ATATÜRK'E DAIR BAZI BELGELER
Prof. Dr. MÜNIR AKTEPE
Mustafa Kemal Pa~a, 19 May~s 1919 y~l~nda Samsun'a ayak
bast~~~~esnada, Osmanl~~Imparatorlu~u fiilen çökmü~~bulunuyordu.
Birinci Cihan - Sava~~~sonunda imza edilen 30 Ekim 1918 tarihli
Mondros Mütarekesi uyar~nca, Çanakkale ve ~stanbul bo~azlar'
ile sair limanlar~m~z üzerinden Türk egemenli~i kalk~yor; kara ve
deniz kuvvetleri yok ediliyor; memleketin limanlar~, tünelleri,
demiryollar~~ ve tabii servetleri yabanc~lara b~rak~l~yor; Trablus
ve Bingazi'deki subaylar ile Yemen, Hicaz, Suriye ve Irak gibi
mahallerde bulunan Türk birlikleri derhal yerlerini terkedecek hâle
getiriliyordu 1 Hattâ daha ileri gidilerek, mütareke hükümlerine
riayete lüzum görmeden, birer vesile ile Frans~zlar Adana havalisini,
Ingilizler Gaziantep, Urfa ve Mara~'~, Italyanlar da Konya ile
Antalya'y~~askeri i~galleri alt~na alm~~lard~. Itilâf devletlerinin donanmalar~~ ise, ~stanbul liman~na girmi~ti. Nihayet Ingiliz, Frans~z,
Italyan ve Japon devletlerinin ba~vekillerinden kurulu bir "Yüksek
Meclis" 14 May~s 1919 y~l~nda, Yunanl~lar~n Izmir'e asker ç~ karmalar~na müsaade etti; bir gün sonra da, Izmir Liman~~Itilâf devletlerinin harp gemileri ile doldu, Yunanl~lar karaya ç~kar~ld~~2.
Bunlar~n d~~~ nda, memleketin yerli, fakat müslüman olmayan
baz~~ unsurlar~~ da, gizli emellerinin hakikat hale gelmesi için bu
f~rsattan istifadeye çal~~~yorlard~. Bu itibarla, III. Ordu müfetti~li~i
ile Samsun'a ç~kan Mustafa Kemal Pa~a'n~n yapaca~~~i~~çok önemli
bulunuyordu. Mustafa Kemal Pa~a'n~n yeni bir görevle Anadolu'ya
gönderilmesine sebep bir bak~ ma yine Itilâf devletleri olmu~tu.
Çünki Istanbul'da bulunan Itilâf kuvvetleri komutanl~~~, bir gün
Sadarete müracaatla, Samsun ve havalisinde bulunan Rum köylerine,
Türklerin tecavüz etmekte olduklar~ ndan bahsederek, asayi~i koruBu anla~ma ile ilgili görü~meler ve 25 maddelik tam metin için bak, AH
Türkgeldi, Mondros (Moudros) ve Mudanya mütarekelerinin tarihi, Ankara 1948.
2 Gotthard Jaeschke, Türk ~nk~ldl~t tarihi kronolojisi (1918 - 1923), Niyazi Recep
Aksu tercümesi, Istanbul 1939, s. 24/25; Atatürk mad. IsIdm Ansiklopedisi, C. I, s. 733;
Tarih IV., Istanbul 5931 , S. 28.
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yamad~klar~~takdirde, Samsun ve havâlisini i~gal edeceklerini bildirmi~lerdi. Esasen bir k~s~m ~ngiliz kuvvetleri bu esnada Samsun'da
bulunuyordu. Bu durum kar~~s~nda, devrin sadr~azam~~Damad Ferid
Pa~a, dahiliye naz~r~~Mehmed Ali Bey'i ça~~r~p, bu derde bir çare
bulmas~n~~istedi. Mehmed Ali Bey ise, bu i~in Bab~ali kanal~~ile hallolunam~yaca~~m, ancak tecrübeli bir askerin gönderilmesiyle mes'elenin
düzeltilebilece~ini söyledi. Bu arada Mustafa Kemal Pa~a'y~~tavsiye
etti. Ferid Pa~a müteakiben harbiye naz~r~~Mehmed ~akir Pa~a ile
görü~tü ve onun ile de, Mustafa Kemal Pa~a üzerinde fikir birli~ine
var~ld~. Daha sonra Mustafa Kemal Pa~a'n~n, III. Ordu müfetti~ligine tayini iradesini devrin padi~ah~~Vahidüddin (Mehmed VI.)den
ald~. Bu görev, Mehmed ~akir Pa~a taraf~ndan, Mustafa Kemal
Pa~a'ya tebli~~olundu. Ancak yeni vazife dolay~siyle Mustafa Kemal
Pa~a'ya verilen salâhiyet, o esnada Genel kurmay ikinci ba~kan~~bulunan ve Mustafa Kemal Pa~a ile i~~birli~i yapan Kaz~m Pa~a (~nanç)
taraf~ndan bilahare baz~~maddeler ilavesiyle esasl~~~ekilde geni~letilmi~ti. Buna nazaran Mustafa Kemal Pa~a :
— Samsun'dan itibâren, bütün do~u illerindeki kuvvetlerin,
yani III. ve XV. kolordular~n kumandan~~olacak.
2 — Bu kuvvetlerin bulundu~u ~ehir ve kasabalardaki, yani
Trabzon, Erzurum, Sivas, Van, Erzincan ve Samsun gibi illerdeki
vali ve di~er mülki âmirlere do~rudan do~ruya emir verebilecek.
3 — Bu bölgeler ile her hangi bir ~ekilde temasda bulunacak,
mesela Diyarbak~r, Bitlis, Elaz~~, Ankara ve Kastamonu gibi mahallerdeki askeri ve idari makamlara icab~ nda i~'arlarda (bildirilerde)
bulunabilecek.
4 — Karadeniz bölgesinde kurulmakta olan ~üralar meselesi
ile de, u~ra~acak ve nihayet bu hususlarda harbiye nazaretine bilgi
verecekti.
Usü' lü dairesinde sadr~azam Ferid Pa~a'y~~kona~~nda ve Vahidüddin (Mehmed VI.)'i, saray~nda ziyaret ederek, onlara veda eden
Mustafa Kemal Pa~a, 19 May~s 1919 günü Samsun'a ç~kt~~~~zaman,
üzerinde, harbiye naz~r~~Mehmed ~akir Pa~a'n~n da, imzalamakdan
çekinip, sadece mühürlemekle iktifa etti~i, bu nevi salâhiyetleri
havi bir talimatname bulunuyordu. Bu talimatname ayn~~zamanda
o esnadaki hükümet taraf~ndan, 18 May~s 1919 tarihinde onaylanm~~t~. Fakat bunlara ra~men, sadr~azam Ferid Pa~a, Mustafa Kemal
Pa~a'n~n Anadolu'da yapaca~~~i~lerden endi~e duyuyordu. Bu sebeple,
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ona kar~~~ ~üpheli nazarlarla bak~yordu. Hattâ bu veda ziyareti s~ras~nda bir sorusunu, Cevad Pa~a, laf kalabal~~~na getirmek suretiyle
geçi~tirmi~ti. Genel kurmay ba~kan~~ Cevad Pa~a (Çobanl~) dahi,
bu hususdaki dü~üncelerini bizzat pa~aya sorarak, fikirlerini ö~rendikten sonra, ona muvaffak~yetler temenni etmi~ti. Mustafa Kemal Pa~a'y~, ~ehzadeli~i zaman~ndan, Almanya gezisiyle çok yak~ndan tan~yan padi~ah ise, "Pa~a, Pa~a, ~imdiye kadar devlete bir çok hizmetler
ettin, Bunlar~n hepsi art~k bu kitaba (tarihe) girmi~tir. Bunlar~~unutma.
As~l ~imdi yapaca~~n hizmet hepsinden mühim olabilir. Pa~a Devleti
sen kurtarabilirsin." diye, onu Samsun'a u~urlam~~t~. ~evket Süreyya
Aydemir'e nazaran, Vahidüddin'in, bu konu~masiyle hangi mes'eleyi
kasdetmi~~oldu~u hususu henüz anla~~lm~~~de~ildir 3.
Bu konu~malar~n mahiyeti her ne ~ekilde olursa olsun, bizce
Mustafa Kemal Pa~a'n~n Samsun'a ç~k~~~, milli bir mücadeleye ba~lama azmi ve arzusu içinde olmu~tur. Bu sebeple Samsun'da kald~~~~
be~~alt~~gün içinde, evvela yan~nda bulunan arkada~lar~ndan, III.
Kolordu kumandan~~albay Re'fet Bey (General Re'fet Bele)'i Samsun'a
(Canik sanca~~'na) mutasarr~f tayin etti. Bilâhare Erzurum'da
bulunan XV. Kolordu kumandan~~Kaz~m Karabekir ve Ankara'da
bulunan XX. Kolordu kumandan~~ Ali Fuad (Cebesoy) pa~alara
telgraf çekerek, Samsun'a geldi~ini ve kendisiyle irtibat kurmalar~n~~
istedi. Ayn~~zamanda Edirne'de bulunan, I. Kolordu kumandan~~
Cafer Tayyar Bey ile Konya'daki II. Ordu müfetti~i Mersinli Cemal
Pa~a'ya dahi durumu telgraflarla haber verdi. Nihayet Bat~~Anadolu'da, Yunanl~lara kar~~~silahla ilk direnmenin ba~lad~~~~gün, yani
25 May~s 1919 da, Samsun'dan ayr~larak Havza'ya geldi. Halk ile
ilk temaslar~n~, bu yol üzerinde bulunan Kavak buca~~nda yapt~.
Havza'da ise, halk ile olan münasebetler biraz daha ço~ald~. Senelerden beri devam eden muharebeler dolay~siyle, mücadeleden usanan
insanlar~~ilk defa yeni bir direnmeye te~vik burada ba~lad~. Mustafa
Kemal Pa~a, kendisine verilen resmi görevi bir tarafa b~rakm~~,
esas da'vay~~ art~k ele alm~~~bulunuyordu. Bunu da ba~arabilmesi
için her ~eyden önce halk~~kazanmas~, onlar~~bir kurtulu~~sava~~na
haz~rlamas~~icabediyordu. Muhakkak ki ba~lad~~~~i~~çok güçtü; onun
3 Gazi Mustafa Kemal, Nutuk, Ankara 1927, s. 7; ~evket Süreyya Aydemir,
Tek Adam, Mustafa Kemal (1881 - 1919), Istanbul 1965, C. I, S. 305/6 ve 398/410;
G. Jaeschke, Ayn~~eser, s. 39; Atatürk mad. ~sMm Ansiklop., S. 733.
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muvaffak olaca~~na, kendi karargâh~~aras~nda bulunanlar dahi ~üphe
ile bakmaktayd~lar 4. Buna ra~men Mustafa Kemal Pa~a, halk~n
milli hislerine hitab etmesini gayet güzel bildi ve Izmir - Manisa Ayd~n'da Yunanhlar~n yapt~~~~mezalimi esas tutarak, Anadolu'nun
her tarafinda mitingler tertip edilmesi için, 28/29 May~s 1919 da
ilk genelgesini yay~nlad~~5. Bu genelgede, ayn~~zamanda Bâblâlrye
ve büyük devletlerin Istanbul'da bulunan temsilcilerine protesto
telgraflar~~çekilmesi de isteniyordu. Mustafa Kemal Pa~a, art~k
Istanbul hükümetinin ve bu hükümeti himayesi alt~nda bulunduran
itilâf kuvvetlerinin kar~~s~na siyasi bir varl~k olarak resmen ve fiilen
ç~km~~t~. Nitekim bu hâdiseye kar~~~derhal ~u mukabil harekette
bulunuldu. Harbiye naz~r~~ ~evket Pa~a 31 May~s 1335 (1919) tarihli
telgraf~nda aynen ~öyle diyordu :
"Ingiltere fevkalâde komiserli~inden Bâb~âli'ye tebli~~olunup,
Harbiye nazaretine tevdi' olunan nota sureti aynen bervech-i zirdir:
Bu güne kadar gelen raporlardan III. Kolordu m~nt~kas~nda
rn olmakla beraber,
~akavet-i âdiyeden ba~ka bir ~ey olmad~~~~
son notada beyan olunan ahval hakk~nda, tahkikat-1 mahsusa bi'licra neticesinin sür'at-i i~'ar~n~~rica ederim. 31 May~s 1335.
Suret
— Sivas'daki hâl ve mevk~'-i hâz~ra ve ~ehr-i mezkûrda ve
yahut bu ~ehrin kurbünde azim miktarda tecemmu etmekte bulunan
Ermeni mültecilerinin selâmetine mütedair ahiren oldukça dâi-i
endi~e havadis alm~~~oldu~umu zât-~~sâmi-i fahimânelerine bildirmekle kesb-i fahr ederim.
2 - Binaenaleyh askeri kumandan~n~n daire-i memuriyeti dahilinde bulunan Ermenilerin hüsn-i muhafaza ile himyaeleri için bilcümle tedabir-i mümkine ittihaz etmesini âmir ve bir gûna k~tâl
veyahut sü-i muamele vuku'a geldi~i takdirde kendisinin do~rudan
do~ruya mes'ul tutulaca~~n~~ mü~'ir bir telgrafnâmenin Harbiye
4 Mesela Hüsrev Gerede'nin (o zaman kurmay binba~~), Erzurum'da Kaz~m
Karabekir Pa~a'ya yazd~~~~ ~ahsi bir mektubu için bak, ~evket Süreyya Aydemir,
Ayn~~eser, C. II, S. 25/26.
Halide Edib Ad~var, Türkün ate~le imtihan: (~stikldl Sava~~~hat~ralar~), Istanbul
1962, S. 25/30.

M. Aktepe

çr„..
.•

.•

.

• J J. .;
,',t;'.s...Su.>J1.'çt:: •

X.~~Pt
.

•

,•<>•,.., •,/,..~ •

••

•

•

Al,
J.>,5

•I'f';,11:1..
.;'1.1)

~~ — Atatürk'ün askerlikten ç~ kar~ lmas~~ ve ni~anlar~ n~ n geri al~ nmas~~
hakk~ nda Harbiye Naz ~ r~ 'n~ n yaz~s~.
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2 - Atatürk'ün askerlikten ç~ kar~ lmas~~ ve ni~anlar~n~ n geri al~ nmas~~
hakk~ nda Padi~ah'~ n iradesi.
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3 — Atatürk'ün askerlikten istifa etmi~~say~larak ni~anlarm~ n geri verilmesi
hakk~ nda Harbiye Nazl~-1'11ln yaz~s~.
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4 — Atatürk'ün askerlikten istifa etmi~~say~ larak ni~anlar~ n~n geri verilmesi
hakk~ nda Padi~ah'~n irâdesi.
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5 — Millet vekili seçimleri hakk~ nda Atatürk'ün Izmir Iline
yazd~~~~yaz~ n~n örne~i.
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6 — Milletvekili seçimleri hakk~ nda Atatürk'ün ~ zmir Iline yazd~~~~
yaz~ n~ n sunuldu~una dair Dahiliye Nazirl'n~ n Sadaret'e yaz~s~.
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7 — Hey'et-i Temsiliye'nin davran~~lar~ndan Istanbul Hükümeti'nin
ku~kuland~g~ n ~~ gösteren bir belgenin 1. sayfas~ .

M. Aktepe

6.45./.1

Lf Alt ••••
. •

~~

—

e.s- • ...dr~~

~..a. 4.01

4"

P"..5 e:~to‘

a! .0; ffi.•

.e•-•-•-•

• ..e„.e..1

‘4" A""
.

c.~.•

~~—. o/ P--

•

J'

4

N.%
8 — Ayn~~ belgenin son sayfas~.

•

,111—••

ATATÜRK'E DAIR BAZI BELGELER

445

nazaret-i celllesince mumaileyh kumandana acilen ke~idesi z~mn~nda
evâmir ita buyrulmas~n~~ zat-~~
fahlinanelerinden rica ederim.
3 — Bu talimâta mümasil talimat~ n, me'mûrin-i mülkiye-i
âidesine kas~n~~ayr~ca rica ederim.
4 — Dâhil-i memleketteki asayi~sizlik hakk~nda zat-~~sami-i
fahiminelerinin ne derece muhik surette endi~ e-nâk bulunduklar~n~~
bildi~im cihetle zat-~~sami-i fahimânelerine ayr~ca i~~bu...müma~at
buyrulaca~~ndan mutmainim.
5 — Mevzu-~~bahsolan talimat~n tarih-i itas~~hakk~nda verilecek
mal 'ûmat~ n mahzûziyyet-i senaverânemi mûcib olaca~~n~~ beyan
ederim." 6.
Mustafa Kemal Pa~a, bu telgrafa 3 Haziran 1919 tarihinde ~u
cevab~~verdi:
Harbiye Nazaret-i Celilesine
3 Haziran 1335
Sivas ve civar~ nda evvelce bulunan Ermenileri ve bilâhare gelen
mültecileri tedhi~~edecek hiç bir hadise olmam~~t~ r. Ne Sivas'da ve
ne de civar~nda dâi-yi endi~ e hiç bir hal yoktur. Herkes sakinane i~~
ve güçleriyle me~ guldür. Bunu sûret-i kat'iyede arz ve te'rnin ederim.
Binaenaleyh Ingiliz notas~ ndaki istihbarat menba~mn ne oldu~u
acizlerince bilinmek laz~md~r. ~zmir ve Manisa'mn i~gali haber-i
müessifi üzerine ehâli-i islâmiyece yap~lan ve anas~r-~~h~ristiyaniye
hakk~ nda hiç bir fikr-i husûmet tazammun etmeyen içtimalardan
belki de baz~lar~n~n mütevahhi~~olmalar~~varid-i hât~rd~r. Itilâf devletleri milletimizin hukuk ve istiklaline riayetkar kald~kça ve millet,
vatan~ n tamami-i masuniyyetinden emin bulundukça anas~r-~~gayr-i
müslimenin düçar-~~ha~yet olmas~na hiç bir sebep yoktur ve bu babda
devlete kar~~~her türlü mes'uliyeti taahhüd ve buna tamamiyle emniyet buyurulmas~n~~istirham ederim; Fakat istiklal ve mevcudiyet-i
milliyeyi imha ve bekay-~~hayat~~tehlikeye isal eden i~gal, sû'i kasd ve
teaddi gibi Izmir havalisinde görülmekte olan fi'liyat~n zuhurat-~~
mümasilesine kar~~~ne milletin heyecan ve te'essürat-~~vicdaniyesini
ve ne de buna müstenid tezahürat-~~milliyeyi men' ve tevkif için
nefsimde ve hiç kimsede kudret ve takat göremeyece~im gibi, bu
6

Gazi Mustafa Kemal, Nutuk, Ankara 1927, S. 15/16.
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yüzden tahaddüs edecek vakayi' ve hâdisat~n kar~~s~nda da mesüliyet
kabul edebilecek ne kumandan ve ne de mülkiye memuru ve ne de
hükümet tasavvur ederim.
Mustafa Kemal" 7.
Bu cevap ayn~~ zamanda di~er bütün kumandanlara, valilere
ve mutasarnflara gönderildi. Böylece Istanbul ile Anadolu aras~nda
ciddi ve resmi bir muhaberat ba~lam~~~ve 8 Haziran 1335 (1919)
tarihinde de, Mustafa Kemal, harbiye naz~r~~ tarafindan derhal geri
ça~r~lm~~t~. Ancak Mustafa Kemal Pa~a, 12 Haziran 1919 da, karargâh~n~~Havza'dan Amasya'ya nakletmek suretiyle buna cevap verdi.
Amasya'lllardan müte~ekkil bir hey'et, Havza'ya gelerek pa~ay~~
Amasya'ya davet etmi~~ve Amasya'da da, halk Mustafa Kemal'i
büyük bir törenle kar~~lam~~t~. Mustafa Kemal Pa~a, halka kar~~~ilk
aç~k konu~mas~n~, Amasya ~ehrinin belediye balkonundan yapt~.
Hurrem Arpac~-o~lu'nun kayd~na nazaran, bu konu~mas~nda Pa~a
~öyle diyordu :
"Amasya'hlar
Padi~ah ve hükümet, Itilâf devletlerinin elinde esirdir. Memleket
elden gitmek üzeredir. Bu kötü vaziyete çare bulmak için sizlerle
i~~birli~i yapmaya geldim. Dü~manlar~m~z~n Samsun'dan yapacaklar~~her hangi bir ç~kartma hareketine kar~~, ayaklar~m~za çar~klar~m~z~~çekecek, da~lara çekilecek, vatan~m~z~~en son kayas~na kadar
müdafaa edece~iz..." 8.
Bu hitabeden dahi anla~~laca~~~üzere, Mustafa Kemal Pa~a
art~k BâblaWnin, Istanbul hükümetinin bir adam~~olmaktan ç~km~~~
ve Türk milletine güvenen, yapaca~~~i~lerde bütün ümidiyle ona ba~lanan bir insan olmu~tu. Amasya'da, Saray-düzü k~~las~nda yap~lan
konu~malardan sonra, Istanbul'a 22 imzal~~bir telgraf çekilerek,
Amasyal~lann, memleketin dü~man i~galinden kurtar~lmas~~için Mustafa Kemal'in etraf~nda birle~tikleri bildirilmi~ti. Di~er taraftan
21/22 Haziran 1919 ak~am~, Amasya kararlar~~ad~~verilen bir mühim
protokol dahi burada imzaland~. Bu protokolda, Anadolu'da kurulmas~~dü~ünülen hür bir devletin temellerine dâir esaslar mevcuttu g.
7

Gazi Mustafa Kemal, Nutuk, s. 16/17.
~evket Süreyya Aydemir, Ayni eser, C. II, s. 33.
Halide Edib Ad~var, Ayn~~eser, s. 41.
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Vatan~n bütünlü~ü, milletin istiklâli, her türlü te'sir ve mürakabeden
uzak bir milli hey'etin vücuda getirilmesi dü~üncesi, ilk defa burada
bir karara ba~lanm~~t~. Protokolu imzalayanlar aras~nda ise, Mustafa Kemal Pa~a, Bahriye naz~rlar~ndan Hüseyin Rauf Bey, XX.
Kolordu kumandan~~Ali Fuad Pa~a, III. Kolordu kumandan~~albay
Re'fet Bey (Bele), Albay Kâz~m Bey (~zmir valisi, Dirik), Hüsrev Bey
(Gerede) gibi kimseler bulunuyordu ".
Mustafa Kemal Pa~a, bu meseleyi geli~tirmek amac~~ile bilâhare
bütün mülki ve askeri makamlara bir tarnim göndererek, Sivas'da
toplanacak kongreye i~tirâklerini istedi. Yazd~~~~hususi bir mektup
ile de, art~k Istanbul'un Anadolu'ya hâkim de~il, tabi olmak mecburiyetinde bulundu~unu bildirdi n. Daha sonra, yani 26 Haziran
1919 da çok acele olarak, Amasya'dan Sivas'a hareket etti. Bu esnada
Bâb~âli, Mustafa Kemal Pa~a'n~n bu geni~~ölçüdeki siyasi çal~~malar~ndan haberdar olmu~~ve derhal mukabil faaliyete geçmi~ti. 22
Haziran 1919 da, dahiliye naz~r~~Ali Kemal Bey, sadarete yazd~~~~
bir tezkire ile evvelâ Vükelâ hey'etinden, Mustafa Kemal'in azli
için gereken yetkileri ald~. 23 Haziranda, Mustafa Kemal'in, memuriyetinden azli karar~n~~bütün vilâyetlere bildirdi. Mustafa Kemal
Pa~a'n~n hiç bir salâhiyeti kalmad~~~ndan, dediklerini yapmay~mz,
hattâ kendisini elde edebilirseniz, derhal Istanbul'a gönderiniz diye
tamimde bulundu.
Dahiliye naz~r~~Ali Kemal Bey'in 23 Haziran 1335 tarihli
ve 84 numaral~~ ~ifresinin mahlüli suretidir :
"Mustafa Kemal Pa~a büyük bir asker olmakla beraber siyaset-i
zamana o derece âgâh olmad~~~~için fart-~~harniyyet ve gayretine
ra~men memuriyet-i cedidesinde asla muvaffak olamad~. Ingiliz
mümessil-i fevkalâdesinin talep ve ~srar~~ile azledildi, edildikten
sonra yapt~klar~~ve yazd~klar~~ile de bu kusurlar~n~~daha ziyade meydana vurdu. Redd-i ilhak cerniyetleri gibi Karesi ve Ayd~n hayalisinde ahaliy-i islârniyeyi na-hak yere k~rd~rmakdan ve fakat bu vesileden istifade ile halk~~haraca kesmekten ba~ka bir i~~görmeyen emirsiz,
sayg~s~z ve gayr-i kanuni te~kil edilen baz~~heyetler için ötedenberi
çekdi~i telgrafnamelerle de hatay-~~siyasisini idareten de art~rd~.
10 Bu kararlara ait metin için bak, Gazi Mustafa Kemal, Nutuk, S. ~~ g ve
~evket Süreyya Aydemir, C. II, S. 35/38.
°I Gazi Mustafa Kemal, Nutuk, S. 21.
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Mü~arünileyhin Istanbul'a celbi Harbiye nazaretine .it bir vazifedir.
Lakin Dahiliye nazâretinin size emr-i kat'isi o zat~n ma'zul oldu~unu bilmek, kendisiyle hiç bir muamele-i resmiyeye giri~memek,
umür-~~hükümete mütaallik hiç bir matlubunu is'af ettirmemektir.
Bu talimat dairesinde hareket eylemekle ne gibi mes'uliyetlerin
mündefi olaca~~n~~takdir buyuraca~~n~zdan ve bu mühim ve vahim
dakikalarda memur, ahali, her Osmanl~'ya terettüp eden en büyük
vazife, sulh konfrans~nca mukadderat~m~za dair karar verilirken ve
be~~senedir yapt~~~m~z cinnetlerin hesaplar~~görülürken art~k akl~m~z~~
ba~~m~za dev~irdi~irnizi göstermek, hayat~n~, mal~n~, ~rz~n~~ s~yanetle
nazar-~~medeniyette bu memleketi bir daha lekelememek de~ilmidir." 12 .
Bu genelgeyi, 26 Haziran 1919 da yay~nlanan ikinci bir genelge
takip etti. Bunda, Anadolu halk~n~, ordunun yapaca~~~i~ler aleyhinde
mukavemete davet eden a~~r bir dil kullan~l~yordu. Mustafa Kemal
Pa~a, verilen bu yeni emirler vas~tasiyle, umumi efkar~n aleyhine
haz~rland~~~~ve Elaz~~~valisi olarak gönderilen kurmay albay Ali
Galib Bey ile Sivas valisi Re~id Pa~a'n~n kendisini tevkif hususunda
münaka~a ettikleri bir s~rada, 27 Haziran 1919günü Sivas'a girdi;
fakat bu ~ehirde fazla kalmad~. Ancak kendisini yakalama ve Istanbul'a gönderme hususunda gayret sarfeden Elaz~~~valisi Ali Galib
Bey'i ve adamlar~n~, önce bir iyi ha~lad~ ; sonra da onunla sabaha
kadar devam eden bir konu~ma yaparak, iki yüzlü hareket eden bu
adamdan ayr~ld~~ve 28 Haziran günü Erzurum'a gitmek üzere yola
ç~kt~~". 3 Temmuzda Erzurum'a vard~. Pa~ay~~askeri birlikler, okullar,
ve halk törenle kar~~lad~~14. Mustafa Kemal Pa~a, do~ruca Kolordu'ya
ait bir binaya gitti. Bir gün sonra askeri üniformasiyle ~ark vilâyetleri
Müdafaa-i hukuk-~~milliye cemiyetinin Erzurum'daki merkezini
ziyaret etti. Burada mezkür cemiyetin kongre haz~rl~klar~~görü~üldü.
5 Temmuzda, Istanbul hükümetinin yapaca~~~menfi beyanlar~~kontrol
ve ayn~~zamanda durdurmak için mühim haberle~me merkezlerinde
tedbir ve tertibat almalar~~hususunu, bütün kumandanlara bir
~ifre ile bildirdi. Bilâhare, ro Temmuzda toplanacak Müdafaa-i
13
13

Gazi Mustafa Kemal, Nutuk, S. 22.
Gazi Mustafa Kemal, Nutuk, s. 25126; Atatürk mad. isldm An.siklop. C. I.

s. 736.
13

F. Kandemir, Rauf Orbay (Hâttralan), Istanbul 1965, s. 34/40.
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hukuk-~~ milliye cem'iyetinin, vilâyetlerden Erzurum'a gelecek delegelerini temin yolunda çal~~malara ba~lad~. Bu kongre Mustafa Kemal
Pa~a'n~n, valilere ve kumandanlara gönderdi~i ~ifreli telgraflar sonunda, ancak 23 Temmuzda toplanabildi ".
Erzurum'da, kongre ile ilgili bu nevi faaliyetlerin devam etti~i
bir s~ rada, Mustafa Kemal, henüz Harbiye nazareti ve Saray ile de
muhabere halinde bulunuyordu. Nutuk'da bu hus 'ûsa dair aynen ~u
cümleler kay~tl~d~r :
"... Biz bu i~lerle me~gul olurken, bir tarafdan da Istanbul'da
Harbiye nazareti makam~nda bulunan Ferid Pa~a'n~n ve padi~ah~n,
Istanbul'a avdetimi temin için temadi eden i~falkar telgraflar~na
da birer suretle cevap vermekle izâa-i vakte mecbur bulunuyorduk.
Harbiye nazareti Istanbul'a gel diyor. Padi~ ah, evvela tebdil-i hava
al, Anadolu'da bir yerde otur, fakat bir i~e kar~~ma diye ba~lad~.
Nihayet ikisi birlikte behemhal gelmelisin dedi. Gelemem, dedim.
Nihayet 8/9 Temmuz 1335 gecesi Saray ile aç~ lan bir telgraf ba~~~
muhaberesi esnas~nda birden bire perde kapand~~ve 8 Haziran'dan
8 Temmuz'a kadar bir ayd~ r devam eden oyun hitama erdi. Istanbul
o dakikada benim resmi memuriyetime hitam vermi~~oldu. Ben de
ayn~~dakikada, 8 /9 Temmuz 1335 gecesi saat 10,50 de, sonra da
Harbiye nazaretine, saat ii de, sonra da Padi~aha vazife-i memuremle
beraber silk-i askeriden istifam~~ mü~'ir telgraflar~~vermi~~oldum.
Keyfiyet tarafimdan ordulara ve millete iblâ~~olundu. Bu tarihden
sonra resmi s~fat ve salâhiyetten mücerred olarak, yaln~ z milletin
~efkat ve civanmerdli~ine güvenerek, ve onun bitmez feyz ve kudret
menba~ ndan ilham ve kuvvet alarak, vicdani vazifemize devam ettik.”"
Mustafa Kemal Pa~a, yaln~z Saray ile, Istanbul hükümetiyle de~il,
ayn~~zamanda bunlar~~tazyik eden Ingilizler ile hattâ en yak~n arkada~lariyle de u~ra~ mak mecburiyetinde bulunuyordu. Bilhassa III.
Kolordu kumandan~~albay Re'fet Bey (Bele) ile bu esnada yapt~~~~
muhaberat cidden dikkata ~ayand~r 17. Nihayet 23 Temmuz 1919
da toplanan Erzurum kongresi 14 gün devam eden bir çal~~madan
sonra malûm olan esaslar~~ tesbit etti; yani milli s~n~rlar dahilinde
15 Halide Edib Ad~var, Ayn~~eser, S. 42145; Atatürk mad. isld~n Ansiklopedisi,
C. I, S. 738.
16 Gazi Mustafa Kemal, Nutuk, S. 28.
17 Gazi Mustafa Kemal, Nutuk, S. 34/37; F. Kandemir, Ayn~~eser, s. 41145.
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vatan~n bir bütün oldu~unu; yabanc~~ i~galine kar~~~milletin birlikte
müdafaa ve mukavemet gösterece~i; ~stanbul hükümeti, vatan~n
ve Türk milletinin istiklalini muhafazaya muktedir olamad~~~~takdirde bunu temin gayesiyle bir muvakkat hükümetin kurulacak"';
bu hükümeti te~kil edecek heyetin milli kongrece seçilece~i ve kongre
toplanmad~~~~takdirde seçimi Heyet-i Temsiliye'nin yapaca~~~ve
saire kararla~t~r~ld~. Fakat bu çal~~malar merkezi günden güne derin
endi~elere sevketmekte idi 18. Mustafa Kemal Pa~a'y~, önce bir tak~m
tertiplerle tuza~a dü~ürüp, elde etmek isteyenler, bilâhare vazifesinden
azledince, çal~~malar~ndan dahi men'edecekleri dü~üncesine kap~lm~~lard~. Halbuki, Bab~ali'nin bu tarz hareketi, M. Kemal'i daha
faal bir hale getirmi~, onun halk tarafindan daha çok tutulmas~na
ve sevilmesine sebep olmu~tu. Bab~ali, Itilaf devletlerinin ve bilhassa
Ingilizlerin tesiri ile giri~ti~i bu nevi icraatta, daimi ~ekilde ba~ar~s~zl~~a u~rad~kça ne yapaca~~n~~bilemiyor ve durmadan beyannameler
ne~rediyordu. Bizim burada yay~nlamak istedi~imiz vesikalardan
bir k~sm~~ise, i~te bu devreye ait bulunmaktad~r ve tam Erzurum kongresinin sona erdi~i tarihlerde, Bab~all'nin dü~ünce ve hareketlerini
göstermesi bak~m~ndan çok önemlidir.
7 A~ustos 1335 ( = 9 Zilka'de 1337 = 7 A~ustos 1919) tarihli
ve Harbiye naz~r~~Naz~m imzah vesikalardan biri aynen ~öyledir :

Ma'rüz-~~çaker-i kemineleridir ki,

Harbiye Nazareti
Nazaret ~ubesi
Kalem-i mahsus.

"üçüncü Ordu müfetti~i iken Meclis-i vükelâ karar~~ile bâ-irâde-i
seniyye-i hazret-i hilafetpenahl memuriyetine hitam verilmi~~olan
Mustafa Kemal Pa~a'n~n silk-i askeriden istifa eylemekle beraber
Anadolu'da ~üri~~ve ~ikak-~~müstelzim bir tak~m harekat-1 gayr-i
lay~kaya k~yam ile ol babda kendi imzas~~tahtmda bir de beyanname ne~reylemi~~ve hükümetce bi'd-defaat icra edilen tebligat
ve vesaya hilâfma olarak tahrikâtta berdevam bulundu~u görülmü~~
olmasiyle isyan mahiyetinde bulunan harekat-1 mütemerride-i
vak~as~ndan dolay~~Der-i saadet'e izarm Meclis-i vükelâ karar~~ile
icab eden kumandanhklara tebli~~k~hnm~~~olmas~na nazaran mumaCevad Dursuno~lu, Erzurum Kongresi nras~nda Atatürk'ün dü~ünceleri (Atatürk
Konfranslan), Ankara 1964, s. 247; Atatürk mad. isldm Ansk. C. I, S. 738.
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ileyhin silk-i askeriden ihrac~~ve keyfiyetin resmen ve bir an evvel
ilan~~ve kendisinin hâiz oldu~u ni~anlar~n~n nez'i ve uhdesindeki
fahri yâverlik rütbesinin ref'i muktezi bulunmakla ve bu bâbda
tanzim k~l~nan irâde-i seniyye layihas~~leffen takdim k~lmma~la
keyfiyetin südde-i seniyye-i cenab-~~padi~âhiye arz ile istizam merhf~ n müsaade-i samiye-i sadaret-penahileri bulundu~u ma'ruzdur.
01 bâbda emr-ü ferman hazret-i veliyü'l-emrindir.
7 A~ustos 1335 ve g Zilka'de 1337
Harbiye Naz~r~~
Naz~m"1°
Burada gayet vaz~ h olarak görülüyor ki, Istanbul hükûmeti ve
Saray, Mustafa Kemal Pa~a'n~ n Anadolu'daki çal~~malar~n~, milleti
do~rudan do~ruya isyana te~vik mahiyetinde kabul etti~i için, kendisini âsi ilan etmi~tir. Bu itibarla onun yaln~z askerlikten isti'fas~~de~il,
ayn~~zamanda bütün rütbeleri ve ni~anlar~~ al~narak, askerlikten
ihrac~~ve yakalanarak Istanbul'a sevki istenilmektedir. Buna ra~men,
dikkat buyrulursa, Harbiye Naz~r~~Naz~m Pa~a, el'an kendisinden
Mustafa Kemal Pa~a diye bahsetmekte; ancak bu harbiye naz~r~mn
isteklerine uyarak, Mustafa Kemal Pa~ a'r, askerlik mesle~inden
ihraç eden ve üzerinde bulunan fahri yaverlik rütbesini geri alan
padi~ah Vahidüddin'in iradesinde, ismi Mustafa Kemal Bey diye
geçmektedir.
Bu irâde-i seniyyenin metni ise ~öyledir :
Harbiye nazareti
Nazaret ~u'besi
Irade-i seniyye
Kalem-i mahsus
Mehmed VAR~DÜDD~N
1130
(imzad~r)
Üçüncü Ordu müfetti~li~inden ma'zül ve askerlikden müsta'fi
Mustafa Kemal Bey silk-i askeriden ihraç ve haiz oldu~u ni~anlar~~
nez' ve uhdesindeki fahri yâverlik rütbesi ref' edilmi~tir. I~~bu irâde-i
seniyyenin icras~na Harbiye naz~r~~me'murdur.
g A~ustos 1335 ve 12 Zilka'de 1337
Harbiye naz~r~~
Sadri:az am
NÂZIM

DAMAD FER~D 2°

22 Bu vesikan~n orijinali, Ba~bakanl~k Ar~ivi, Y~ld~z Evrak~, Harbiye, Karton
71 de bulunmaktad~r.
20 Bu trâde-i seniyye 'o A~ustos 1335 (1919) da Harbiye nazaretine tebli~~
olunmu~~ve ayni tarihde de 989 numara ile kaleme kaydedilmi~tir. Bak, Ba~bakanl~k
Ar~ivi, Y~ld~z k~sm~, Harbiye, Karton 7.
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Aradan takriben iki ay geçmi~tir; fakat Anadolu'da te~kilâtlanma
bak~m~ndan gayet ba~ar~l~~neticeler elde edilmi~tir. Her ~eyden önce
~arki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cem'iyeti, bütün Anadolu'ya te~mil
olunarak, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cem'iyeti olmu~tur.
Erzurum kararlar~~sonunda te~ekkül eden Hey'et-i Temsiliye'nin
salâhiyeti de, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cem'iyeti Hey'et-i
Temsiliyesi nam~~alt~nda, bütün vatan~~kapsayacak ~ekilde geni~letilmi~, ba~~na da yine Mustafa Kemal getirilmi~~bulunuyordu. Di~er
taraftan ii Eylül 1919 da sona eren Sivas Kongresi neticesinde,
Misak-~~Millrnin esaslar~~tesbit olundu. Bir gün sonra da Anadolu,
Istanbul hükümetiyle münasebetlerini kesti 21 ve bu husus yabanc~~
devletlerin Istanbul'daki mümessillerine dahi bildirildi. 13 Eylülde,
bütün Müdafaa-i Hukuk Cem'iyetlerine, Mustafa Kemal tarafindan
millet vekili seçimi için haz~rl~k yapmalar~~tebli~~olundu 22 .
Nihayet, Istanbul'da Damad Ferid Pa~a'n~n ba~~nda bulundu~u
kabine dü~erek, yerine I Ekim 1919 da, Ali R~za Pa~a kabinesi geçti
ve 9 Ekim'de de Ferik Cevad Pa~a Genel Kurmay ba~kanl~~~na tayin
olundu. Ayn~~günde Cevad Pa~a, Bahriye naz~r~~ve II. Ordu müfetti~i
olan Salih Pa~a'n~n, kendisiyle görü~mek üzere Amasya'ya gönderildi~ini Mustafa Kemal Pa~a'ya telgrafla bildirdi. Ali R~za Pa~a hükümeti ad~na Amasya'ya giden Salih Pa~a'n~n gayesi, evvelce hiç bir
~ekilde tan~mad~klar~, asi ilan ettikleri Mustafa Kemal ve onun arkada~lariyle beraber vücuda getirdi~i milli varl~k ile bir anla~maya varmakt~. Böylece Istanbul, resmen ve fiilen Anadolu'yu tan~m~~~oluyordu. Fakat a~a~~da verece~imiz belgeler, Ali Riza Pa~a kabinesinin
bu hususda, ne derecede samimi oldu~unu göstermesi bak~m~ndan
çok önemlidir. Evvelce temas etti~imiz üzere, Mustafa Kemal Pa~a,
13 Eylülde, meb'us seçimi için haz~rl~k yapmalar~n~~bütün Müdafaa-i
Hukuk Cem'iyetlerine bildirmi~ti. Ancak bunlardan baz~lar~, zaman~nda gereken cevaplar~~vermemi~lerdi. Bu münasebetle Izmir vilayetine
5 Ekim 1919 tarihinde, tekrar Mustafa Kemal taraf~ndan ~u telgraf
çekildi:

21 Ayni tarihde Vahidüddin'in ~ngilizler ile yapm~~~ oldu~u gizli bir anla~ma hakk~nda bak, Yusuf Hikmet Bayur, Türkiye Devletinin D~~~Siyaseti, Istanbul
1942, S. 40; Ali Fuad Cebesoy, Milli Mücadele l~dt~ralar~, Istanbul 1953, S. 167/70.
22 Atatürk mad. ~sldm Ansiklop., C. I, s. 739.
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Suret
~zmir vilâyetine
~ntihab-~~meb'ûsan hakk~ndaki haz~rl~ k derecesinin iki gün
zarf~nda i~'ar~na dair 23 Eylül 1335 tarihli tamime taraf-~~âlinizden
henüz cevab verilmemi~tir. Cevab~n teahhurundaki sebebin ve talep
olunan malûmat~n serian i~'ar buyrulmas~.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai
Hukuk Cemiyeti Hey'et-i Temsiliyesi
nam~na
Mustafa KEMAL" 23.

5 Te~rinievvel 1335

Bu telgraf, bilâhare Ayd~n vilâyetinden bir yaz~~ ile Dahiliye
nazaretine gönderildi ve devrin dahiliye naz~r~~Damad ~erif Mehmed
Pa~a, keyfiyeti sadr~azama bildirdi. Buna dair vesika ise ~öyledir :

Huzûr-~~â1I-i cenâb-~~sadaret-penâhiye :

Bâblâll
Dahiliye nazareti
Kalem-i mahsus
8056
1580

Ma'rûz-~~çâker-i kemineleridir.
~ntihab-~~meb'ûsan hakk~ nda (Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti Hey'et-i Temsiliyesi nam~na) ke~ide olunup, Ayd~n
vilâyetinden ba-tahrirat irsal k~l~nan telgrafnamenin sureti manzûr-~~
Mi-i fahlmâneleri olmak üzere leffen arz ve takdim k~l~nd~. 01 babda
emr-ü ferman hazret-i veliyü'l-emrindir.
13

Te~rinevvel 1335 ve 17 Muharrem 1337
Dahiliye naz~r~~
Mehmed ~ERIF" 24.

Ba~bakanl~k Ar~ivi, Y~ld~z evrak~, Ayni karton.
Bu evrak ~ 3 Ekim 1335 (19'9) da takdim olundu~u halde, 2o Ekimde kaleme
tevdi edilmi~~ve "Amasya'da Bahriye naz~r~~pa~a hazretlerine yaz~lan 20 Ekim 1335
(1919) tarihli telgraf~n müsveddesi derununa konulacakd~r" diye de bir kard
dü~ülmü~tür. Bak, Ayn~~Ar~iv ve Ayn~~Dosya.
23
24
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Dahiliye naz~r~~Mehmed ~erif Pa~a'n~n bu müracaat~~üzerine,
sadaret dairesinden, Amasya'da bulunan Bahriye naz~ n Salih Pa~a'ya
~u telgrafin gönderildi~ini görmekteyiz:
"Kalem numaras~~
~ 800

Tarih-i tebyizi
20 Te~rinevvel ~~335

Evrak numaras~~
1580

Sadaret-i uzmâ Mekti~bi Kalemi
Amasya'da Bahriye naz~r~~Salih Pa~a hazretlerine :
~~ — Intihab-1 meb'usan hakk~ndaki haz~rl~k derecesinin iki
gün zarf~nda i~'ar~na dair (Hey'et-i Temsiliye nam~na) 23 Eylül 1335
tarihiyle vilayat ve mülhakata tamimen ve tekiden telgraflar çekildi~i
anla~~lm~~t~r.
2 — Hükûmetce mekâtib ve telgrafnameler kat'iyyen sansüre
tabi tutulmad~~~~halde, oralarca postaya verilen mektuplar~n kü~ad
ve telgrafnamelerin kontrol edilmekte oldu~u ve bunlar~n efrad-~~
ahali üzerinde sü-i te'sirat~~istilzam eyledi~i haber al~n~yor.
3 — Ecanib ile münasebat-~~siyasiyeye giri~ilmemesi evvelce
tavsiye olundu~u halde, Heyet-i Temsiliye'nin ecnebi gazete muhabirleriyle temas etmekte ve bir tak~m beyanatta bulunmakta olduklar~~
ne~riyat-~~valuadan anla~~lmaktad~r.
4 — Sivas'da Irade-i Milliye namiyle bir gazete inti~ar ederek,
bunun Ingiltere aleyhinde makalât~~ihtiva etmekte oldu~u ve bu
halden Ingilizlerin ku~kuland~~k~~haber al~nm~~~ve Anadolu'da mütârekename ahkamm~n tayin etti~i mikdardan fazla kuvvet bulundurmakta oldu~umuzdan bahisle, düvel-i itilâfiye taraf~ndan hükümetin
nazar-~~dikkat~~celbedilmi~tir. Anifü'l-beyan hususattan her birinin
menâfi'-i aliyye-i memleket ve siyaset-i hükümet üzerindeki te'sirat-~~
muz~rresi müsta~ni-i tezkar oldu~undan bu cihetlerin ve umûr-~~
muamelat-~~hükümete taallûk eden hususata müdahaleyi i~rab edecek
halktan tevakki lüzumunun Hey'et-i Temsiliye'ye... ~erh ve ityan~~
ile celb-i nazar-~~dikkatleri ve ahaliden gurup halinde toplanm~~~
kuvve-i müsellâha var ise müsâreaten da~~t~lmas~~vücübunun ehemmiyet-i mahsusa ile heyete tebli~i tavsiye ve efkar-1 umumiyeyi beray-1 istitla' Sivas'a kadar ihtiyar-~~külfet-i azimet buyurmalar~~ba~kaca rica olunur efendim.
(Beyaz~ndan istinsah edilmi~tir) 25.
25

Ba~bakanl~k Ar~ivi, Y~ld~z Evrak~, Harbiy e, Karton 7.
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Malûm oldu~u üzere, Salih Pa~a, 2o - 22 Ekim 1919 tarihleri
aras~nda ve Amasya'da yap~lan görü~meler sonunda, Anadolu hükümeti temsilcileriyle bir sözle~me imzalam~~~26 ve bu sözle~meyi, kendi
mensup bulundu~u kabine arkada~lar~na kabul ettiremedi~i takdirde
istiTa edece~ini bildirdi~i halde, Istanbul'a döndükten sonra va'dini
yerine getirmerni~ti.
Mustafa Kemal Pa~a, nihayet komutanlar ve Hey'et-i Temsiliye
üyeleri ile 16 Kas~m 1919 tarihinde Sivas'da yapt~~~~bir toplant~dan
sonra, 18 Aral~k 1919 da bu ~ehirden ayr~ld~~ve 27 Aral~kta Ankara'ya
geldi. Yan~nda Anadolu ve Rumeli Müdafa'a-i Hukuk Cemiyeti
Hey'et-i Temsiliyesi üyeleri de bulunuyordu 27. Az sonra Ankara'n~n
Hey'et-i Temsiliye merkezi oldu~u ilan edildi 28. Bu günlerde, her
iki taraf da toplanacak olan millet meclisi ve onun yerini tayin
hususunda büyük bir faaliyet gösteriyordu. Cereyan eden kar~~l~kl~~
görü~meler sonunda, meclisin yine Istanbul'da toplanmas~~kararla~t~r~ld~. Mustafa Kemal Pa~a, meclisin bir Anadolu ~ehrinde, dü~man bask~s~ndan uzak bir mahalde toplanmas~n~~istedi~i için, bu
hususa muvafakat etmemekle beraber, fazla muhalefette de bulunmad~. Ancak Anadolu'dan giden temsilcilere, yapacaklar~~ i~ler hakk~nda gerekli talimat~~vermek ve olaylar~~Ankara'dan takip etmekle yetindi. Neticede, 12 Ocak 1920 de bu son Osmanl~~Meb'usan
Meclisi Istanbul'da toplanm~~, fakat Mustafa Kemal'in daha evvel
tahmin etti~i üzere, hiç bir ~ey yapamadan, sadece Misak-~~Milli'nin esaslar~n~~kabul edüb, dü~man~n tehdidi kar~~s~nda da~~lm~~t~.
Di~er tarafdan, Bat~~Anadolu'da ve Güney Anadolu'da i~gal kuvvetleri ile fiili mücadeleler bir hayli geli~mi~ti 29.
Hâdiselerin bu ~ekilde inki~af gösterdi~i bir s~rada, Bab~all'nin,
Mustafa Kemal hakk~ndaki dü~ünce ve muamelesini gösteren di~er
iki vesika ise, aynen ~öyledir :
Gazi Mustafa Kemal, Nutuk, Ankara 1927, S. 144/49.
Bu hey'etde bulunan ~ah~slar için bak, ~evket Süreyya Aydemir, Ay~n eser,
C. II, 205; Ihsan Ilgar, Mütarekeden Büyük taarruza (Türk kurtulu~~sava~~), Istanbul
1968, s. 230.
28 Naci Kas~m, Gazi'nin Hayat~, Istanbul 1963, s. 94/96.
29 Bunlar~n kronolojisi için bak, G. Jaeschke, Ayn~~eser, s. 59 ve ~evket Süreyya
Aydemir, Ayn~~eser, c. II, s. 149/94. CelM Bayar, Ben de yazd~m (Milli Mücâdeleye
giri~), Istanbul 1968, c. VI, s. 1900/1985; Abdi -Necmeddin, Türk Verdön'ü
Gazi Ay~ntab, Istanbul 1339, s. 15/25; Enver Z. Karal, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
(1918- 1960), Istanbul 1960, s. 64/77.
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Harbiye nazareti
Nazaret ~ubesi
Kalem-i mahsus
Ma'rûz-~~çâker-i kemineleridir ki,
~~93
Üçüncü Ordu müfetti~li~inden azlolundukdan sonra silk-i askerden istifa etti~i halde hiç bir divân-~~harbin hükmüne mukarin
olmaks~z~n idari takibata binen silk-i askeriden tard ve ni~an ve
madalyalar~~istirdad k~l~nm~~~olan Mustafa Kemal Pa~a hakk~ndaki
muamelenin tashihi z~mn~nda mumaileyhin askerlikten müsta'fi ve
fakat gayr-~~ matrut tan~nmas~~ve istirdad olunan ni~an ve madalyalar~n~n iadesi hakk~nda reside-i dest-i ibcâl olan 28 Aral~k 1335 tarihli
ve 905 hususi numaral~~tezkire-i sâmiye-i fahimâneleri ile tebli~~buyrulan Meclis-i vükelâ karar~~üzerine tanzim olunan irâde-i seniyye
lâyihas~~leffen takdim k~l~nm~~~olma~la keyfiyetin arz-~~südde-i seniyye-i
mülûkâne k~l~nmas~~arz ve istirham olunur. 01 bâbda emr-ü ferman
hazret-i veliyü'l-emrindir.
30 Aral~k 1335 ve 7 Rebi'ül-âhir 1338.
Harbiye naz~r~~
CEMAL" 3°.
Harbiye naz~r~n~n bu müracaat~~üzerine sudur eden irade-i
seniyye'nin tarihi ise 4 ~ubat 1336 d~r.
Harbiye nazareti
"Mehmed VAH~DÜDD~N
Nazaret ~ubesi
(imza)
irade-i seniyye
Kalem-i Mahsus
~~842
"üçüncü Ordu müfetti~li~inden ma'zül ve askerlikten müsta'fi
iken hiç bir divân-~~harbin hükmüne mukarin olmaks~z~n idareten
tard ve hârnil oldu~u ni~an ve madalyalar~~istirdad k~l~nm~~~olan
Mustafa Kemal Pa~a askerlikten müsta'fi ve fakat gayr-i matrut olup
ni~an ve madalyalar~~iade k~l~nm~~t~r.
i~bu irade-i seniyyenin icras~na harbiye naz~r~~memurdur.
4 ~ubat 1336 ve 13 Cemaziyü'l-evvel 1338.
Sadnâzam
Ali Riza
3°
31

Ba~bakanl~k Ar~ivi, Y~ld~z Evrak~, Harbiye, Dosya 7.
Ba~bakanl~k Ar~ivi, Y~ld~z Evrak~, Harbiye, Karton 7.

Harbiye naz~r~~
Cemal" 31.
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Netice olarak ~unu söyleyebiliriz ki, Mustafa Kemal Pa~a'y~~
vazifesinden azleden, bilâhare askerlikten tard ile bütün rütbelerini
geri alan hattâ onun âsi oldu~unu ilân ederek, tevkifen Istanbul'a
getirilmesi hususunda her tarafa emirler ya~d~ran Bâb~âli ve padi~ah
Vahidüddin (Mehmed VI.), bu defa kendi ba~ar~s~zl~~~ n~, ma~löbiyetini kabul etmi~~ve Mustafa Kemal'i, yeniden memnun etme
yoluna tevessül eylemi~ti. Fakat bilindi~i üzere, bütün bu gayretler
bo~una idi. Sonunda Vahidüddin, Osmanl~~hânedarn mensuplar~~
ve milli mücadeleye inanmayanlar, Türk milletinin ba~ar~s~~kar~~s~nda
Türkiye'yi terketmek mecburiyetinde kalm~~lard~.

