hafta kadar görüþmeler
yaptým; bu görüþmelerde Dýþiþleri Bakaný Yusuf Kemal Bey'le Fevzi Paþa da
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bulundular. Ben, bizim için temel noktanýn Misak-ý Milli’nin kapsamý ol-
duðu ilkesini ortaya koydum.

Bay Franklen Buyon, ilkeler üzerinde tartýþmanýn güçlüðünü ileri sürüp,
Sevr Antlaþmasý’nýn bir oldu-bitti olarak ortada bulunduðunu söyledikten
sonra, Misak-ý Milli’nin ve milli ayaklanmanýn, deðil Avrupa'da, daha Ýstan-
bul'da bile deðerlendirilmemiþ olduðunu söyledi.

Ben, verdiðim karþýlýklarda dedim ki, "Eski Osmanlý Ýmparatorluðu’ndan
yeni bir Türkiye devleti doðmuþtur. Bunu tanýmak gerekir. Bu yeni Türkiye,
her baðýmsýz millet gibi haklarýný tanýtacaktýr. Sevr Antlaþmasý, Türk milleti
için öylesine uðursuz bir ölüm kararýdýr ki, onun bir dost aðzýndan çýkmama-
sýný isteriz. Bu görüþmelerimiz sýrasýnda da Sevr Antlaþmasý’nýn adýný anmak
istemem. Sevr Antlaþmasý’ný kafasýndan çýkarmayan milletlerle yapacaðýmýz
iþlemlere güvenemeyiz. Bizim bakýmýmýzdan böyle bir antlaþma yoktur. Av-
rupa'nýn Misak-ý Milli’yi bilmemesi düþünülemez. Avrupa, 'Misak-ý Milli' ke-
limesini öðrenmemiþ olabilir; ama yýllardan beri kan döktüðümüzü gören Av-
rupa ve bütün dünya, þu kanlý çarpýþmalarýn neden ileri geldiðini elbet dü-
þünmektedir. Misak-ý Milli’yi ve milli mücadeleyi Ýstanbul'un bilmediði yo-
lundaki sözler ise doðru deðildir, Ýstanbul halký, bütün Türk milleti gibi, mil-
li ayaklanmayý bilmektedir ve ondan yanadýr.”

Uzun görüþme ve tartýþmalar sonunda Bay Franklen Buyon, ilkin Misak-
ý Milli’yi okuyup anladýktan sonra görüþmelerin daha ileri bir tarihe býrakýl-
masýný teklif etti. Ondan sonra, Misak-ý Milli’nin maddeleri  baþtan sona ka-
dar birer birer okunarak görüþüldü ve tartýþýldý. Üzerinde en çok durulan
madde, yabancýlara verilmiþ ayrýcalýk haklarýnýn kaldýrýlmasý, baðýmsýzlýðýmý-
zýn tam olarak tanýnmasý ile ilgili madde oldu. Bay Franklen Buyon, bu me-
selelerin incelemeye ve düþünülmeye deðer olduðunu söyledi. Ben buna kar-
þýlýk verdim. Söylediklerimin özeti þuydu:

“Tam baðýmsýzlýk, bizim bugün üzerimize aldýðýmýz görevin özüdür. Bu gö-
rev, bütün millete ve tarihe karþý yüklenilmiþtir. Bu görevi yüklenirken ne öl-
çüde yapýlabileceði üzerinde hiç þüphesiz, çok düþündük. Ama, sonunda
edindiðimiz kanaat ve inanç, bunda baþarý saðlayabileceðimiz yolundadýr. Biz,
iþe böyle baþlamýþ kiþileriz. Bizden öncekilerin yaptýklarý yanlýþ iþler yüzün-
den milletimiz, sözde baðýmsýzdý, ama gerçekte baðýmlý bulunuyordu. Þimdi-
ye kadar Türkiye'yi medeniyet dünyasýnda kötü gösteren neler düþünülebi-
lirse hep bu yanlýþlýktan ve bu yanlýþlýðý sürdürmekten doðuyor. Bu yanlýþlýðý

103 Nutuk



sürdürmek, yüzde yüz, ülkenin ve milletin bütün onurundan ve bütün hayat
kabiliyetinden uzaklaþmasý ve mahrum kalmasý sonucunu doðurabilir.

Biz, yaþamak isteyen, onuruyla ve þerefiyle yaþamak isteyen bir milletiz.
Bir yanlýþlýðý sürdürmek yüzünden bu niteliklerden mahrum kalmaya katla-
namayýz. Kim olursa olsun milletin bütün fertleri, belki iþin içindeki güçlük-
leri iyice kavramaksýzýn, bugün yalnýz bir nokta çevresinde toplanmýþ ve so-
nuna kadar kanýný akýtmaya karar vermiþtir. O nokta, tam baðýmsýzlýðýmýzýn
saðlanmasý ve sürdürülmesidir.

Tam baðýmsýzlýk demek, elbette siyaset, maliye, iktisat, adalet, askerlik,
kültür gibi her alanda tam baðýmsýzlýk ve tam özgürlük demektir. Bu saydýk-
larýmýn herhangi birinde baðýmsýzlýktan mahrumiyet, milletin ve ülkenin ger-
çek anlamýyla bütün baðýmsýzlýðýndan mahrum edilmesi anlamýna gelir.

Biz, bunu saðlamadan ve elde etmeden barýþa ve esenliðe eriþeceðimiz ka-
naatinde deðiliz. Görünüþ ve yöntem bakýmýndan barýþ veya anlaþma yapa-
biliriz; ama tam baðýmsýzlýðýmýzý saðlamayacak olan bu gibi barýþlar ve anlaþ-
malarla milletimiz hiçbir zaman canlýlýða ve esenliðe eriþemeyecektir. Belki,
silâhlý çarpýþmasýný býrakarak yýkýma sürüklenmeye yol açmýþ olacaktýr. Eðer
milletimiz bunu kabul etseydi, bunu kabul edecek nitelikte bulunsa idi, iki
yýldan beri boþu boþuna savaþmazdý.”

20 Ekim 1921'de anlaþma imzalanabildi. Bu anlaþma ile siyaset, iktisat,
askerlik ve diðer alanlarda, tek bir konuda baðýmsýzlýðýmýzdan hiçbir þey yi-
tirmeksizin, yurdumuzun deðerli parçalarýný düþman elinden kurtarmýþ ol-
duk. Bu anlaþma ile milli isteklerimizi, ilk defa olarak, batý devletlerinden bi-
ri kabul etmiþ ve onaylamýþ oldu.

Bay Franklen Buyon, bundan sonra da bir kaç kez Türkiye'ye gelmiþ, An-
kara'da ilk günlerde aramýzda kurulan dostluk duygularýný belirtme yollarýný
aramýþtýr.

YENÝ SORUN: PONTUS…
Bu konuþmamýn baþlangýcýnda Pontus sorununa da deðinmiþtim. Bu so-

run, belgeleriyle, herkesçe öðrenilmiþtir. Ancak bizi de çok uðraþtýrdýðýndan
burada ilgisi bulunan bazý noktalarýný anlatacaðým.

1840 yýlýndan beri, yani üç çeyrek yüzyýldan beri, Rize'den Ýstanbul Bo-
ðazý'na kadar Anadolu'nun Karadeniz bölgesinde eski Yunanlýlýðýn diriltilme-
si için çalýþan bir Rum topluluðu vardý. Amerika'daki Rum göçmenlerinden

104 Mustafa Kemal Atatürk



Rahip Klematyos (Klematios) adýnda biri, ilk Pontus toplantý ocaðýný Ýnebo-
lu'da þimdi halkýn “Manastýr” dediði bir tepede kurmuþtu. Bu teþkilatýn üye-
leri, zaman zaman, ayrý ayrý haydut çeteleri kurarak çalýþýyorlardý. Birinci
Dünya Savaþý sýrasýnda dýþardan gönderilip daðýtýlan silâh, cephane, bomba
ve makineli tüfeklerle Samsun, Çarþamba, Bafra ve Erbaa Rum köyleri san-
ki bir silâh deposu durumuna gelmiþti.

Ateþkes Antlaþmasý’ndan sonra bütün Rumlar, Yunanlýlýk milli gayesi ile
her yerde yüz bulup þýmardýðý gibi, Etnik-i Eterya Derneði propagandacýlarý
ile Rum topluluðu da, baðýmsýz bir Pontus Hükümeti kurmak isteðine kapýldý.
Bu amaçla genel bir ayaklanma hazýrladýlar. Daðlara çekildiler. Bazý yabancý
hükümetler, Pontus'un kurulmasýna yardým edeceklerine söz verdiler.

Biz buna göz yumamazdýk. Ordumuzu meselenin üzerinde yoðunlaþtýrdýk
ve emellerine ulaþamadan onlarý ortadan kaldýrdýk.

MECLÝSTE ÝKÝNCÝ BÝR GRUP
Sakarya Savaþý’ndan sonra Ankara'da diðer görevlerimle uðraþýyordum.

Üç-dört ay geçmemiþti ki, Sakarya Zaferi’ni unutanlar mecliste yeni bir
olumsuz hava estirmeye baþladýlar. Bu havayý meydana getirenler ve yayanlar,
birer ikiþer yurda dönen Malta tutuklularý arasýnda yer alan birkaç kiþiden
ibaretti. Bunlara zamanla baþka kiþiler de katýldý. Giderek mecliste, ikinci bir
grup ortaya çýktý. Bunlar, hükümetin kurulmasýný engellemeye baþladýlar. Ar-
dýndan, “Nereye gidiyoruz? Bizim kim nereye sürüklüyor? Koskoca bir millet,
belirsiz, karanlýk amaçlara sürüklenir mi?” gibi kýþkýrtmada bulundular.

Bu olumsuz havayý önlemek amacý ile mecliste düzenlenen gizli bir otu-
rumda þu konuþmayý yaptým:

“Ordumuzun kararý saldýrýya geçmektir. Ancak, hazýrlýðýmýzý tamamla-
mamýz gerekir. Yarým hazýrlýkla yapýlan savaþtan sonuç alamayýz. Kurtuluþ
için, baðýmsýzlýk için eninde sonunda bütün varlýðýmýzla vuruþarak düþmaný
yenmekten baþka çaremiz yoktu ve olamazdý da... Elimizde üç savaþ aracý
vardýr: Birincisi, doðrudan milletin kendisidir. Ýkincisi, millet adýna iþ gören
meclistir. Meclis, ne ölçüde dayanýþma içinde olursa düþmana karþý o kadar
güçlü oluruz. Üçüncü araç, milletimizin yeniden meydana getirdiði ordumuz-
dur. Bu üç türlü araç ya da kuvvetin düþmana karýþ cephesi iki nitelik göste-
rir: Ýç cephe, dýþ cephe. Dýþ cephe, düþman karþýsýndaki silâhlý ordudur. Bu
cephe sarsýlabilir, deðiþebilir, yenilebilir. Ama bu durum hiçbir zaman ülkeyi,
milleti yok edemez. Ýç cephe bütün yurdun, bütün milletin meydana getirdi-
ði cephedir. Bu cephe çökerse, millet esir olur, yok olur. Bunu bizden daha iyi
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bilen düþmanlar, kaleyi içerden vurmak istemiþlerdir. Bugüne kadar da baþa-
rý saðlamýþlardýr. Ýçimize kadar sokulup orduyu karamsarlýk ve umutsuzluða
düþürecek sözleri keselim. Bunlara kulak vermeyelim...”

Bu konuþmayý yaptýktan sonra meclis içinde yükselen uðultular ve dedi-
kodular da sona ermiþ oldu.

DÜNYA ÖNÜNDE VERECEÐÝMÝZ SINAV
Zor bir dönemden geçiyorduk ve Türk milleti olarak yüzyýllardan sonra

çetin bir sýnavýn hemen öncesinde idik. Bu sýnava hazýrlanýrken, bir yandan
da, gözlemcilerin hakkýmýzda neler düþündüðünü öðrenmek istedik. Bu
amaçla önce Dýþiþleri, sonra Ýçiþleri Bakanýmýzý Avrupa'ya gönderdik, Lond-
ra ve Paris'te yapýlan görüþmelerden olumlu bir sonuç çýkmadý.

Düþman devletlerin dýþiþleri bakanlarý, Yunanlýlarla bir ateþkes anlaþma-
sý yapmamýzý teklif ettiler. Yunanlýlar bu teklifi hemen kabul ettiler. Arkasýn-
dan ikinci bir barýþ teklifi daha geldi. Ýtibar etmedik. Çünkü yok edici giriþim
ve çalýþmalar içindeydiler. Bu çabalara karþý koymak için “Ya istiklâl, ya
ölüm!” demekten baþka bir yol yoktu.

Ordumuz, savaþ hazýrlýklarýný tamamlamak üzereydi. Batý Cephesi Ko-
mutaný, Genelkurmay Baþkaný ve Savunma Bakaný ile birlikte saldýrý için son
hazýrlýklarýn hemen bitirilmesini kararlaþtýrdýk.

Düþman ordusu, kuvvetli bir grubu ile Afyonkarahisar-Dumlupýnar ara-
sýnda, bir baþka grubu da Eskiþehir bölgesinde bulunuyordu. Denilebilir ki,
düþman güçleri Marmara'dan Menderes'e kadar uzanmýþlardý. Biz de Batý
Cephesi’ndeki kuvvetlerimizi iki ordu halinde düzenledik. Ayrýca cepheye
baðlý baþka birliklerimiz de vardý. Yunan Ordusu makineli tüfek, top, uçak,
taþýt, cephane ve teknik gereç bakýmýndan bizden daha üstündü. Buna kar-
þýlýk ordumuzun süvari sayýsý bakýmýndan üstünlüðü vardý.

Bu hareketteki amacýmýz düþmanla kesin sonuçlu bir meydan savaþý yap-
maktý. Büyük kuvvetlerimizi, düþmanýn Afyonkarahisar yakýnlarýnda bulu-
nan sað kanadýnýn güneyindeki Akarçay ile Dumlupýnar karþýsýna kadar olan
yerde toplamayý düþündük. Düþmanýn en can alýcý önemli noktasý orasýydý.
23 Temmuz 1922 günü Batý Cephesi Karargâhý’nýn bulunduðu Akþehir'e git-
tim. Oradan Konya'ya geçerek tekrar Akþehir'e döndüm.

28- 29 Temmuz gecesi komutanlarla bir saldýrý planý üzerinde genel ola-
rak görüþtük. 30 Temmuz günü Genelkurmay Baþkaný ve Batý Cephesi Ko-
mutaný ile yeniden görüþerek saldýrýnýn nasýl yapýlacaðýný ayrýntýlarý üzerinde
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görüþ birliðine vardýk. Ankara'dan çaðýrdýðýmýz Savunma Bakaný Kâzým Pa-
þa da 1 Aðustos’ta Akþehir'e geldi. Savunma Bakanlýðý’nýn yapacaðý iþler de
ortaya konuldu.

Orduya hazýrlýklarýný tamamlayýp, saldýrýsýný çabuklaþtýrmasý talimatýný
verdikten sonra Ankara'ya döndüm. Batý Cephesi Komutaný, 6 Aðustos
1922'de ordularýna gizli olarak saldýrýya hazýrlýk emrini verdi. Genelkurmay
Baþkaný ve Millî Savunma Bakaný olan paþalar da Ankara'ya döndüler. Saldý-
rý için yeniden cepheye gitmeden önce, Ankara'da yapýlmasý gereken birtakým
iþler vardý. Saldýrý emri verdiðimi Bakanlar Kurulu’na tamamen bildirmemiþ-
tim. Artýk onlara iþi resmi olarak bildirmenin zamaný gelmiþti. Yaptýðýmýz bir
toplantýda iç ve dýþ durum ile ordunun durumunu görüþüp tartýþtýktan son-
ra, saldýrý konusunda Bakanlar Kurulu ile görüþ birliðine vardýk.

Önemli baþka bir iþ daha vardý. Karþý olanlar ordunun düzeninin bozul-
duðu, kýpýrdayacak durumda olmadýðý, böyle karanlýk ve belirsizlik içinde
beklemenin yýkýmla sonuçlanacaðý yolundaki propagandalarýný iyice artýr-
mýþlardý. Onlarý da, çok yakýnda yapacaðým saldýrý konusunda ve altý-yedi
günde düþmanýn büyük kuvvetlerini yeneceðime olan güvenim üzerinde ay-
dýnlatmayý ve yatýþtýrmayý gerekli gördüm. Bunu da yaptýktan sonra Anka-
ra'dan ayrýldým.

Genelkurmay Baþkaný benden önce, 13 Aðustos 1922'de cepheye git-
miþti. Ben, birkaç gün sonra yola çýktým. Gidiþimi birkaç kiþiden baþka bü-
tün Ankara'dan gizledim. Ankara'dan ayrýlacaðýmý bilenler, buradaymýþým
gibi davranacaklardý. Dahasý, Çankaya'da çay þöleni verdiðim gazetelerde
yayýmlanacaktý. Bir gece otomobille Tuz Gölü üzerinden Konya'ya gittim.
Konya'ya gidiþimi orada hiç kimseye bildirmediðim gibi Konya'ya varýr var-
maz telgrafhaneyi gözaltýna aldýrarak Konya'da bulunduðumun da hiçbir ye-
re bildirilmemesini saðladým.

20 Aðustos 1922 günü öðleden sonra saat dörtte Batý Cephesi Karargâ-
hý’nda, yani Akþehir'de bulunuyordum Kýsa bir görüþmeden sonra, 26 Aðus-
tos 1922 sabahý düþmana saldýrmak için cephe komutanýna emir verdim.

BAÞKOMUTANLIK MEYDAN MUHAREBESÝ
20-21 Aðustos 1922 gecesi Birinci ve Ýkinci Ordu Komutanlarý’ný da cep-

he karargâhýna çaðýrdým. Genelkurmay Baþkaný ile cephe komutanýnýn yanýn-
da saldýrýnýn nasýl yapýlacaðýný harita üzerinde kýsa bir savaþ oyunu biçiminde
açýkladýktan sonra, cephe komutanýna o gün verdiðim emri tekrarladým.
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Komutanlar hemen iþe koyuldular. Saldýrýmýz, her bakýmdan bir baskýn
biçiminde yapýlacaktý. Bunun gerçekleþebilmesi için de, yýðýnaðýn ve dü-
zenlemenin gizli kalmasýna önem vermek gerekiyordu. Bundan dolayý, her
türlü yürüyüþ gece yapýlacak, birlikler gündüzleri köylerde ve aðaç altýnda
dinleneceklerdi. Saldýrý bölgesinde yollarýn düzeltilmesi gibi çalýþmalarla
düþmanýn dikkatini çekmemek için baþka bölgelerde de benzeri düzmece
çalýþmalar yapýlacaktý.

24 Aðustos 1922'de karargâhlarýmýzý Akþehir’deki saldýrý cephesi gerisine
getirdik. 25 Aðustos 1922 sabahý da savaþlarý yönettiðimiz Kocatepe'nin gü-
neybatýsýndaki çadýr ordugâha gittik. 26 Aðustos sabahý Kocatepe de idik.
Sabah saat 05.30'da topçu ateþimizle saldýrýya baþladýk. Yeniden düþman or-
dusunun büyük kuvvetlerini 30 Aðustos’a kadar geriye çevirdik. Burada yap-
týðýmýz savaþ sonunda düþmana büyük kayýplar verdirerek önemli bir zafer
kazandýk ve birçok düþman askerini esir aldýk. Düþman ordusunun baþkomu-
tanlýðýný yapan General Trikupis de esirler arasýndaydý. Tasarladýðýmýz kesin
sonuç beþ günde alýnmýþ oldu.

31 Aðustos 1922 günü ordularýmýz, ana kuvvetleri ile Ýzmir'e doðru yü-
rürken, baþka birlikleri ile de düþmanýn Eskiþehir ve kuzeyinde bulunan kuv-
vetlerini yenmek üzere ilerliyorlardý.

Bu savaþýn adýna da Baþkomutanlýk Meydan Muharebesi adý verilmiþtir.

AKDENÝZ'E KADAR ÝNDÝK
Telsizle doðrudan doðruya bana gönderilen bir telyazýsýnda Ýzmir'deki Ýti-

lâf devletleri konsoloslarýna benimle görüþmelerde bulunmak yetkisinin ve-
rildiði bildiriliyor; hangi gün ve nerede buluþabileceðim soruluyordu. Verdi-
ðim karþýlýkta, 9 Eylül 1922’de Ýzmir Kemalpaþa'da görüþebileceðimizi bildir-
miþtim. Gerçekten dediðim gün ben Kemalpaþa'da idim. Ama, görüþmeyi is-
teyenler orada deðildi. Çünkü ordularýmýz Ýzmir rýhtýmýnda ilk verdiðim he-
defe, Akdeniz'e ulaþmýþ bulunuyorlardý.

Her aþamasý düþünülmüþ, hazýrlanmýþ, yönetilmiþ ve zaferle sonuçlandý-
rýlmýþ olan bu savaþlar, Türk ordusunun, Türk subaylarýnýn ve komutanlarý-
nýn yüksek güçlerini ve kahramanlýklarýný ortaya koymasý bakýmýndan takdi-
re layýk bir eserdir.

Bu sonuç Türk milletinin hürriyet isteðinin ölümsüz anýtýdýr ve bu zaferi
baþaran bir milletin çocuðu, bir ordunun baþkomutaný olduðum için sevin-
cim ve mutluluðum sonsuzdur.
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ATEÞKES TEKLÝF EDÝYORLAR
Üst üste baþarýlý sonuçlar alýnmaya baþlanmýþtý. Düþman kuvvetler, bir-

liklerimiz karþýsýnda daðýlýp yok oluyordu. 
Ýzmir ve Bursa'nýn kurtarýlmasýndan sonra Ýstanbul'daki Fransýz Olaða-

nüstü Komiseri General Perle, benimle görüþmek için Ýzmir'e geldi. Bana or-
dularýmýzýn “Tarafsýz Bölge” diye andýðý Trakya'ya girmemesinin uygun olacaðýný
söyledi. Böyle bir bölge tanýmadýðýmýzý bildirdim. Trakya'yý kurtarmadýkça or-
dularýmýzýn durdurulamayacaðýný söyledim.

Daha sonra, bir Fransýz savaþ gemisi ile Bay Franklen Buyon geldi. Ýngil-
tere ve Ýtalya adýna ve Ýngiltere'nin uygun görmesi üzerine benimle görüþmek
için görevlendirildiðini söyledi. Buyon'la görüþürken ayný devletlerin dýþiþle-
ri bakanlarýnýn imzasý ile bir nota geldi. Notada savaþýn durdurulmasý, kon-
ferans ve barýþla ilgiliydi. Ýzmit veya Mudanya'da bir toplantý yapýlmasý teklif
ediliyordu.

29 Eylül 1922 günü bu notaya verdiðim karþýlýkta Mudanya Konferansý’ný
kabul ettiðimi bildirdim. Ama Meriç ýrmaðýna kadar Trakya'nýn hemen bize ve-
rilmesini de istedim. Mudanya Konferansý, temsilcimiz Ýsmet Paþa'nýn baþkan-
lýðýnda toplandý. Ýngiltere, Fransa ve Ýtalya temsilcileriyle bir hafta süren tartýþ-
malý görüþmelerden sonra, 11 Ekim 1922'de “Mudanya Ateþkes Anlaþmasý”
imzalandý ve böylece Trakya da ana yurdun topraklarýna katýlmýþ oldu.

BARIÞ GÖRÜÞMELERÝ
Bu baþarýnýn hemen ardýndan kýsa süre içinde bir barýþ toplantýsý yapýlma-

sý gerekiyordu. Bu iþle uðraþmak için Ýzmir'den Ankara'ya dönmeliydim ve öy-
le de yaptým. Bakanlar Kurulu’nda, mecliste, meclis komisyonlarýnda bu konu
tartýþýlýyordu. Bakanlar Kurulu Baþkaný, Dýþiþleri Bakaný, Saðlýk Bakaný barýþ
görüþmelerine gidecek temsilciler heyetinin tabii üyeleri gibi görülüyordu.

Ben, Bakanlar Kurulu Baþkaný Rauf Bey’in baþkanlýðýnda gidecek bir he-
yetin baþarý kazanacaðýna inanmýyordum. Rauf Bey, kendisine danýþman ola-
rak Ýsmet Paþa'nýn verilmesini teklif etti. Ben de, “Ýsmet Paþa danýþman ola-
rak deðil, baþkan olarak giderse daha yararlý olacaðýna inandýðýmý” söyledim.
Bu nokta üzerinde daha fazla görüþülmedi. Ýsmet Paþa ile Genelkurmay Baþ-
kaný, Bursa'da bulunuyorlardý. Kendileri ile görüþmek üzere Bursa'ya gittim.

Bursa'da kaldýðým süre içinde önce görevsiz bulunan Refet Paþa'yý Ýstan-
bul'a gönderdim.
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Ýsmet Paþa'nýn barýþ toplantýsýna gidecek delegeler heyetine baþkanlýk
yapýp yapamayacaðým tekrar inceledim. Mudanya Konferansý’ný nasýl yö-
nettiðini ayrýntýlarý ile gözden geçirdim. Sonunda bu görevi en iyi biçimde
Ýsmet Paþa'nýn yapabileceði sonucuna vardým. Yalnýz, Ýsmet Paþa askerdi.
Bu göreve atanmasý için Dýþiþleri Bakaný olmasý gerekiyordu. Hemen Dýþiþ-
leri Bakaný Yusuf Kemal Bey’e bir tel çekerek görevinden çekilmesini ve ye-
rine Ýsmet Paþa'nýn seçilmesine aracý olmasýný istedim. Ýtiraz edilmedi ve Ýs-
met Paþa'ya, Dýþiþleri Bakaný olacaðýný, ondan sonra da barýþ konferansýna
delegeler heyetinin baþkaný olarak gideceðini söyledim. Paþa, birdenbire þa-
þýrdý. Asker olduðunu ileri sürerek özür diledi. En sonunda, teklifimi emir
olarak görüp kabul etti.

Bunun üzerine yeniden Ankara'ya döndüm. Bu sýrada, 28 Ekim 1922'de,
Ýtilâf devletleri bizi Lozan'da toplanacak barýþ konferansýna çaðýrdý. Ýtilâf
devletleri, Ýstanbul'daki hükümeti tanýmak istiyor ve onu da bizimle birlikte
konferansa çaðýrýyordu.

PADÝÞAHLIÐI KALDIRIYORUZ
Padiþahlýðýn kaldýrýlmasýna karar verdiðim zaman, önce, yakýn arkadaþ-

larýmdan bazýlarý ile konuþtum. Düþünceme katýlmadýlar, fakat ben karar-
lýydým. 30 Ekim 1922 günü mecliste bu konuda görüþmeler baþladý. Millet-
vekillerinden çoðu baþta Rauf Bey olmak üzere söz alarak konuþtular. Son
Osmanlý hükümetleri üzerinde durdular. Ýstanbul'da hükümet adýný ve
kimliðini takýnan adamlarýn “Vatan Hainliði Kanunu”na göre cezalandýrýl-
masýný istediler.

Bu arada, altýnda benim de adým bulunan, sekseni aþkýn imzalý bir öner-
ge okundu. Bu önergede, Osmanlý Devleti'nin yýkýldýðý; yeni bir Türkiye
Devleti'nin doðduðu, yeni anayasa gereðince egemenlik haklarýnýn millette
olduðu belirtiliyordu.

Bazý kiþiler önergeye karþý çýktýlar. Padiþahlýðý savundular. Bunlarýn baþýn-
da, Ýzmir suikastýnýn baþý olarak asýlan Ziya Hurþit vardý.

31 Ekim 1922 günü meclis toplanmadý. O gün Müdafaa-i Hukuk toplan-
týsý vardý. Bu toplantýda padiþahlýðýn kaldýrýlmasýnýn neden gerektiði üzerin-
de uzun bir konuþma yaptým.

1 Kasým günü, meclis yeniden konu üzerinde görüþmeye baþladý. Uzun
tartýþmalar yapýldý. Konu ile ilgili, ayrýntýlý tarihi bilgileri ihtiva eden bir ko-
nuþma yapmak ihtiyacýný hissettim. Bundan sonra, konuyla ilgili önergeler

110 Mustafa Kemal Atatürk



anayasa, diyanet, adalet komisyonlarýna verildi. Bu üç komisyonun üyeleri
bir araya gelip bir çözüm yolu bulacaklardý. Bu karma komisyondan bizim
güttüðümüz amaca uygun bir sonucun çýkmasý zordu. Onun için durumu ya-
kýndan bizzat izlemem gerekiyordu.

Üç komisyon bir odada toplandý. Baþkanlýða Hoca Müfit Efendi seçildik-
ten sonra görüþmeler baþladý. Hocalardan oluþan Din Ýþleri Komisyonu üyeleri
padiþahlýðýn halifelikten ayrýlamayacaðýný söyleyerek padiþahlýðýn kaldýrýlmasý
görüþüne karþý olduklarýný belirttiler. Hür düþünceli kimselerin söz alýp, ho-
calarýn ileri sürdükleri iddialarý çürütmelerini bekledim ama hiç kimse ses çý-
karmadý. Böylesi görüþmelerle istenilen sonuca varýlamayacaðýný anlayýnca,
Karma Komisyon Baþkaný’ndan söz aldým. Önümdeki sýranýn üstüne çýktým
ve yüksek sesle þunlarý söyledim:

“Efendiler, egemenliði hiç kimse, hiç kimseye görüþmeyle, tartýþmayla ve-
remez. Egemenlik güçle, kudretle ve zorla alýnýr. Osmanoðullarý, zorla Türk
Milleti’nin egemenliðine el koymuþlardý. Bunu altý yüzyýldan beri sürdürmüþ-
lerdi. Þimdi de Türk Milleti bu saldýrganlara, artýk yeter diyerek ve bunlara
karþý ayaklanarak egemenliðini kendi eline yeniden almýþ bulunuyor. Bu bir
olup bittidir. Söz konusu olan, milli egemenliðini býrakacak mýyýz, býrakma-
yacak mýyýz meselesi deðildir. Konu, gerçekleþmiþ bir olayý kanun ile tespit et-
mekten baþka bir þey deðildir. Bu, ne olursa olsun yapýlacaktýr. Burada topla-
nanlarla meclis ve herkes meseleyi tabii bulursa, sanýrým daha uygun olur.
Yoksa gerçek yine kendi metoduna göre tespit edilecektir. Fakat, belki birta-
kým kafalar kesilecektir…”

Bu sözlerim üzerine Ankara milletvekillerinden Hoca Mustafa Efendi,
“Baðýþlayýnýz efendim, biz konuyu baþka bir açýdan ele almýþtýk, açýklamala-
rýnýzla þimdi daha farklý düþünüyoruz” dedi.

Konu, böylece Karma Komisyon’da çözüme baðlanmýþ oldu ve kanun ta-
sarýsý aceleyle tespit edildi. O gün, meclisin ikinci oturumunda okundu. Açýk
oya konulmasý teklifine karþý kürsüye çýktým. Dedim ki, “Buna gerek yoktur.
Ülkenin ve milletin baðýmsýzlýðýný sonsuz olarak koruyacak ilkeleri yüce mec-
lisin oybirliði ile kabul edeceðini sanýrým."

“Oylansýn!” sesleri yükseldi.
En sonunda baþkan oya koydu ve “Oybirliði ile kabul edilmiþtir” dedi.
Yalnýz karþý bir görüþün sesi yükseldi:
“Ben karþýyým!”
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Bu ses “Söz yok!” sesleri ile boðuldu.
Ýþte, yüzyýllarca hüküm süren Osmanlý hakimiyeti bu oylamanýn ardýn-

dan tarihe gömülmüþtür.

PADÝÞAH VAHDETTÝN’ÝN KAÇIÞI
17 Kasým 1922 günlü resmi bir tel yazýsýnýn ilk cümlesi þöyle idi:
“Vahdettin Efendi, bu gece saraydan kaçmýþtýr.”
Tel yazýsýnda, bu kaçýþa kimlerin yardým etmiþ olabileceðinden söz edildi-

ði gibi Hazreti Peygamberden kalan kutsal eþyalarýn nasýl korunduðunu bil-
diren cümleler de vardý. Kamuoyuna þunlarý açýklamak isterim:

Egemenliði atadan oðula geçirmek gibi yanlýþ bir yöntem sonucu ola-
rak büyük bir makam, gösteriþli bir unvan kazanabilmiþ bir alçaðýn, onuru
çok yüksek olan soylu bir milleti nasýl utançlý bir duruma düþürebileceði
kendiliðinden anlaþýlýr: Gerçekten, neden ve nasýl olursa olsun, Vahdet-
tin gibi özgürlüðünü ve canýný kendi milleti için tehlikede görebilecek
kertede olan birinin bir dakika bile olsa, bir milletin baþýnda bulunduðu-
nu düþünmek ne acýdýr.

Türk milletinin bu davranýþý elbette övülmeye deðer. Beceriksiz, duygu
ve anlayýþtan mahrum birisi, kendisini kabul eden herhangi bir yabancýnýn
kanadý altýna sýðýnabilir; ama böyle bir yaratýðýn, bütün Müslümanlarýn ha-
lifesi kimliðini taþýdýðýný söylemek elbette doðru deðildir. Böyle bir görüþün
doðru olabilmesi, her þeyden önce, bütün Müslüman toplumlarýn esir ol-
malarý þartýna baðlýdýr. Oysa, dünyada gerçek böyle midir? Biz Türkler, bü-
tün tarihimiz boyunca özgürlüðe ve baðýmsýzlýða bayrak olmuþ bir milletiz.
Deðersiz yaþayýþlarýný iki buçuk gün daha, alçakçasýna sürükleyebilmek için
her türlü düþkünlüðü sakýncasýz bulan halifeler oyununu da ortadan kaldý-
rabildiðimizi gösterdik. 

Böylece devletlerin, milletlerin, birbirleriyle olan iliþkilerinde, kiþilerin,
özellikle kendi devletinin ve milletinin zararýna da olsa kiþisel durumlarýndan
ve canlarýndan baþka bir þey düþünemeyecek aþaðýlýk kiþilerin önemi olama-
yacaðý yolundaki bilinen gerçeði bir daha doðruladýk. Milletlerarasý iliþkiler-
de kuklalardan faydalanmak usulüne, düþkünlük çaðýna son vermek, mede-
ni dünyanýn içten gelen bir dileði olmalýdýr…”

Vahdettin, böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafýndan halifelikten
çýkarýldý ve yerine sonuncu halife olan Abdülmecit Efendi getirildi.
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Yeni halife seçilmeden önce, seçilecek kiþinin de padiþahlýk unvaný ve is-
teðine kapýlarak herhangi bir yabancý devlete sýðýnmasýný önleyecek tedbir
almak gerekiyordu. Bunun için Ýstanbul'daki görevlimiz Refet Paþa'ya, Ab-
dülmecit Efendi ile görüþmesini, dahasý, elinden, Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi’nin halifelik ve padiþahlýk üzerine aldýðý kararý þartsýz kabul ettiðini bildi-
rir bir de belge alarak göndermesini yazdým. Bu yazdýklarým aynen yapýlmýþtýr.

18 Kasým 1922 günü Ýstanbul'da Refet Paþa'ya bir kapalý telgrafta baþlýca
þu noktalarý yazmýþtým:

"Abdülmecit Efendi, Müslümanlarýn Halifesi unvanýný kullanacaktýr. Bu
unvana, baþka unvan ve söz eklenmeyecektir. Müslümanlýk dünyasýna duyu-
rulmak üzere bir bildiri yayýmlanacaktýr. Bu bildiri baþlýca þu maddelerden
meydana gelecektir:

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kendisini halifeliðe seçmesinden do-
layý sevindiði açýkça belirtilecektir.

2. Vahdettin Efendi'nin yaptýklarý bir bir sayýlarak kýnanacaktýr.
3. Anayasanýn ilk on maddesinin kapsamý uygun bir yolla açýklanarak ve

önemli yerleri olduðu gibi alýnarak, Türkiye Devleti’nin, Büyük Millet Mec-
lisi’nin ve hükümetinin kendine has vasýflarý ile yönetim biçiminin Türkiye
halký ve bütün Müslümanlýk dünyasý için en faydalý ve en uygun olduðu be-
lirtilecektir.

4. Yeni Türkiye Hükümeti’nin geçmiþte gördüðü iþler ve deðerli çalýþma-
larý övücü bir dille anýlacaktýr.

5. Ýþbu bildiride, yukarýda sözü edilenlerden baþka siyasetle ilgili sayýlabi-
lecek bir görüþ ve düþünceye yer verilmeyecektir.

PROPAGANDACILAR ATAÐA GEÇÝYOR
Bazý gerici çevreler halifelikle ilgili tartýþmalarý sürdürmeye çalýþtýlar. Hal-

kýmýz, bu olumsuz tartýþmalarý haklý olarak endiþe ile izlemeye baþladý. Geri-
ci bir grup, "Afyonkarahisar Milletvekili Hoca Þükrü" imzasýyla "Ýslâm Hali-
feliði ve Büyük Millet Meclisi" adýyla bir kitapçýk yayýmladý. Kitapta, "Halife
demek, hükümet demektir. Halifeliðin haklarýný ve görevlerini ortadan kal-
dýrmak için kimsenin, hiçbir meclisin elinde deðildir" deniliyor, "Müslüman-
lar þüphe ve üzüntü içindedir" gibi sözlerle ortalýk bulandýrýlmak isteniyordu.

Hoca Þükrü Efendi ve arkadaþlarý, "Halife Meclis'in, Meclis Halifenin-
dir," gibi sözlerle halifeyi meclisin, dolayýsýyla devletin baþkaný gibi gösterme-
ye ve kabul ettirmeye çalýþýyorlardý.
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Onlara göre halife adýný taþýyan hükümet baþkaný yeryüzündeki üç yüz
milyon Müslümana egemen olacak, adaleti sürdürecek, kamu haklarýný gö-
zetecek, dirlik, düzenlik ve güveni saðlayacak, baþka dinden olanlarýn saldý-
rýlarýna engel olacaktý. Müslümanlýðý mutluluða ulaþtýracak uygarlýk ve ba-
yýndýrlýðý hazýrlamakla yükümlü olacaktý.

Bundan da anlýyordum ki, bu kiþiler, siyasi ve kiþisel çýkarlarýna ulaþmak
için dini duygularý kendilerine bir araç olarak kullanýyorlardý.

Padiþahlýðýn kaldýrýlýþý ve halifelik makamýndan doðan bu tip propagan-
dalar konusunda halký aydýnlatma gereði duydum ve bir yurt gezisi düzenle-
meyi yararlý gördüm. Ayrýca, meclis son yasama yýlýna girmiþ bulunuyordu.
Seçimler dolayýsýyla, “Anadolu ve Rumeli Haklarýný Savunma Derneði”ni bir
siyasi parti durumuna getirmeye karar vermiþtim. Bu konularda, halkla karþý
karþýya gelip görüþmeyi uygun ve yararlý buluyordum.

Eskiþehir'den baþlayarak Ýzmit, Bursa, Ýzmir ve Balýkesir'de halký uygun
yerlerde toplayarak uzun uzun görüþtüm. Bana diledikleri sorularý sormalarý-
ný istedim. Sorulan sorulara karþýlýk olmak üzere, saatlerce süren konuþma-
lar yaptým.

Hemen her yerde halk, Lozan Konferansý ve sonucunu; milli egemenlik
ve halifelik meselesini, bir de kurmak isteðim partiyi merak ediyordu.

Lozan barýþ görüþmelerinden olumlu sonuçlar alýnacaðýna inancýmý be-
lirttim. Halifelik konusunda da halkýn þüphe ve endiþesini gidermek için her
yerde lüzumu kadar konuþma yaptým. Bu konuþmalarda kesin olarak bir þe-
yin altýný çizdim:

“Milletimizin kurduðu yeni devletin kaderine, iþlerine, baðýmsýzlýðýna,
unvaný ne olursa olsun hiçbir kimseyi karýþtýrmayýz. Millet, kurduðu devleti
ve onun baðýmsýzlýðýný koruyor ve sonsuza kadar da koruyacaktýr!”

Yaptýðým konuþmalarda da halkýmýza özetle þunlarý anlattým:
“Bütün Müslümanlarý içine alan bir devlet kurmak göreviyle yükümlüy-

müþ gibi görülen bir halifenin görevini yapabilmesi için Türkiye Devleti ve
onun bir avuç insaný bu halifenin emri altýna verilemez. Millet, bunu kabul
edemez. Türkiye halký bu kadar büyük sorumluluðu, bu kadar mantýksýz bir
görevi üstüne alamaz. Milletimiz, yüzyýllarca böyle boþ görüþlere dayanýlarak
saða sola koþturuldu. Ama ne oldu? Her gittiði yerde milyonlarca insan bý-
raktý. Yemen çöllerinde kavrulup yok olan Anadolu çocuklarýnýn sayýsýný bi-
liyor musunuz? Suriye'yi, Irak'ý korumak için, Mýsýr'da barýnabilmek için, Af-
rika'da tutunabilmek için kaç insan þehit oldu, bunu biliyor musunuz? Sonuç
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ne oldu görüyor musunuz? Yeni Türkiye'nin ve yeni Türkiye halkýnýn kendi
varlýðýndan ve mutluluðundan baþka düþünecek bir þeyi yoktur. Baþkalarýna
verilecek en küçük bir þeyi kalmamýþtýr.”

Konuþmalarýmýn sonunda þunu da öðütledim:
“Kendimizi dünyanýn hakimi sanmak cehaleti artýk sürüp gitmemelidir.

Dünyanýn durumunu, dünyadaki gerçek yerimizi bilememek ve bilgisizlere
uymakla milletimizi sürüklediðimiz yýkýmlarýn sonu gelmelidir. Bile bile bu
acýklý durumu sürdüremeyiz…”

LOZAN BARIÞ KONFERANSI
Lozan Konferansý genel toplantýsý, 21 Kasým 1922 günü yapýlmýþtýr. Bu

konferansta Türkiye Devletini Ýsmet Paþa temsil etti. Trabzon Milletvekili
Hasan Bey ile Sinop Milletvekili Rýza Nur Bey, Ýsmet Paþa'nýn baþkanlýðýn-
daki heyeti meydana getiriyorlardý. Heyetimiz, 1922 Kasým ayý baþlarýnda,
Lozan'a gitmek üzere Ankara'dan ayrýldý. Ýki dönemli olan ve sekiz ay süren
Lozan Konferansý ve sonucu herkes tarafýndan biliniyor.

Bir süre, Ankara'da, Lozan Konferansý görüþmelerini izledim. Görüþme-
ler ateþli, tartýþmalý geçiyordu. Türk haklarýný tanýyan olumlu sonuç görül-
müyordu. Ben, bunu normal buluyordum. Çünkü, Lozan barýþ masasýnda söz
konusu edilen meseleler, yalnýz üç-dört yýllýk son döneme baðlý deðildi. Yüz
yýllýk hesaplar görülüyordu. Bu kadar eski, bu kadar karýþýk hesaplarýn için-
den çýkmak elbette çok kolay olmayacaktý.

Osmanlý Devleti’nin, kendisini kuran temel düþüncenin, Türk milletinin
insanca yaþamasýný saðlayacak yollara baþvurmasý yasak edilmiþti. Ülkeyi kal-
kýndýrmaz, demiryolu yaptýramaz ve hatta okul bile yaptýramazdý. Bu gibi du-
rumlarda hemen yabancý devletler engel olurlardý.

Osmanlý hükümdarlarý ve yakýnlarý, büyük gösteriþler içinde yaþayabil-
mek için ülkenin ve milletin bütün kaynaklarýný kuruttuktan baþka, milletin
her türlü gelirini karþýlýk göstererek ve devletin onurunu, þerefini ayaklar al-
týna alarak birçok borçlara girmiþlerdi. O kadar çok borçlanmýþlardý ki, dev-
let bu borçlarýn faizlerini ödeyemeyecek duruma gelmiþ, dünya gözünde bat-
mýþ sayýlmýþtý.

Mirasçýsý olduðumuz Osmanlý Devleti’nin dünya gözünde hiçbir deðeri,
erdemi ve onuru kalmamýþtý. Milletlerarasý haklarýn dýþýnda býrakýlmýþtý.
Sanki baþka milletlerin esareti veya mandasý altýna alýnmýþ gibi görülüyordu.
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Geçmiþteki yanlýþlarla, savsaklamalarla hiçbir ilgimiz yokken, yüz yýllarýn
birikmiþ hesaplarý bizden sorulmamasý gerekirken, bu konuda da dünya ile
karþý karþýya gelmek bize düþmüþtü.

Milleti ve ülkeyi gerçek baðýmsýzlýðýna ve egemenliðine kavuþturmak için
bu güçlüklere katlanmak bizim üzerimize yükletilmiþti. Ben, yüzde yüz olum-
lu sonuç alýnacaðýna güveniyordum. Türk milletinin varlýðý için, baðýmsýzlýðý
için, egemenliði için yüzde yüz baþarý elde etmek zorunda olduðumuz temel
haklarýn dünyaca tanýnacaðýna hiç þüphem yoktu. Çünkü, gerçekte bu temel
haklar fiili olarak, savaþ meydanlarýnda alýnmýþtý.

Konferans masasýnda istediðimiz, gerçekte elde edilmiþ olan haklarýn
usulüne göre yazýlýp tasdik edilmesinden baþka bir þey deðildi. Ýsteklerimiz
açýktý ve tabii haklarýmýza dayanýyordu. Bundan baþka, haklarýmýzý korumak
ve saðlamak için gücümüz de vardý ve bu güç bize yeterdi. En büyük gücü-
müz, en güvenilir dayanaðýmýz milli egemenliðimizi elde etmiþ olmamýz idi.

BENÝ YIPRATMAYA ÇALIÞIYORLAR
Daha önce, mecliste bize karþý olan milletvekillerinin saldýrýlarý hakkýn-

da bilgi vermiþtim. Bunlarýn bir kýsmýna geziye çýkýþýmýn ertesi günü þahit ol-
muþtuk. Hoca Þükrü Efendi ve arkadaþlarýnýn bazý teþebbüslerini size daha ön-
ce anlatmaya çalýþmýþtým. Þimdi, bu türde fikri olanlarýn Aralýk 1922'de çevir-
mek istedikleri yeni bir dolaptan örnek vermek istiyorum. Üç milletvekili,
"Milletvekili Seçimi Kanunu"nda deðiþiklik yapýlmasý ile ilgili bir önerge hazýr-
lamýþlar. Bu önergede yazýlanlarý öðrenmiþtim. 2 Aralýk 1922 günü, bu önerge-
nin mecliste okunarak Tasarý Komisyonu’na gönderilmesi istendi. Baþkan, “Bu
kanun teklifinin okunmadan komisyona gönderilmesi gelenektir” dedi.

Erzurum milletvekili Süleyman Necati, Mersin milletvekili Selâhattin ve
Samsun milletvekili Emin Beylerin hazýrladýklarý kanun tasarýsý, doðrudan
doðruya benimle ilgiliydi ve özü þuydu: “Beni vatandaþlýk haklarýndan mah-
rum etmek!”

Tasarýnýn 14. maddesi þöyleydi:
"Büyük Millet Meclisi’ne üye seçilebilmek için, Türkiye'nin bugünkü sý-

nýrlarý içinde bulunan yerlerden herhangi birinin halkýndan olmak ya da
kendi seçim bölgesinde yerleþmiþ olmak gerekir. Göçmen olarak gelenler, bir
yere yerleþtirildikleri günden bu yana beþ yýl geçmiþ ise seçilebilirler."

Hemen söz alýp özetle þu konuþmayý yaptým:
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“Efendiler, bu tasarý, beni ilgilendirdiðinden, kýsaca düþüncemi bildirmek
istiyorum. Ne yazýk ki, benim doðum yerim, bugünkü sýnýrlar dýþýnda kalmýþ
bulunuyor. Ýkincisi, herhangi bir seçim bölgesinde beþ yýl oturmuþ da deðilim.
Doðum yerim, bugünkü milli sýnýrýmýzýn dýþýnda kalmýþtýr. Ama, bunu ben is-
temiþ deðilim ve bunda hiçbir suçum yoktur. Bu, bütün yurdumuzu, milleti-
mizi daðýtýp yok etmek isteyen düþmanlarýn bu iþteki baþarýlarýnýn biraz olsun
önlenemeyiþinden ileri gelmiþtir. Eðer düþmanlar amaçlarýna tam olarak
ulaþmýþ olsalardý, Allah korusun, bu tasarýya imza atan baylarýn doðum yer-
leri de sýnýr dýþýnda kalabilirdi. Bundan baþka, bu maddenin istediði þart ben-
de yoksa, yani beþ yýl sürekli olarak bir seçim bölgesinde oturmamýþ isem, o
da, bu ülke uðrunda yaptýðým görevler yüzündendir. Eðer bu maddenin iste-
diði niteliðe sahip olmaya çalýþsaydým, Arýburnu ve Anafartalar'daki savun-
malarýmý yapmamam gerekirdi. Eðer bir yerde beþ yýl oturmak zorunda bu-
lunsaydým, benim, Bitlis'i ve Muþ'u aldýktan sonra Diyarbakýr'a doðru yayýlan
düþmanýn karþýsýna çýkmamam, Bitlis'i ve Muþ'u kurtarmak gibi önemli öde-
vimi yapmamam gerekirdi. Bu baylarýn istediði nitelikleri kazanmak istesey-
dim, Halep'te bir ordu kurarak düþmana karþý savunmaya girmemem ve bu-
gün "milli sýnýr" dediðimiz sýnýrý zorla çizmemem gerekirdi. Sanýyorum ki, on-
dan sonraki çalýþmalarýmý herkes bilir. Hiçbir yerde, beþ yýl oturamayacak öl-
çüde çalýþmýþ bulunuyorum. Ben sanýyordum ki, bu çalýþmalarýmdan dolayý
milletimin sevgisini ve yakýnlýðýný kazandým. Belki bütün Ýslam dünyasýnýn
sevgisini ve yakýnlýðýný kazandým. Bu sevgi ve yakýnlýklara karþýlýk, vatandaþ-
lýk haklarýndan mahrum býrakýlacaðýmý hiç aklýma getirmedim. Sanýyordum
ki, dýþ düþmanlar canýma kýyarak da beni yurdumdaki iþimden ayýrmaya ça-
lýþacaklardýr. Ama hiçbir zaman düþünüp düþleyemezdim ki, yüce mecliste,
iki üç kiþi bile olsa, düþmanlar gibi düþünen üyeler bulunabilsin. Bunun için-
dir ki, ben anlamak istiyorum: Bu baylar gerçekten seçim bölgeleri halkýnýn
düþünce ve duygularýný mý yansýtýyorlar? Yine bu baylara soruyorum; milletve-
kili olmalarý bakýmýndan, bütün milletin vekili olmak gibi bir nitelik taþýdýkla-
rýna göre, milletin da kendileri gibi düþündüðünü söyleyebilir mi? Beni vatan-
daþlýk haklarýndan mahrum kýlmak yetkisi bu baylara nereden verilmiþtir? Bu
kürsüden açýkça yüce kurulunuza ve bu baylarýn seçim bölgeleri halkýna ve
bütün millete soruyorum ve karþýlýk istiyorum!”
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Bu sözlerim, yayýn organlarý aracýlýðý ile ülkeye yayýldý. Millet, konuþma-
mý ve karþýlýðýný istediðim soruyu öðrendi. Her taraftan seçmenler ve halk,
hemen Meclis Baþkanlýðý’na protesto yazýlarý yaðdýrdýlar. Kanun teklifine im-
za atan milletvekilleri, kendi bölgelerinde kýnandýlar.

Milletimin bu sevgi ve güven gösterileri, benim için büyük birer onurdu
ve hayatýmýn hiç döneminde unutamayacaðým bir hatýradýr.

YENÝ SEÇÝM ZAMANI 
Birinci Büyük Millet Meclisi'nin bu karýþýk ruh durumu düþünülmeye de-

ðerdi. Milli Meclis'in görev yapamayacak bir duruma geldiði kaygýsýnýn yay-
gýnlaþtýðý sezildi. Olup bitenleri soðukkanlýlýkla inceleyen bazý milletvekille-
ri, üzüntülerini bildiriyorlardý. Artýk bu Meclisi yenilemek, yeni bir seçime
gitmek gerekli olmuþtu.

Konuyu önce Bakanlar Kurulu Baþkaný Rauf Bey'e bildirdim. O da Ba-
kanlar Kurulu'nu topladý. Meclisin yenilenmesi için bir önerge verilmesi ko-
nusunda görüþ birliðine vardýk. Bu karar, ayrýca partimizin Grup Yönetim
Kurulu'nda da tartýþýp sonuca vardýktan sonra, 1 Nisan 1923 günü meclise
sunuldu. Tasarý oybirliði ile kabul edilip kanunlaþtý.

Meclis'in bu kanunu çýkarmasý, inkýlap tarihimiz açýsýndan çok önemli bir
hadisedir. Meclis bu yasayý çýkarmakla, kendinde beliren zaafý ve eksikliði ka-
bul ettiðini ve bundan dolayý milletin duyduðu üzüntüyü anlamýþ olduðunu
gösterdi.

Yeni seçimlere, daha önce, tespit ettiðimizi söylediðim ilkelerle girdik.
Aday olacaklar, önce benimle görüþecekler, partimizin ilkelerini benimsedik-
lerini ve görüþlerimize katýldýklarýný bana bildireceklerdi. Adaylarý ben seçip
ilan edecektim. Ülkenin her yerinde konuþmalarým ve ikazlarým halkýmýzca
büyük bir samimiyetle ve güvenle karþýlandý. Ortaya attýðýmýz ilkeler benim-
sendi. Bu ilkelere ters düþecek adaylarý seçmeyecekleri anlaþýldý. Fakat bazý
kiþiler baðýmsýz olarak, bazýlarý da iki yüzlü davranýþlarla içimize girmek yo-
lunu denediler. Bunlarýn gerçek yüzleri, ikinci Büyük Millet Meclisi toplanýp
göreve baþladýktan sonra anlaþýldý.
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YENÝDEN LOZAN BARIÞ ANTLAÞMASI
Ýçeride bu geliþmeler olurken, Lozan Konferansý seçime girdiðimiz sýrada

23 Nisan 1923'te yeniden toplandý. Biz seçimle uðraþýrken, temsilcilerimiz de
barýþý saðlamak için çalýþtýlar. Bu alanda önemli ve yararlý iþler yaptýlar.

Bu görüþmeler sonunda, dört yýllýk Kurtuluþ Savaþýmýz, milletimizin tari-
hine ve geleneklerine uygun bir biçimde, yani barýþla neticelendi.

24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barýþ Antlaþmasý'nýn hemen
ardýndan orada ülke için çalýþan heyetin baþkaný olan Ýsmet Paþa'ya þu tel-
grafý çektim:

“Milletin ve hükümetin, yüksek kiþiliðinize vermiþ olduðu yeni görevi ba-
þarý ile sonuçlandýrdýnýz. Ülkeye yararlý iþlerle örülü olan ömrünüzü bu tarihi
baþarý ile yücelttiniz. Uzun savaþmalardan sonra yurdumuzun barýþa ve baðým-
sýzlýða kavuþtuðu bugün parlak baþarýlarýnýzdan dolayý sizi ve çalýþmalarýnýzda
size yardým eden bütün heyet üyelerini içten duygularla tebrik ediyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný
Baþkomutan

Gazi Mustafa Kemal”
Bakanlar Kurulu Baþkaný olan Rauf Bey de þu teli gönderdi:
“Yüzyýllarca hür ve baðýmsýz yaþamýþ olan kutsal Türkiye'mizin soylu hal-

ký, uðradýðý haksýz saldýrýlar karþýsýnda bütün þuuru ve varlýðý ile, yaþama hak-
kýný ve baðýmsýzlýðýný kurtarmak için ayaklanarak, kurduðu yýlmaz ve yenil-
mez milli ordusuyla, Büyük Baþkanýmýzýn ve Baþkomutanýmýzýn ve gözü pek
komutanlarýmýzýn yönetiminde zaferden zafere yürüdü. Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi ve hükümetinin, milletten aldýðý kudret ve güçle ve ordularýnýn
pek yüksek savaþ kabiliyetiyle elde ettiði bu baþarý ve zaferlerin, Lozan'da ay-
lardan beri süren barýþ görüþmeleri sonunda milletlerarasý bir belge ile orta-
ya konulmasý, milletimize yeni bir çalýþma dönemi hazýrlamýþtýr. Bakanlar Ku-
rulu, dirençli ve fedakar milletimizin hayat hakkýný ve baðýmsýzlýðýný güven
altýna alan bir antlaþmanýn yapýlmasýndaki çalýþmalardan dolayý, baþta yük-
sek kiþiliðiniz olmak üzere, temsilcilerimiz ve danýþmanlarýmýzý kutlar.

Bakanlar Kurulu Baþkaný Hüseyin Rauf”

YENÝ BAÞKENT ANKARA OLUYOR
Lozan Barýþ Antlaþmasý, çok önemli bir netice ile, barýþla sona ermiþti.

O günden sonra artýk yeni Türkiye Devleti’nin baþþehrini kanun ile tespit et-
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mek gerekiyordu. Bütün düþünceler, yeni Türkiye'nin baþþehrinin Anado-
lu'da ve Ankara þehri olmasý gerektiði noktasýnda toplanýyordu. Baþkent se-
çiminde en kesin önemi olan yön asker güdümü ve coðrafya durumu idi.
Devletin baþþehrini bir an önce belirleyerek iç ve dýþ kararsýzlýklara son ver-
mek çok gerekli idi. Gerçekten, bilindiði gibi, baþþehrin Ýstanbul olarak kala-
caðý, ya da Ankara olacaðý meselesi üzerinde öteden beri içerde ve dýþarýda
kararsýzlýklar görülüyordu. Bu arada Ýstanbul'un yeni milletvekillerinden ba-
zýlarý, Refet Paþa baþta olmak üzere, Ýstanbul'un baþþehir olarak kalmasý gere-
ðini, kimi örneklere dayanarak ispatlamaya çalýþýyorlardý. Ankara'nýn gerek
iklim, ulaþtýrma araçlarý, geliþim kabiliyeti, gerekse kuruluþ ve teþkilatlar ba-
kýmýndan hiç de uygun ve elveriþli olmadýðýný söylüyorlardý.

Bütün bunlar olurken, Ýsmet Paþa'nýn tek maddelik önerisi 13 Ekim
1923'de büyük bir çoðunlukla kabul edildi ve Ankara, Yeni Türkiye Cumhu-
riyeti’nin baþþehri olarak kayýtlar altýna alýndý.

Çok geçmeden mecliste, Fethi Bey'in baþkanlýðýnda kurulan hükümete
karþý, taþlamalar ve eleþtiriler baþladý. Anlaþýldýðýna göre bazý milletvekilleri-
nin bakan olma isteði ve dileði artmýþtý. Hükümeti bunun için beðenmeme-
ye baþlamýþlardý.

Yeni seçimde partimiz adýna milletvekilliðine seçilmeleri saðlanmýþ olan
bazý isimler de Bakanlar Kurulu’na karþý olan akýmlarý körükleyerek kendi
amaçlarýna göre yararlanma yollarýný hazýrlamaya çalýþýyorlardý. Karþý duru-
ma geçecekleri sezilen milletvekillerinin meclis çoðunluðunu aldatarak hü-
kümete ve meclise faal bir durum almak amacýnda olduklarý anlaþýlýyordu.

Bizimle, görüþte ve çalýþmada uzlaþýp birleþmeyi gerekli görmeden baðým-
sýz ve gizli olarak çalýþan küçük bir grup belirdi. Bu grup temiz yürekli ve hak-
sever gibi görünerek bütün parti üyelerine kendi görüþlerini benimsetmede
baþarýlý olmaya baþladý. Örnekse, bir parti toplantýsýnda, Ýçiþleri Bakanlýðý’na
Erzincan milletvekili Sabit Bey'in ve Meclis Ýkinci Baþkanlýðý’na da Ýstan-
bul'da bulunan Rauf Bey'in meclis tarafýndan seçilmesi saðlandý.

Halbuki ben, Sabit Bey'in Ýçiþleri Bakaný olmasýný uygun görmemiþtim.
Rauf Bey'in de, Meclis Ýkinci Baþkanlýðý’na seçilmesini doðru bulmuyordum.
Çünkü Rauf Bey, daha dün Bakanlar Kurulu Baþkaný’ydý. Hangi duygularýn
etkisi altýnda çalýþtýðýndan dolayý baþbakanlýktan çekilmek zorunda býrakýl-
dýðý herkes tarafýndan çok iyi biliniyordu.
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Yeni Meclis, daha ilk zamanlarda gizliden gizliye bize karþý duran küçük
bir grup tarafýndan aldatýlma durumuna düþtü. Fethi Bey ve arkadaþlarý, hü-
kümet iþlerini rahatça yapamayacak duruma getirildi. Fethi Bey, bu durum-
dan bana birçok daha yakýndý ve Bakanlar Kurulu'ndan çekilmek istedi. Kö-
tülük, hükümetin meclis tarafýndan seçilmesinden doðuyordu. Bu gerçeði
çok önceden görmüþtüm.

CUMHURÝYET ÝLAN EDÝLÝYOR
Devletin üst seviyesinde görev alan arkadaþlarla Çankaya Köþkü’nde ye-

mekli bir toplantý düzenlemeye karar verdim. Ýsmet Paþa ile Kâzým Paþa ve
Fethi Bey'e de Çankaya'ya benimle yemeðe gelmelerini söyledim. Çankaya'ya
varýnca, orada beni görmek üzere gelmiþ olan Rize milletvekili Fuat Bey, Af-
yonkarahisar milletvekili Ruþen Eþref Beylere rastladým. Onlarýn da yemeðe
kalmalarýný saðladým.

Yemek yenirken, “Yarýn cumhuriyet ilân edeceðiz” dedim.
Orada bulunan arkadaþlar hiçbir tepki göstermeden sözlerimi onayladýk-

larýný belirttiler. Yemeði býrakarak, bundan sonra yapýlmasý gerekenleri ko-
nuþmak üzere bir plan yapmaya baþladýk ve aramýzda iþ bölümüne gittik.

Düzenlediðim programýn ve verdiðim talimatýn uygulanýþý konusunda
hiçbir aksaklýk istemiyordum.

Görüyorsunuz ki, cumhuriyet ilânýna karar vermek için Ankara'da bulu-
nan bütün arkadaþlarýmý çaðýrmayý ve onlarla görüþüp tartýþmayý gerekli gör-
medim. Çünkü, onlarýn öteden beri ve tabii olarak bu konuda benim gibi dü-
þündüklerinden þüphem yoktu. Oysa, o sýrada Ankara'da bulunmayan bazý ki-
þiler hiçbir yetkileri yokken kendilerine bilgi verilmeden, düþünceleri ve uygun
görüp görmedikleri sorulmadan cumhuriyetin ilân edilmiþ olmasýný kendileri-
ne karþý yapýlmýþ bir hareket olarak gördüler, gücendiler ve hatta bazýlarý bunu
hükümetten ve milli hareketten ayrýlma gerekçesi olarak bile gördüler.

O gece birlikte bulunduðumuz arkadaþlar erkenden ayrýldýlar. Yalnýz Ýs-
met Paþa Çankaya'da konuk idi. Onunla yalnýz kaldýktan sonra, bir kanun
teklifi hazýrladýk. Bu tasarýda 20 Ocak 1921 günlü anayasanýn devlet biçimi-
ni tespit eden maddelerini deðiþtirmiþtim. Birinci maddenin sonuna, "Türki-
ye Devleti’nin hükümet biçimi cumhuriyettir" ibaresini ekledim.

Þimdi burada, 29 Ekim 1923 pazartesi günü Ankara'da geçen olayý, kýsaca
anlatmak istiyorum. Pazartesi günü öðleden önce saat 10.00’da, Halk Partisi
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Grubu, Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Fethi Bey'in baþkanlýðýnda toplandý.
Bakanlar Kurulu seçimi görüþmelerine baþlandý. Uzun konuþmalardan sonra
beni çaðýrdýlar ve seçimden hemen sonra þu görüþleri dile getirdim:

“Sayýn arkadaþlarým, dünya çapýnda önemli olaðanüstü olaylar karþýsýn-
dayýz. Yüksek heyetinize teklif edilen kanun teklifinin kabulü dolayýsýyla, Tür-
kiye Devleti’nin uzun zamandan beri dünyaca bilinen, bilinmesi gereken vasfý,
milletlerarasý adýyla isimlendirildi. Bunun tabii neticesi olmak üzere, meclisin
baþkanlýðýnda bulundurduðunuz arkadaþýnýza yaptýrdýðýnýz görevi, cumhur-
baþkaný unvanýyla yine bu arkadaþýnýza, bu güçsüz arkadaþýnýza verdiniz.
Bu seçim dolayýsýyla þimdiye kadar benim için gösterdiðiniz sevgi, yakýnlýk ve
güveni bir daha göstermekle yüksek kýymet verirliðinizi ispat etmiþ oluyorsu-
nuz. Bundan dolayý yüce meclise gönlümün bütün samimiyetiyle teþekkürler
ederim. Yüzyýllardan beri doðuda haksýzlýk görmüþ olan milletimiz, Türk mil-
leti, soydan gelme vasýflarýndan mahrum sayýlýyordu. Milletimiz, kendisinde
bulunan nitelikleri ve deðeri, hükümetin yeni adýyla, medeniyet dünyasýna
çok daha kolay gösterebilecektir. Türkiye Cumhuriyeti, dünya devletleri ara-
sýndaki yerine yaraþýr olduðunu, baþaracaðý islerle kanýtlayacaktýr. Arkadaþ-
lar, bu yüce kuruluþu meydana getiren Türk Milletinin son dört yýl içinde ka-
zandýðý zafer, bundan sonra da birkaç kat olmak üzere görülecektir. Ben, gör-
düðüm bu güven ve insana yaraþýr iþlerin neticesini görebilmek için pek
önemli saydýðým bir noktadaki ihtiyacý bildirmek zorundayým. O ihtiyaç,
yüksek meclisin bana karþý olan sevgisini, güvenini ve yardýmýný sürdürmesi-
dir. Ancak böylelikle ve Allah’ýn yardýmýyla bana verdiðiniz ve vereceðiniz
görevleri iyi bir biçimde yapabileceðimi düþünüyorum. Her zaman sayýn ar-
kadaþlarýmýn ellerine çok içtenlikle ve sýkýca yapýþarak onlarýn varlýklarýndan
kendimi bir an bile ayrý görmeyerek çalýþacaðým. Her zaman, milletin sevgi-
sine dayanarak hep birlikte ileriye gideceðiz. Türkiye Cumhuriyeti mutlu, ba-
þarýlý, muzaffer olacaktýr…"

Bu konuþmanýn ardýndan, meclis tarafýndan cumhuriyeti kabul kararý 29-
30 Ekim 1923 gecesi saat 20.30'da verildi. 15 dakika sonra yani 20.45'te
cumhurbaþkaný seçimi yapýldý ve sonuçlar o gece bütün ülkeye bildirildi.

HALÝFELÝK TARÝHE KARIÞIYOR
Önümüzde önemli bir engel daha vardý. Sürekli tartýþmalar sýrasýnda

gündeme gelen halifelik makamýyla ilgili düþüncelerimi de sizlere anlatmak
zorundayým.
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1924 yýlý baþýnda, büyük bir askeri tatbikat yapýlmasý kararlaþtýrýlmýþtý. Bu
tatbikat Ýzmir'de gerçekleþtirilecekti ve bin bunun için 1924 yýlý ocak ayý ba-
þýnda Ýzmir'e gittim. Orada iki aya yakýn kaldým. Burada bulunduðum süre
içinde, halifeliðin kaldýrýlmasý zamanýnýn geldiði kanaatine varmýþtým. Ýsmet
Paþa ve Milli Savunma Bakaný olan Kâzým Karabekir Paþa da Ýzmir'e gelmiþ-
lerdi. Genelkurmay Baþkaný Fevzi Paþa daha önce orada bulunuyordu. Hepi-
miz halifeliðin kaldýrýlmasý gerektiði görüþünde idik. Bununla birlikte Din Ýþ-
leri ve Evkaf Bakanlýklarýný da kaldýrmak ve öðretimi birleþtirmek kararýnda
idik. 23 Þubat 1924 günü Ankara'ya döndük. Burada da gereken kiþilere ka-
rarýmý bildirdim.

Mecliste bütçe görüþmeleri yapýlýyordu. Osmanoðullarý’ndan yurt içinde
bulunanlarýn ödenekleri ile Din Ýþleri ve Evkaf Bakanlýðý bütçeleri üzerinde
durulmak gerekiyordu. Arkadaþlarýmýz bu amaca göre konuþmalara ve eleþ-
tirilere baþladýlar. Görüþme ve tartýþma sürdürüldü. 1 Mart günü, Büyük Mil-
let Meclisi’nin beþinci çalýþma yýlý dolayýsýyla yaptýðým konuþmada özellikle
þu noktalara deðindim:

1. Millet, Cumhuriyet’in bütün saldýrýlardan korunmasýný istemektedir.
Bunun için Cumhuriyetin, zaman yitirilmeden denenmiþ ilkelere uydurulma-
sý gerekir.

2. Eðitim ve öðretim birleþtirilerek, zaman yitirilmeden bunun uygulan-
masý gereklidir.

3. Müslümanlýk, bir siyasi araç olmaktan kurtarýlmalýdýr.

2 Mart günü parti grubu toplanýp ortaya atýlan bu üç konuyu görüþtü. Ýl-
kelerde anlaþmaya varýldý. Tasarýya birkaç kiþi karþý çýktýysa da, mecliste ya-
pýlan inandýrýcý konuþmalarla kabul edilip kanunlaþtý. Buna göre:

1. Din Ýþleri ve Vakýflar Bakanlýðý kaldýrýldý.

2. Bütün bilim öðretim kurumlarý, Milli Eðitim Bakanlýðý’na baðlandý.

3. Halife görevinden alýndý ve halifelik makamý kaldýrýldý. Görevden alý-
nan halife ile birlikte Osmanoðullarý soyundan olanlarýn hepsinin, Türki-
ye'de oturmasý yasaklandý.

Þunu da belirteyim ki, birtakým kiþiler, bu kararlarýn alýndýðý son dakika-
larda halifelik görevini üzerime almamý dahi teklif ettiler fakat ben onlara
konuyla ilgili gerekli cevabý gerektiði biçimde verdim.
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CUMHURÝYET’E KARÞI TUZAKLAR
Bir yandan yeni rejimi yönetiminin bütün kademelerine yaymaya çalýþýr-

ken, bir taraftan da hâlâ aþýlamamýþ engellerle mücadele ediyorduk.

Ekim ayýnýn son günlerinde bize karþý olanlarýn yeni bir oyunuyla karþý-
laþtýk. Farklý görüþler, ordu komutanlarý arasýnda da yayýlýyordu. Rauf Bey,
meclis içinde gerçekleþtiremediði oyununu ordu içinde sahneye koymaya
kalkýþtý. Kýsa zamanda Kâzým Karabekir Paþa, Ali Fuat Paþa, Refet Paþa gibi
ordunun önde gelen bazý komutanlarýný da çevresinde topladý. Bunlar, bir
birlik kurarak, yönetimi ele geçirmeye kalkýþtýlar. Yeni seçimlerde milletveki-
li seçilemeyen kiþileri kullanarak bütün ülkede, milleti bize karþý kýþkýrtmak
için uðraþtýlar.

Durumu hükümetteki ilgili arkadaþlarla inceledik. Hemen önlem almak
üzere görüþ birliðine vardýk. O zamanlar ordu komutanlarýnýn çoðu, ayný za-
manda meclis üyesi, yani milletvekiliydi. Cumhuriyetin ilânýna kadar bu du-
rumun bir sakýncasý görülmemiþti. Cumhuriyetin ilânýndan sonra ortaya çý-
kan görüþ ayrýlýklarý, bu görüþ ayrýlýklarýnýn orduyu etkilemesi, durumun sa-
kýncalý olduðunu gösterdi. Ordunun bir bütün olarak varlýðýný sürdürmesi
için politika dýþýnda tutulmasý gereði ortaya çýktý. Oynanmak istenilen yeni
oyun bunu bütün açýklýðýyla ispatladý.

30 Ekim 1924 günü ordu komutanlarýna bir telgraf çektim. Hemen mil-
letvekilliðinden ayrýlmalarýný ve askerlik görevine baðlýlýklarýný bildirmeleri-
ni istedim. Ýsteðim yerine getirildi. Komutanlarýn çoðu milletvekilliðinden
ayrýldýklarýný bildirdiler. Ayrýlmayanlarýn görevlerine son verdik. Böylece oy-
nanmak istenen oyunu da bozmuþ olduk.

Cumhuriyetin ilânýný, padiþahlýðýn ve halifeliðin kaldýrýlmasýný tasdik
etmeyenler, mecliste bir süre daha direndiler. Yolsuzluklar yapýldýðý gerek-
çesiyle verilen bir gensoru önergesinin görüþülmesi sýrasýnda, açýkça hükü-
mete karþý olduklarýný gösterdiler. Burada da bir baþarý kazanamayýnca bir
parti kurdular. Adýna da "Terakkiperver Cumhuriyet Fýrkasý" dediler.
"Cumhuriyet" sözcüðünü aðýzlarýna almaktan çekinenlerin, kurduklarý par-
tiye bu adý vermeleri, elbette samimi ve inanýlýr deðildi. Bu partiye, "tutu-
cu" demek daha uygun olurdu. “Partinin dini fikir ve inançlara saygýlý" ol-
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duðu ibaresiyle taraftar toplamaya çalýþtýlar ve bu sözü neredeyse bir bayrak
gibi taþýmaya baþladýlar.

Durumun nereye doðru gittiðini görüyordum.Yüzyýllardan beri, cahilleri,
yobazlarý ve boþ inançlara saplanmýþ olanlarý aldatarak özel menfaat saðla-
maya kalkýþmýþ olanlarýn taþýdýðý bir bayraktý bu sözünü ettikleri ifade biçimi.
Türk Milleti, yüzyýllardan beri sonu gelmeyen yýkýmlara, içinden çýkýlmaz ba-
taklýklara, bu sözlerle gösterilerek sürüklenmiþti.

Yine bu düþünceyle, dini yobazlýðý coþturarak, milletimizi cumhuriyete,
ilerleme ve yenileþmelere karþý kýþkýrtmak istediler. Dini düþünce ve inanç-
lara saygý perdesi altýnda, “Biz halifeliðin yeniden kurulmasýný isteriz. Biz ye-
ni kanunlar istemeyiz. Bize eski kanunlar yeter. Medreseler, tekkeler, softalar,
þeyhler, müritler, biz sizi koruyacaðýz; bizimle birlik olunuz. Çünkü Mustafa
Kemal'in partisi halifeliði kaldýrdý. Müslümanlýðý zedeliyor. Sizi gâvur ya-
pacak, size þapka giydirecek” diye propaganda yapmaya baþladýlar.

Bütün bu geliþmeler üzerine hükümet ve meclis, olaðanüstü tedbirler al-
mayý gerekli gördü. Takrir-i Sükûn Kanunu’nu çýkardý. Ýstiklâl Mahkemele-
ri’ni kurdu. Ordunun savaþa hazýr sekiz, dokuz tümenini, ayaklananlarý yola
getirmek için uzun süre görevde hazýr tuttu. "Terakkiperver Cumhuriyet Fýr-
kasý" denilen zararlý siyasi hareket, filizlenmeden kapatýldý.

Bütün bunlarýn sonunda elbette cumhuriyet baþarý kazandý. Ayaklanan-
lar yok edildi. Ama, cumhuriyet düþmanlarý, alçakça, son bir teþebbüste
daha bulundular. Bu da, Ýzmir'de bize karþý düzenlenen suikast giriþimidir ki,
cumhuriyet mahkemelerinin ezici eli, bu defa da, cumhuriyeti, bu insanlarýn
elinden kurtarmayý baþardý.

ÝSTÝKLAL MAHKEMELERÝ FAALÝYETTE
Bir taraftan iyi þeyler olurken bir yandan da kötü durumlarla karþýlaþýyor-

duk. Durumun aðýrlaþmasý üzerine hükümetçe olaðanüstü tedbirler alýnmasý
gerektiði görüþümüzü ortaya attýk ancak ilk zamanlar bu görüþün karþýsýnda
duranlar oldu.

Takrir-i Sükûn Kanunu’nu ve Ýstiklâl Mahkemeleri’ni, zorbalýk aracý ola-
rak kullanacaðýmýz iddiasýný ortaya atanlar ve fikri aþýlamaya çalýþanlar oldu.
Elbette, zaman ve olaylar, bu iðrenç düþünceyi aþýlamaya çalýþanlarý, utançlý
duruma düþürmüþtür. Biz, alýnan olaðanüstü, ama kanuna uygun tedbirleri,
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hiçbir zaman ve hiçbir biçimde, kanun dýþýna çýkmak için araç olarak kullan-
madýk, tersine ülkenin tamamýnda dirlik ve düzenliði saðlamak için uyguladýk.
Devletin yaþamasýný ve baðýmsýzlýðýný saðlamak için kullandýk. Biz, o tedbir-
leri, milletin medeni ülkeler seviyesine gelebilmesi uðruna kullandýk. Aldýðý-
mýz olaðanüstü tedbirlerin uygulanmasýna ihtiyaç kalmadýðý görüldükçe uy-
gulanmasýndan vazgeçtik. Nitekim, Ýstiklâl Mahkemeleri, iþ bitince kaldýrýl-
dýðý gibi, Takriri Sükûn Kanunu da, yürürlük süresi sonunda yeniden Büyük
Millet Meclisi’nin incelenmesine sunuldu. Meclis, kanunun bir süre daha yü-
rürlükte kalmasýný gerekli görmüþ ise de, elbette bu, milletin ve cumhuriye-
tin yüksek menfaati içindir. Yüksek meclisin, bize zorbalýk aracý vermek için
bu kararý aldýðýný düþünmek akla uygun gelmiyor.

Takrir-i Sükûn Kanunu’nun yürürlükte ve Ýstiklâl Mahkemeleri’nin ça-
lýþmakta olduðu süre içinde yapýlan iþleri göz önüne getirecek olursanýz,
meclisin ve milletin inancýnýn tam yerinde kullanýldýðý kendiliðinden anla-
þýlýr. Ülkede yapýlan büyük ayaklanma ve suikast düzenleri ortadan kaldýrý-
larak saðlanan dirlik ve düzenlik, elbette halký mutlu etmiþ ve kendine gü-
venini artýrmýþtýr.

TOPLUMSAL DEÐÝÞÝM ZAMANI
Ýdari yapýlanma tamamlanmýþ sýra artýk milletin günlük hayatýnda yaþa-

dýðý bazý sýkýntýlarýn giderilmesine gelmiþti. Farklý alanlarda yenilikler yap-
mak istiyorduk.

Milletimizin giydiði ‘fes’ yobazlýðýn sembolü haline gelmiþti. Türk Mille-
tinin þapka giyen medeni toplumlardan anlayýþ yönünden de hiçbir farký ol-
madýðýný göstermesi gerekiyordu. Bu deðiþikliði, Takrir-i Sükûn Kanunu’nun
yürürlükte olduðu dönemde yaptýk. Eðer kanun yürürlükte olmasaydý yine
yapacaktýk. Gerçekten, Takrir-i Sükûn Kanunu’nun yürürlükte bulunuþu,
bazý güçlerin kamuoyunu geniþ ölçüde zehirlemesine engel olmuþ, bazý zarar-
lý iþlerin yapýlmasýnýn önüne geçmiþtir.

Yobazlýk ve gericilik duygularý ateþlenenlerin yaptýðý çýlgýnlýklar da Ýstik-
lâl Mahkemeleri’nde birkaç kiþinin hesap vermesiyle sona erdirildi ve orta-
dan kaldýrýldý.

Tekke ve zaviyelerle türbelerin kapatýlmasý ve bütün tarikatlarla, þeyhlik,
derviþlik, müritlik, çelebilik, falcýlýk, büyücülük, türbe bekçiliði gibi birtakým
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unvanlarýn kaldýrýlmasý ve yasak edilmesi de Takrir-i Sükûn Kanunu yürür-
lükte iken yapýlmýþtýr. Bunlarla ilgili uygulamalarýn, halkýmýzýn, boþ inançlara
baðlý ilkel bir topluluk olmadýðýný göstermesi bakýmýndan da çok önemli idi.

Halký zehirleyen birtakým þeyhlerin, dedelerin, seyitlerin, çelebilerin, ba-
balarýn, emirlerin arkasýndan sürüklenen ve kaderlerini ve canlarýný, falcýla-
rýn, büyücülerin, üfürükçülerin, muskacýlarýn ellerine býrakan insanlardan
meydana gelmiþ bir topluluk medeni bir topluluk sayýlmazdý. Milletimizin
gerçek niteliðini, yanlýþ bir yolda gösterebilen ve yüzyýllarca göstermiþ olan
bu gibi adamlarýn ve kurumlarýn, Türkiye Devleti’nde, Türk Cumhuriye-
ti’nde çalýþmalarýna göz yumulmamalý idi. Buna önem vermemek, ilerleme
ve yenileþme adýna yapýlabilecek en büyük yanlýþtý. Takrir-i Sükûn Kanu-
nu’nun yürürlükte oluþundan yararlanarak, bu tarihi yanýlgýyý ortadan kal-
dýrdýk ve milletimizin kaderini olduðu gibi açýk ve temiz göstermek ve mille-
timizin yobaz ve ortaçað anlayýþlý olmadýðýný ispat etmek için bu kanunla
önemli iþlerin üstesinden geldik.

Türk Milleti, dünya medeniyetini kurmuþ diðer milletlerle eþit haklara
sahiptir. Bu þuurla insanlarýmýzý yetiþtirmek zorunda idik. Yeni kanunlarýmýz-
la, yaptýðýmýz iþlerle, ilkelerimizle bunu ispat etmek durumunda idik. Kadýn
haklarýna önem veren ve aileyi saðlamlaþtýran kanunlar da sözünü ettiðim bu
zaman içinde yapýlmýþtýr.

Þunu açýklýkla belirtmeliyim ki, biz her türlü iyilik ve faydadan tek bir
ideal ve ülkü için yararlanma yoluna gideriz. Sözünü ettiðim ideal ve ülkü,
Türk Milletini layýk olduðu medeni toplumlar seviyesine çýkarmaktýr.

Yine bu ideal ve ülke çerçevesinde saðlam temeller üzerine oturttuðumuz
Türk Cumhuriyeti’ni her gün biraz daha güçlendirerek, geleceðe taþýmaktýr.

Bunu yapacak olan en büyük gücün, gençlik olduðunu çok iyi biliyoruz.
Bu uzun ve bir yýðýn ayrýntýya yer veren sözlerim, Türk Milletinin son birkaç
yýlda yaþadýðý bir baþarýyý ortaya koymak içindir. Milletim ve yarýný kuracak
çocuklar ve gençler için dikkatleri uyanýk tutacak bölümleri dile getirebil-
miþsem kendimi mutlu ve huzurlu hissedeceðim.

Bugün geldiðimiz netice, yüzyýllardan beri çekilen milli yýkýmlarýn yol aç-
týðý direnmenin ve mübarek ülkemizin her köþesini sulayan kanlarýn karþýlý-
ðýdýr. Ben bu kutlu neticeyi, Türk gençliðine armaðan ediyorum ve onlara
þöyle sesleniyorum:
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“Ey Türk Gençliði!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza
ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en
kýymetli hazinendir. Ýstikbalde dahi, seni, bu hazineden mahrum etmek iste-

yecek, dahili ve harici, kötü niyetliler olacaktýr. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti-
ni müdafaa mecburiyetine düþersen, vazifeye atýlmak için, içinde bulunacaðýn
vaziyetin imkân ve þartlarýný düþünmeyeceksin! Bu imkân ve þartlar, çok el-

veriþsiz olabilir. Ýstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düþmanlar, bütün
dünyada emsali görülmemiþ bir galibiyetin temsilcisi olabilirler. Zorla ve hi-
le ile aziz vatanýn bütün kaleleri zapt edilmiþ, bütün tersanelerine girilmiþ,
bütün ordularý daðýtýlmýþ ve memleketin her köþesi bilfiil iþgal edilmiþ ola-
bilir. Bütün bu þartlardan daha acýklý ve daha korkunç olmak üzere, mem-
leketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve þaþkýnlýk ve hatta hýyanet
içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri þahsi çýkarlarýný, yurda gir-
miþ düþmanlarýn siyasi emelleriyle birleþtirebilirler. Millet, yoksulluk ve sý-

kýntý içinde harap ve bitkin düþmüþ olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdý!
Ýþte; bu ortam ve þartlar içinde dahi vazifen; Türk istiklâl ve cumhuri-

yetini kurtarmaktýr.
Muhtaç olduðun kudret, damarlarýndaki asil kanda mevcuttur!”
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