


İçindekiler

Samsun’dan Erzurum’a / 9
Genel durum - Kurtuluş çareleri - Düşman örgütler - Ordunun durumu - 
Ya istiklal ya ölüm - Orduyla ilişki - Yunan ordusunun işgali - 
İstanbul’a geri çağrılışım - Ali Kemal Bey’in genelgesi - Erzurum’a hareket
Erzurum Kongresi / 27
Kongre hazırlıkları - Kongre - Sivas Kongresi’ne doğru 
Sivas Kongresi / 34
Kongre işleri - Manda meselesi - Manda meselesi kongrede - 
Amerikan mandası mı? - Ali Galip olayı
Hainlerle İşbirliği Yapan Damat Ferit Paşa Hükümetine Saldırı / 45
Hedef Damat Ferit Paşa - İtiraz ve eleştiriler - Padişahın bildirisi ve sonraki olaylar - 
Abdülkerim Paşa’nın aracılığı - Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin düşüşü 
Ali Rıza Paşa Hükümeti / 57
Yeni kabineye öneriler - Yunus Nadi Bey’in aracılığı - 
Kâzım Karabekir Paşa’nın uyarısı - Damat Şerif Paşa’nın milleti zehirlemesi 
Amasya Görüşmeleri / 66
Salih Paşa’yla buluşma - Sivas ve Adapazarı olayları - İstanbul’dan tahrikler - 
Bizi İstanbul’da istemiyorlar - Refet Paşa’nın cepheye gönderilmesi 
Ankara’ya Geliş / 74
Milletvekillerini davet - Misak-ı Milli hazırlanıyor - Meclis-i Mebusan açılıyor - 
Aldatıcı vaatler, ağır iftiralar - Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin istifası 
İstanbul’un İşgali / 85
Manastırlı Hamdi Efendi - İşgale karşı önlemler - 
Meclisin Ankara’da toplanması kararı 
23 Nisan 1920 Meclisin Açılışı ve Sonrası / 90
Hükümet oluşturulması önerim - İç ayaklanmalar - Savaş cephelerinin durumu - 
Nurettin Paşa Ankara’da - Yeşilordu - Erzurum’a giden milletvekilleri - 
Kendi kendine vali - Doğu sınırında savaş - Trakya’daki durum - İkinci Konya isyanı 
Çerkes Ethem Olayları / 104
Kuva-yı Seyyare - Yeni cephe kumandanı - Raporlar gelmiyor - Son arabuluculuk - 
İzzet ve Salih paşalar Ankara’da - Ethem Bey kanunları tanımıyor - 
Demirci Efe’nin hareketi - Çerkes Ethem’e nasihat heyeti gönderiliyor -
Çerkes Ethem’e karşı hareket 
Birinci İnönü Zaferi ve Sonrası / 115
İnönü’de zafer - İzzet ve Salih paşaların ricası - 
Sadrazam Tevfik Paşa’yla yazışmalar - İlk anayasa 
İkinci İnönü Zaferi ve Sonrası / 121
Yunan saldırısı - Refet Paşa konusu - 
Bekir Sami Bey’in Londra’da imzaladığı belgeler - Mecliste siyasi gruplar - 
Kâzım Karabekir’in görüşleri - İzzet ve Salih paşalara izin 



Sakarya Meydan Savaşı / 131
Sakarya Savaşı öncesi ordunun durumu - Ordunun geri çekilmesi ve tartışmalar - 
Başkumandanlık kanunu - Milli Yükümlülük emirlerim - Sakarya Meydan Savaşı - 
Mareşal ve Gazi rütbeleri 
Pontus Sorunu ve Başkumandanlık Tartışmaları / 139
Pontus devleti kurmak isteyenler - Pontus’a karşı ilk önlemler - 
Malta’dan gelen muhalifler - İkinci Grup kuruluyor - Çeşitli devletlerle ilişkiler - 
Barış önerileri - Başkumandanlık Kanunu tarihçesi - Muhaliflere cevap veriyorum 
Büyük Zafer ve Mudanya Konferansı / 151
Başbakanlıktan uzaklaştırılmam - Ali İhsan Paşa’nın durumu - 
Saldırı planının temeli - Başkumandanlık Savaşı - 
Ordularımız, İzmir’de, verdiğim hedefte - Mudanya Konferansı ve anlaşma 
Saltanatın Kaldırılması ve Halifelik / 160
Lozan Barış Konferansı’na çağrılma - Saltanat kaldırılırken Rauf Bey’e verdiğim rol - 
Saltanatın kaldırılması görüşmeleri - Hain Vahdeddin kaçıyor 
Lozan Barış Konferansı / 167
Lozan Konferansı başlıyor - Halkla yakından sohbetler - Din oyunu oyuncuları - 
Halk Partisi’ni kurma girişimi 
Lozan’da Ara Veriliyor / 172
Konferansa ara veriliyor - Vatandaşlık haklarımdan mahrum etmek isteyenler - 
Seçimlerin yenilenmesi kararı - Nurettin Paşa’nın özgeçmiş risalesi 
Lozan Barış Anlaşması / 180
Antlaşmanın şartları
Lozan ve İsmet Paşa-Rauf Bey Tartışmaları / 186
İsmet Paşa-Rauf Bey anlaşmazlığı - Rauf Bey’den Lozan’a onay gelmiyor - 
Rauf Bey tebrik etmek istemiyor - Rauf Bey, İsmet Paşa’yı karşılamak istemiyor 
Cumhuriyet’e Doğru / 192
Başkent: Ankara - Fethi Bey’e eleştiriler - Hükümetin istifası - 
Cumhuriyet ilan ediyoruz - 29 Ekim sabahı meclis - 29 Ekim öğleden sonra meclis - 
29 Ekim akşamüstü meclis - Cumhurbaşkanı seçimi 
Cumhuriyet’in Karşısında Olanlar / 201
Milletin sevincine katılmayanlar - Rauf Bey’in gazetecilerle görüşmesi - 
Halifeye oynatılmak istenen rol - Rauf Bey’in kışkırtmaları - Rauf Bey sınavda - 
Hilafetin kaldırılması zamanı gelmişti 
Cumhuriyete Karşı Komplolar / 210
Başarısızlığa uğratılan komplo - Komploya karşı hareketimiz - 
Hükümet savaşı açıktan kabul etti - Cumhuriyet sözünü söyleyemeyen Rauf Bey - 
Meclis tartışmaları muhalif gazetelerde - Görüşmelerin son günü - 
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası - Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın hain 
programı - Olağanüstü kanunların uygulanması 
Türk Gençliği’ne Bıraktığım Emanet / 222



SAMSUN’DAN ERZURUM’A

Genel durum 1919 yılı Mayıs’ının 19. günü Samsun’a çıktım. 
Durum ve genel görünüm:

Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu grup, Birinci 
Dünya Savaşı’nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zede-
lenmiş, şartları ağır bir ateşkes imzalamış, savaşın uzun yılları 
boyunca millet yorgun ve fakir, millet ve memleketi savaşa 
sürükleyenler, kendi hayatlarının endişesine düşerek firar 
etmişler, saltanat ve hilafet makamındaki Vahdeddin, soy-
suzlaşmış, kendini ve yalnız tahtını koruyabileceğini hayal 
ettiği alçakça tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa’nın 
başkanlığındaki kabine, güçsüz, haysiyetsiz ve korkak, yalnız 
padişahın iradesine uyan ve onunla birlikte kendilerini de 
koruyacak herhangi bir duruma razı.

Ordunun elinden silah ve cephanesi alınmış ve alınmakta...
İtilaf Devletleri, ateşkes hükümlerine uymaya gerek gör-

müyor. Birer gerekçeyle İtilaf donanma ve askerleri İstan-
bul’da, Adana ili Fransızlar, Urfa, Maraş, Antep İngilizler 
tarafından işgal edilmiş, Antalya ve Konya’da İtalyan askerî 
birlikleri, Merzifon ve Samsun’da İngiliz askerleri var. Her 
tarafta yabancı subay ve memurlar ile özel adamları çalışmak-
ta. Nihayet, sözümüze başlangıç kabul ettiğimiz tarihten dört 
gün önce, 15 Mayıs 1919’da İtilaf Devletleri’nin uygun bul-
masıyla Yunan ordusu İzmir’e çıkarılıyor.
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Bundan başka memleketin her tarafında Hıristiyan unsur-
lar gizli, açık, özel emel ve maksatlarının elde edilmesine, 
devletin bir an önce çökmesine çalışıyorlar.

Daha sonra elde edilen belgelere göre, Rum Patrikhane-
si’nde oluşan Mavri Mira grubu çeteler oluşturuyor, Yunan 
Kızılhaçı onlara yardım ediyor, Ermeni Patriği Mavri Mira ile 
aynı fikirde, Karadeniz sahillerinde Pontus Cemiyeti çalışıyor.

Kurtuluş çareleri Durumun dehşeti karşısında her yerde, bir-
takım kişiler tarafından kurtuluş çareleri düşünülmeye baş-
lanmıştı ve bu düşünceyle kurulan, Edirne ve çevresinde 
Trakya-Paşaeli, Doğu’da, Erzurum ve Elazığ’da Vilayat-ı Şarki-
ye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye, Trabzon’da Muhafaza-i Hukuk, 
İstanbul’da da Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet dernek-
leri vardı.

İzmir’in işgal olunacağına dair, Mayıs’ın on üçünden beri 
belirtiler gören bazı genç vatanseverler, 14/15 gecesi bu 
acıklı durum hakkında fikir alışverişinde bulunmuşlar ve 
Yunan işgali ilhakla sonuçlanmasın diye Redd-i İlhak ilkesini 
ortaya atmışlar.

Bu dernekler hakkında biraz bilgi vermek uygun olacak: 
Trakya-Paşaeli Cemiyeti liderlerinin bazıları, vatanın kurtulu-
şu için İngiltere’nin, olmazsa Fransa’nın yardımını sağlamayı 
düşünüyordu. 

Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti, Doğu 
illerinin dinî ve siyasi haklarını savunmayı, Doğu illerindeki 
zulüm ve cinayetler hakkında soruşturma yapılmasını istiyor, 
Ermeni tehciri sırasındaki kötü işlere halkın karışmadığını 
belirtiyor, aksine, Müslümanlara pek gaddarca davranıldığını 
anlatıyordu. 
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Derneğin Erzurum şubesi, kesinlikle göç etmeme, derhal 
bilimsel, ekonomik ve dinî örgütler kurma ve saldırıya uğra-
yacak Doğu illerinin her köşesini savunmak konusunu öne 
almıştı. Müslüman unsurların haklarını korumak için Fran-
sızca ve Türkçe gazeteler çıkarıyor, İtilaf Devletleri’nin tem-
silcileri ile başbakanlarına muhtıralar veriyorlardı. En büyük 
endişeleri Doğu illerinin Ermenistan’a verilmesi ihtimaliydi. 
Karadeniz’e kıyısı olan bölgelerde de Rum Pontus hükümeti 
kurulacağı korkusu vardı.

 
Düşman örgütler Bunlardan başka Diyarbakır, Bitlis, Elazığ 
illerinde İstanbul’dan yönetilen Kürt Teali Cemiyeti vardı. 
Amaçları, yabancıların himayesinde bir Kürt hükümeti kur-
maktı. Konya ve civarında Teali-i İslam Cemiyeti kurulmaya 
çalışılıyor, memleketin hemen her yerinde İtilaf ve Hürriyet 
ile Sulh ve Selamet dernekleri de vardı.

İstanbul’daki çeşitli amaçlı gizli ya da açık parti ya da der-
neklerin içinde İngiliz Muhipleri Cemiyeti önemli sayılabilirdi. 
Adına bakarak kurucuların İngiliz dostu olduğu anlaşılmasın. 
Bence bu dernektekiler, kişisel çıkarlarına dokunulmaması-
nın çaresini, Lloyd George hükümetinde buluyorlardı. Bu 
bedbahtlar, İngiltere Devleti’nin, Osmanlı Devleti’ni koru-
ma ve himaye etme düşüncesinde olup olmadığını bir defa 
bile düşünmemişlerdir.

Dernekte Vahdeddin, Damat Ferit Paşa, Ali Kemal, Sait 
Molla, İngiliz maceraperestlerden dernek başkanı Rahip Frew 
da vardı. Dernek açıkça İngiliz himayesi için çalışıyor görün-
tüsü altında ama aslında gizlice, memleket içinde isyan ve 
ihtilal örgütleyerek yabancı müdahalesini kolaylaştırmak için 
uğraşıyordu. Sait Molla’nın bu gizli işlerde de rolü vardı. 
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İstanbul’da kadın erkek bazıları da gerçek kurtuluşu, Ame-
rikan Mandası’nı [yönetimini] sağlamakta görüyor ve bu 
fikirlerinde çok ısrar ediyorlardı.

Ordunun durumu Genel durumu saptamak için ordu birlik-
lerinin nerede ve ne durumda olduklarını açıklamak isterim. 
Anadolu’da iki ordu müfettişliği kurulmuştu. Konya merkezli 
İkinci Ordu Müfettişliği’nde Konya’daki 12. Kolordu, bir 
tümeni Niğde’de olan Ankara’daki 20. Kolordu, İstanbul’da-
ki 25. Kolordu, Bandırma’daki 14. Kolordu (kumandanı mer-
hum Yusuf İzzettin Paşa idi) vardı. 

Müfettişliğini (karargâhımla Samsun’a çıkmıştım) benim 
yaptığım Üçüncü Ordu’da emrimde iki kolordu vardı: 
Sivas’taki 3. Kolordu (kumandanı yanımda getirdiğim Albay 
Refet Bey), diğeri Erzurum’daki 15. Kolordu (kumandanı 
Kâzım Karabekir Paşa). Bu iki kolorduya emir verme yetki-
min dışında, müfettişlik bölgemin civarındaki askerî birlik ve 
valiliklere de bildirimlerde bulunabilecektim.

Bu geniş yetkilerin, beni İstanbul’dan uzaklaştırmak ama-
cıyla gönderenler tarafından bana nasıl verildiğine şaşabilir-
siniz. Bilerek ve anlayarak vermediler. Beni uzaklaştırmak 
isteyenler beni, “Samsun ve çevresindeki asayişsizliğe karşı 
tedbir almam” için göndermişlerdi. Bu iş için istediğim yetki-
ye karşı çıkmadılar. Benim amacımı anlayan Genelkurmay-
dakiler de bu müfettişlik görevini buldular, görevime yönelik 
talimatı bile ben yazdım.

Düşman devletler maddi ve manevi olarak saldırı hâlinde-
ler, yok etme ve bölme kararındalar, padişah ve halife olan 
zat, hayat ve rahatını kurtarmayı düşünüyor, başsız kaldığının 
farkında olmayan millet olup bitecekleri bekliyor, felaketi 
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kavrayanlar kurtuluş çareleri arıyor, ordunun ismi var cismi 
yok, komutanlar ve subaylar yorgun, yürekleri kan ağlıyor 
ama zihinleri kurtuluş yolu arıyor.

Millet ve ordu, padişahın hainliğinden habersiz olduğu 
için o makama, dinî ve geleneksel olarak bağlı ve sadık. Hali-
fesiz ve padişahsız kurtuluş fikrinde olanlar o yüzden halkın 
gözünde dinsiz, vatansız, hain sayılıyor.

Kurtuluş için büyük devletleri gücendirmemek fikrinde 
olanlar da vardı. Sıradan halk değil, seçkinler de böyle 
düşünüyordu. Dolayısıyla kurtuluş çareleri ararken İtilaf 
Devletleri’ne karşı düşmanlık olmayacak ve halifeye sada-
kat gerekecekti.

Şimdi efendiler, bu koşullarla nasıl bir karar verilebilirdi? 
Üç tür karar ortaya atılmıştı: İngiltere himayesi, Amerikan 
mandası ve yerel kurtuluş yolları. Ben bunların hiçbirini 
uygun görmedim. Çünkü üçünün de dayandığı delil ve man-
tıklar çürüktü, temelsizdi. O hâlde, ciddi ve gerçek karar ne 
olabilirdi?

Efendiler, bu durum karşısında, bir tek karar vardı. O da 
millet egemenliğine dayanan, kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir 
Türk devleti kurmak!

İşte, daha İstanbul’dan çıkmadan düşündüğümüz ve Sam-
sun’da Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulamaya 
başladığımız karar, bu karar olmuştu.

Ya istiklal ya ölüm Bu karar şu sağlam mantığa dayanıyordu:
Türk milleti haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşama-

lıdır. Bu tam bağımsızlıkla olabilir. Ne kadar zengin ve refah 
içinde olursa olsun, bir millet, bağımsızlığı yoksa, ilerleyen 
insanlık karşısında uşak olmaktan yükseğe çıkamaz. Yabancı 
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devlet himayesini, yabancı bir efendiyi, güçsüz duruma düşen-
ler isteyebilir.

Oysa Türk’ün haysiyet ve onuru yüksek ve büyüktür. 
Böyle bir milletin esir yaşamaktansa mahvolması daha iyidir.

Öyleyse: Ya istiklal ya ölüm!
Bu kararla başarısızlık olursa ne olacaktı? Esaret! Peki 

efendim, öbür kararlarla da aynı sonuç çıkmayacak mıydı? Şu 
farkla ki, bunda bağımsızlık için ölümü göze alan bir milletin, 
dost ve düşman arasındaki durumu farklı olacaktı. 

Sonra, Osmanlı hanedan ve saltanatının sürmesine çalış-
mak, Türk milletine karşı en büyük fenalıktı. Artık vatanla, 
milletle ilişkisi kalmamış bir sürü delinin, devlet ve milletin 
bağımsızlık ve haysiyetinin muhafızı olarak bırakılması nasıl 
düşünülebilir? Hilafet de, bilim ve tekniğin ışığı altındaki 
medeniyet dünyasında artık gülünç kalıyordu. 

Osmanlı hükümetine, padişahına ve halifesine karşı 
bütün millet ve orduyu isyan ettirmek gerekiyordu. Bu önem-
li kararı ilk günden açıklamak pek yerinde olmazdı. Uygula-
mayı aşamalara ayırmak, olaylardan yararlanarak milletin 
duygu ve fikrini hazırlamak ve adım adım hedefe ulaşmak 
gerekiyordu. Öyle de olmuştur.

Durumu derhal fark eden hanedan, ilk andan başlayarak 
milli mücadelenin amansız düşmanı oldu. Tarihin kaçınılmaz 
akışını ben de fark etmiştim ama gelecekte olabilecekler hak-
kındaki düşüncelerimiz bunları hayal ürünü gibi gösterebilir, 
tehlikeye karşı savaşacaklardan bazılarını da ürkütebilirdi. Bu 
yüzden yakın çalışma arkadaşlarım arasındakilerle bile ara-
mızda çatışmalar, uygulamada ve davranışlarda farklılıklar, 
hatta kırgınlık ve ayrılıklar olmuştur. Birlikte yola çıktıkla-
rım, Cumhuriyet’in bugünkü gelişmesi sırasında kendi fikir 
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düşünme sınırlarına geldiklerinde bana direnmiş ve muhale-
fete geçmişlerdir.

Millette sezdiğim gelişme yeteneğini bir ulusal sır gibi vic-
danımda taşıyarak, yavaş yavaş bütün toplumumuza uygulat-
mak zorundaydım.

Orduyla ilişki Şimdi efendiler, ilk iş olarak bütün orduyla 
ilişkiye geçmeliydim.

Erzurum’da 15. Kolordu Kumandanı’na 21 Mayıs 1919’da 
çektiğim şifreli telgrafta, “Genel durumumuzun almakta 
olduğu vahim durumdan üzüntü duyduğumu, millet ve mem-
lekete borçlu olduğumuz en son görevi ortak çalışmayla yapa-
bilmek için bu görevi kabul ettiğimi, Samsun’da aşayişin kötü 
olması yüzünden buralarda birkaç gün kalacağımı” bildirdim.

Gerçekten Samsun ve civarında Rum çeteciler Müslüman 
ahaliye saldırıyor, yerel yöneticiler de, yabancı müdahalesi 
yüzünden bir şey yapamıyordu. Üçüncü Kolordu Kumanda-
nı’nı Canik Kaymakamlığı’na tayin ettim. Kısa zamanda o 
yörede milli örgütler kurulmaya da başlandı.

23 Mayıs 1919’da Ankara’daki 20. Kolordu Kumanda-
nı’na, “Samsun’a geldiğimi, daha sıkı görüşmek istediğimi, 
İzmir civarına dair kolayca alacağı haberleri de bilmek istedi-
ğimi” bildirdim. Kumandan üç gün sonra 26 Mayıs’ta, 
“İzmir’den düzenli bilgi alamadığını, Manisa’nın işgalini de 
telgraf memurlarının haber verdiğini, ellerine geçen erleri 
Afyon’daki mevcudu azalmış 23. Tümen’e yolladıklarını, 
Kastamonu ve Kayseri’de de güvenliği bozucu olaylar hakkın-
da bilgiler geldiğini” söylüyordu.

27 Mayıs’ta Afyon’daki tümenin nasıl güçlendirileceğini 
ve ona verilecek görevleri sorduğumda, gelen 28 Mayıs 
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tarihli cevapta, “Düşman işgali olursa, tümenin konumunu 
terk etmeyeceğini ve yerel güçlerden alacakları takviyelerle 
direneceklerini” söylüyordu. Aldığım bilgilerden gerekli 
noktaları 1 Haziran’da Erzurum’daki 15. Kolordu, Sam-
sun’daki 3. Kolordu ve Diyarbakır’daki 13. Kolordu kuman-
danlarına bildirdim.

Trakya’daki güçlerin durumunu, İstanbul’daki Genelkur-
may Başkanı Cevat Paşa’dan kişisel ortak şifremizle öğrendik-
ten sonra, Amasya’dan 18 Haziran’da Edirne’deki 1. Kolordu 
Kumandanı Cafer Tayyar Bey’e şifreyle, “Milletin geleceğini 
bu hükümete bırakmak çöküş demektir, Sivas’ta milletin 
sesini gür bir biçimde dünyaya duyuracak ortak ve güçlü bir 
kurul toplanma kararı verildi, Trakya-Paşaeli Cemiyeti’nden 
gerekirse gizlice görüşüp iki kişiyi delege olarak gönderin, 
onlar gelinceye kadar Edirne’nin hakkını savunmak için beni 
vekil tayin ettiklerini belirten imzalı bir belgeyi şifreli olarak 
yollayın, bağımsızlık amacının gerçekleşmesine kadar, tama-
men milletle çalışacağıma mukaddesatım üzerine yemin 
ettim, artık benim için Anadolu’dan başka hiçbir yere gitme-
mek kesindir, kararlar ortaklaşa veriliyor, vali ve kaymakam-
ların hemen hepsi bizimle birlikte, bağımsız Kürdistan kurul-
ması propagandası ortadan kaldırıldı, Kürtler Türklerle 
birleşti” dedim.

Yunan ordusunun işgali Bu tarihe kadar Yunan ordusunun 
Manisa ve Aydın civarını işgal ettiğini öğrendim. O taraflar-
dan açık bilgiler alabilmek için oralardaki kumandanlara bir-
takım emirler yazmıştım. Nihayet 29 Haziran’da 56. Tümen 
Kumandanı Bekir Sami Bey’in iki gün önceki tarihli telgrafı-
nı aldım. 56. Tümen’e komuta eden Hurrem Bey ve iki alayı, 
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subaylarıyla birlikte tamamen esir olmuş, Yunanlılar bunları 
Mudanya’ya götürmüş, kalanlara komuta etmek üzere Bekir 
Sami Bey gönderilmiş. 

“Yeterli araçları bulup tümeni düzene sokmayı başarırsa, 
daha iyi hizmetler yapabileceğini, ulusal ayaklanma hareketi-
nin, memleketin kurtuluşu için gerekli olduğu fikrini her yere 
yaydığını, Çine’deki 57. Tümen’e de emir vermemi ve kendi-
sine de emir vermeye devam etmemi” istiyordu.

Bir hafta kadar Samsun’da, 25 Mayıs-12 Haziran arası 
Havza’da kaldıktan sonra Amasya’ya gittim ve “Bütün ülkede 
milli örgütler kurulması gerektiği” tamimimi bütün kuman-
danlara ve sivil örgütlerin başlarına gönderdim. İzmir’in ve 
arkasından Aydın ve Manisa’nın işgali, millette gerekli ve 
yeterli uyanışı sağlamamıştı. Milletin bu haksız darbe karşı-
sında hareketsiz kalması, milletin lehinde yorumlanamazdı, 
milleti uyarmak gerekliydi. 

Bu amaçla 28 Mayıs’ta valilere, kaymakamlıklara ve 
kolordu kumandanlıklarına, “İşgaller tehlikeyi açıkça sezdiri-
yor, bunlar millete kan ağlatıyor, önümüzdeki hafta bütün 
illerde büyük ve heyecanlı mitingler yapılmalı, büyük devlet-
lere ve İstanbul’a telgraflar çekilmeli, ancak, bu heyecanla, 
oralarda bulunan yabancılara ve Hıristiyan halka karşı düş-
manca davranılmamalı” deyip “Zât-ı âlilerinin bu işi çok iyi 
idare edeceğinden ve başarıdan kuşku duymayacağımdan 
emin” olduğumu içeren bir tebligatta bulundum.

Verdiğim bu talimatla her yerlerde mitingler yapılmaya 
başlandı. Trabzon’da, kurulun içine Rumları da almak gibi 
gevşeklikler yüzünden yapılamadı. Verdiğim talimatı aleyhte 
kullanan da çıktı. Mesela Sinop’a yeni atanan kaymakam, 
hem tezahüratı yönetiyor hem de toplantı sonrası, “Türkler 
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gelişmemiştir, Avrupa’nın yardımıyla ve padişahın saltanatı 
altında yönetilebilir” gibi kararlar aldırıp halka imza ettiriyor 
ve bir kopyasını bize gönderiyordu. İmzacılar arasında müftü 
vekilinin adının yanındaki Hürriyet ve İtilaf Partisi ikinci 
başkanının imzasını görünce bunu yazdıran fikri anlamıştım.

Her yerde tezahürat yapılması duyurumdan üç gün sonra 
Savaş Bakanı’ndan, İngiltere Fevkalade Komiserliği’nin baş-
bakanlığa yolladığı ve bana aynen gönderilen bir telgrafta, 
“Sivas’taki Ermeni mültecilerin durumu hakkında kaygı 
duyulduğu, onlara bir şey olursa oradaki askerî komutanın 
sorumlu tutulacağı” bildiriliyordu.

Ayrıca, Sivas vali vekilinden aldığım 2 Haziran tarihli 
telgrafta da, Miralay Demange’dan aldığı telgrafta, “İzmir’in 
işgali üzerine yöredeki Hıristiyanların öldürülmekle tehdit 
edildiği, böyle bir şey vilayetinizin işgaline neden olur” denil-
diği aktarılıyordu.

Aslında, ne Sivas’ta endişe edilecek bir durum ne de 
Hıristiyanları tehdit vardı. Mesele, milletin yaptığı miting-
lerden kaygılanan Hıristiyanların yabancıların dikkatini çek-
mek için uydurdukları haberlerdi. 

Harbiye Nezareti’nin telgrafına verdiğim cevapta, “Erme-
nileri korkutacak olaylar olmadığını, herkesin işinde gücünde 
olduğunu kesinlikle temin ettiğimi, İzmir ve Manisa’nın işga-
li acı haberine karşı, Hıristiyan unsurlara karşı olmayan top-
lantılardan belki de ürkmüş oldukları ama korkacak bir 
durum olmadığı konusunda sorumluluğu üstlendiğimi ama 
İzmir çevresinde görülen, milletin varlığını ve bağımsızlığını 
imha amaçlı işgal, öldürme ve saldırılar başgösterdiği sürece, 
ne milletin heyecan ve üzüntüsünü ne de bu yüzden oluşacak 
ulusal heyecanı engellemeye ne kendimde ne başkasında güç 
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bulamayacağım gibi, doğacak olaylar karşısında sorumluluk 
kabul edecek ne kumandan ne kamu görevlisi ne de hükümet 
düşüneceğimi” bildirdim. Gelen nota ve benim cevabım vali 
ve kaymakamlara da bildirildi.

Bu tarihlerde, bütün milletin, İngiliz Muhipleri Cemiyeti’ne 
katılması ve İngiltere’nin yardımının istenmesi amaçlı, Sait 
Molla imzasıyla belediye başkanlıklarına çekilen telgrafın 
etkisini yok etmek için, millet ve hükümet nezdinde teşeb-
büslerde de bulunduğum bilinmektedir. 27 Mayıs 1919’da bir 
Havas-Reuters ajansı, “Şura-yı Saltanat” üyelerinin büyük 
devletlerden birinin yardımını istemek fikrinde olduğunu” 
duyurunca, sadrazama, “Milletin ulusal bağımsızlığı koruma 
kararlılığında olduğunu” yazmış ve bütün milleti de haberdar 
etmiştim.

Sadrazam Ferit Paşa’nın Paris’e malum daveti üzerine 
Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk toplantı günle-
rinde, bu konudaki görüş ve davranışımın ne olduğunu da 
telgrafla şöyle açıklamıştım:

“Fransız temsilcisi Mösyö Defrance’ın Sadrazamlık yüksek 
katını, Osmanlı’nın haklarını Konferans’ta savunmak için 
Paris’e çağırdığı öğrenilmiştir. İzmir’in işgaline karşı milletin 
gösterdiği tepki bu sonucu doğurmuştur. Milletin haklarını 
çiğnetmemek için tekvücut olunduğu, İtilaf Devletleri’ne 
gösterilmeye devam ettikçe, bu devletlerin milletimizin hak-
larına uyacaklarına şüphe yoktur. 

Sadrazam Paşa Hazretleri konferansta, devlet ve milletin 
tam bağımsızlığını ve vatanda çoğunluğun azınlığa feda 
edilmemesini savunmalıdır. Paris’e gidecek heyet ile mille-
tin vicdanı tam olarak uyuşmalıdır. Yoksa millet zor durum-
da ve emrivakiler karşısında kalabilir. Böyle bir endişe şu 
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olaylar yüzünden doğmuştur: Sadrazam’ın Ermeni özerkliği-
ni kabul etmesi, Şura-yı Saltanat’ta hemen bütün üyeler, 
ulusal egemenliğin korunmasını istedikleri halde, İtilaf ve 
Hürriyet Partisi başkanının yazılı olarak İngiltere’nin hima-
yesini istemesi. 

Bu yüzden Sadrazam’ın yanında gidecek heyet hakkında 
kaygılar duyulmaktadır. İllerdeki Müdafa-i Hukuk-ı Milliye 
ve Redd-i İlhak dernekleri ile derneklerin kurulmadığı yer-
lerde belediye heyetleri, çekecekleri telgraflarla ulusal tam 
bağımsızlık ilkesinin milletin temel şartı olduğunu belirtme-
lidirler.”

İstanbul’a geri çağrılışım Anadolu’ya geleli bir ay olmuştu. 
Artık durumu bir kumandan sıfatıyla yönetme imkânı kalma-
mıştı. Yapılan çağrıya uymamış olduğuma ve milli örgütlen-
meye de devam ettiğime göre şahsen asi duruma geçmiştim. 
Bu yüzden girişimlerin kişisel olmaktan çıkıp milletin birliği-
ni sağlayacak bir heyet adına yapılması gerekliydi. 

Bu yüzden Sivas’ta bir Heyet-i Milliye toplamak maksadı-
mın gerçekleşmesi için yaverim Cevat Abbas Bey’e 21/22 
Haziran gecesi Amasya’da yazdırdığım tamimin esas noktala-
rı şöyleydi:

1. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
2. Merkezî hükümet sorumluluğunu yerine getiremiyor.
3. Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı 

koruyacaktır.
4. Milletin durumunu göz önünde tutacak, haklarını dün-

yaya işittirecek milli bir heyete ihtiyaç vardır.
5. Anadolu’nun en güvenli yeri olan Sivas’ta ulusal bir 

kongrenin derhal toplanması kararlaştırılmıştır.
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6. Bunun için bütün illerin her sancağından üç delegenin 
hızla yola çıkarılması gerekmektedir.

7. Her ihtimale karşı durum ulusal sır olarak tutulmalıdır.
8. Doğu illeri adına 10 Temmuz’da Erzurum’da bir kongre 

toplanacaktır. Bu kongrenin üyeleri Sivas’a da katılmak üzere 
hareket edeceklerdir.

Efendiler, o müsvedde işte şu kâğıtlardır. (Göstererek) 
Sonunda benim imzam, karargâhımdan bazı kişilerin ve baş-
kalarının da imzaları vardır. 

Bu son imzaların konması hoş bir talih ve rastlantıdır. 
Daha Havza’dayken Ankara’daki 20. Kolordu Kumandanı 
Ali Fuat Paşa’dan gelen telgraf, “Tanıdığınız bir zat, bazı 
arkadaşlarla birlikte İstanbul’dan gelmiş, ne emrediyorsunuz” 
diye soruyor. Bilmeceyi andıran bir telgraf merakımı uyandır-
mıştı. Güvendiğim bir kumandanın yanında, telgraf da şifreli, 
arkadaşım adını neden şifreli olarak bile yazdırmıyor? Fuat 
Paşa’ya, Ankara’dan ad ve kıyafet değiştirerek ayrılmalarını, 
arkadaşı da getirmelerini söyledim. Bu zat Rauf Bey idi. 

İstanbul’u terk etmek üzere evden ayrılarak otomobilime 
bineceğim zaman Rauf Bey gelmiş ve bineceğim vapurun 
takip edileceğini, İstanbul’da tutuklamadıklarına göre belki 
de Karadeniz’de batırılacağımı işittiğini haber vermişti. İstan-
bul’da kalmaktansa batırılıp boğulmayı tercih etmiştim. Ona 
da, eninde sonunda İstanbul’dan çıkmak zorunda kalırsa 
yanıma gelmesini söylemiştim.

Anlaşılan o da çıkmış ama yanıma gelmeyip İzmir cephe-
sine yakın Miralay Bekir Sami Bey yanında yararlı olacağını 
düşünmüş, gitttiği yerde maneviyatları bozuk, durumu tehli-
keli ve korkunç görünce, ad değiştirerek Ankara’ya ulaşmış 
ve bana başvurmuş. Güzel, ama adını saklayıp beni üzmenin 
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anlamı var mı? O ara 3. Kolordu Kumandanı Refet Bey de 
tesadüf o gün gelmişti. 

İmza meselesine gelelim. Müsveddenin yeni arkadaşlar 
tarafından da imzalanmasını istedim. Rauf Bey, misafir oldu-
ğu için kendinde bir yetki görmediğini söylese de, tarihî bir 
belge olduğunu söyleyince imzaladı. Refet Bey imzadan 
çekindi ve böyle bir kongre toplama amacını anlayamadığını 
söyledi. İstanbul’dan bu yana yanımda getirdiğim arkadaşı-
mın bu fikir ve duygularından çok üzüldüm. Fuat Paşa’yı 
çağırdım, derhal imzaladı. Refet Bey’e, tereddüdünü anlaya-
madığımı söyleyince, Refet Bey müsveddeye kendine has bir 
işaret koydu ki, bunu müsveddede bulmak zordur. (Buyrun, 
merak edenler inceleyebilir.) Gereksiz gibi görünse de bu 
açıklamalar, sonraki yıllara ve olaylara ait noktaları aydınlat-
sın diye söylenmiştir. 

Kongre daveti askerî ve sivil makamlara şifreli olarak 
verildi, ayrıca İstanbul’daki bazı kişilere de gönderildi, onlara 
ayrıca bir mektup da yazdım. Abdurrahman Şeref Bey, Reşit 
Akif Paşa, Ahmet İzzet Paşa, Seyit Bey, Halide Edip Hanım, 
Kara Vasıf Bey, Ferit Bey, Sulh ve Selamet Partisi Başkanı 
Ferit Paşa, Cami Bey ve Ahmet Rıza Bey’e yazdığım mektup 
özetle şöyleydi:

1. Yalnızca miting ve gösteriler büyük amaçları kurtara-
maz.

2. Bunlar ancak milletin göğsünden doğan ortak güce 
dayanırsa kurtarıcı olur.

3. Zaten acı olan durumu tehlikeye sokanlar, İstanbul’da-
ki muhalif akımlar ve ulusal emellere zararlı siyasi ve gayri 
milli propagandalardır. Bunun cezasını vatanımız aleyhinde, 
pek çok kere görüyoruz.
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4. Artık İstanbul Anadolu’ya egemen değil, bağlı olmak 
zorundadır.

5. Size düşen fedakârlık pek büyüktür.

Ali Kemal Bey’in genelgesi 25 Haziran’a kadar Amasya’da 
kaldım. O tarihlerde İçişleri Bakanı olan Ali Kemal Bey, 
benim askerlikten çıkarıldığımı, benimle resmî işlemler yapıl-
mamasını ve hiçbir isteğimin yerine getirilmemesini bir şifre 
ile duyurmuştu. 

23 Haziran 1919 tarih ve 84 numaralı bu şifrede, “Mustafa 
Kemal Paşa büyük bir asker olmakla birlikte, günümüz siyase-
tini bilmediği için, bütün vatanseverlik ve gayretlerine rağ-
men, yeni görevinde başarılı olmadığından, İngiliz temsilci-
nin isteğiyle görevden alınmış, Balıkesir ve Aydın civarında 
Müslüman halkı haksız yere kırdırmaktan ve halkı haraca 
kesmekten başka işe yaramayan emirsiz, saygısız ve yasadışı 
oluşturulmuş bazı heyetler için çektiği telgraflarla da siyasi 
hatalarını artırmıştır. Şu mühim dakikalarda, her Osmanlı’ya 
düşen en önemli görev, barış konferansında kaderimize karar 
verilirken, artık aklımızı başımıza devşirdiğimizi göstermek, 
tedbirli olmaktır” deniyordu.

Bu genelgeden, ben ancak Sivas’a vardığım 27 Haziran 
1919’da haberdar oldum. Ali Kemal Bey bu genelgesiyle düş-
manlara ve padişaha önemli bir görev gerçekleştirdikten 
sonra 26 Haziran’da hükümetten çekilmiş ama padişaha ayrı-
ca gidip “Bazı arkadaşlarının ayaklanmanın genişlemesine 
neden olduklarını, resmî memurluktan çekilmekle birlikte, 
özel olarak hizmet edeceğini, sadık kalacağını ve hasımları-
nın hücumundan korunmasını” dilemiş, padişah da, “Saray 
size her dakika açıktır” demiş.
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Canınız sıkılmazsa Sait Molla’nın, Rahip Frew’ya yazdığı 
mektupta Ali Kemal için, “Bu zatı elden kaçırmayalım, bir 
hediye takdimi için uygun bir zamandır, Ali Kemal Bey tali-
matımıza harfiyyen uyacak” denmiş. Bu mektubun not kısmın-
da, “Mustafa Kemal Paşa ve taraftarlarına biraz uygun görüne-
lim ki, kendisi güven içinde buraya gelebilsin” de deniyor.

Ali Kemal’in genelgesini gönderdiği 23 Haziran günü, 
Sivas’ta Ali Galip Bey adında biri Elazığ’a vali olarak gitmek 
üzere bulunuyormuş, Sivas sokaklarına benim hain, asi ve 
zararlı olduğuma dair duvarlara yaftalar yapıştırılmış. Ali 
Kemal hemen Sivas Valisi’ne gidip Sivas’a gittiğim takdirde, 
“Senin yerinde olsam, derhal kollarını bağlar, tevkif ederim, 
senin de böyle yapman gerekir” demiş. 

Ben aleyhimdeki münasebetsiz durumu işitince, 26 Hazi-
ran sabahı Sivas’a gitmek üzere hazırlandım ve Tokat’tan 
geçerken, oradan yola çıktığım haberinin Sivas Valisi’ne, 
hareketimden altı saat sonra telgrafla (ordu müfettişliği sıfa-
tımla) bildirilmesini istedim. Telgrafım valiye ulaştığında 
vali ile Ali Kemal yukardaki konuşmaları yapıyorlarmış. 
Sivas Valisi, “İşte kendisi geliyor, buyrun tevkif edin” deyin-
ce Ali Kemal, “Ben, benim vilayetime gelirse tevkif ederim 
demek istedim” demiş. 

Vali Paşa beni Sivas girişinde, Numune Çiftliği civarında 
karşıladı, onu da otomobilime alarak, yarım dakika bile din-
lenmeden hemen şehir merkezine gittik. Şehrin girişine var-
dığımızda, Sivas muhterem ahalisinin ve Sivas’taki kahra-
man subay ve askerlerimizin bana ne kadar bağlı ve sevgi 
dolu olduğunu gördüm.

Efendiler, bu Ali Galip, gece yalnız olarak geldi ve “Görü-
nüşteki hareketlerine önem vermememi, aslında bana hizmet 
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etmek için Elazığ Valiliği’ni kabul ettiğini, Sivas’ta bulunuşu-
nun da benden talimat almak için olduğunu” bin türlü delil-
lerle ispata çalıştı ve sonunda bizi sabaha kadar da meşgul 
etmeyi başardı.

Erzurum’a hareket Sivas’ta hiç uyumadan gerekli talimatları 
da vererek 28 sabahı, bir bayram günü, Erzurum’a hareket 
edildi. Bir haftalık sıkıntılı bir otomobil yolculuğundan sonra 
3 Temmuz 1919 günü, halkın ve askerin gerçekten içten 
tezahüratı arasında Erzurum’a varıldı. Kumandan, vali ve 
Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-î Hukuk-ı Milliye Cemiyeti Erzurum 
Şubesi’yle ilişkiye geçildi.

İstanbul’ca görevden alınan Vali Münir Bey ve Bitlis 
Valiliği’nden ayrılıp beni Erzurum’da bekleyen Mazhar Müfit 
Bey de beni bekliyorlardı.

Bu iki vali, 15. Kolordu Kumandanı Kâzım Karabekir 
Paşa, yanımda bulunan Rauf Bey, İzmit eski kaymakamı 
Süreyya Bey ve karargâhım mensuplarından Kâzım Bey, Kur-
may Hüsrev Bey, Doktor Refik Bey arkadaşlarımla ciddi bir 
fikir alışverişi yapmayı uygun buldum. 

Kendilerine, “Ulusal amaç için ortaya atılacakların yok 
edilmesini isteyenlerin, yalnızca saray, hükümet ve yabancı-
lar olduğunu, söz konusu görevin, üniforma ve resmî makama 
sığınarak el altından yürütülemeyeceğini, açıkça ortaya çık-
mak ve milletin hakları için yüksek sesle haykırmak ve bütün 
milletin de bu haykırmaya katılmasını sağlamak gerektiğini, 
benim görevden alınıp her türlü sonuçla karşı karşıya oldu-
ğumu, benimle açıkça işbirliği yapanları da aynı sonuçların  
beklediğini, söz konusu durumun gerektirdiği insanın, mutla-
ka benim olmam gibi bir iddiamın olmadığını, başka bir 
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arkadaşın da düşünülebileceğini, yeter ki o arkadaşın da bek-
lenen biçimde hareket etmesi gerektiğini” söyledim ve 
hemen bir karar alınmadan önce düşünmek için toplantıya 
son verdim.

Yeniden toplandığımızda, işin başında benim devam 
etmemi ve yardımcı olacaklarını söylediler. Yalnızca Münir 
Bey, ciddi mazereti yüzünden, bir süreliğine görevden affını 
rica etti. Ben de şeklen ve görev olarak askerlikten istifa 
etmiş olsam da, sanki üstleri bir kumandanları imişim gibi, 
bundan önce olduğu gibi bundan sonra da emirlerime uyul-
masının başarı için şart olduğunu söyledim, bu durum tama-
men uygun bulunup onaylanınca toplantıya son verdim.



TÜRK GENÇLİĞİ’NE BIRAKTIĞIM EMANET

Muhterem efendiler, sizi günlerce işgal eden, uzun ve ayrın-
tılı açıklamalarım, en nihayet mazi olmuş bir devrin hikâye-
sidir. Bunda milletim için ve gelecekteki evlatlarımız için 
dikkat ve uyanıklığı davet edebilecek bazı noktalar göstere-
bilmişsem, kendimi bahtiyar sayacağım. 

Bu açıklamalarımla, milli hayatı sona ermiş varsayılan 
büyük bir milletin, bağımsızlığını nasıl kazandığını ve bilim 
ve tekniğin en son temellerine dayanan, ulusal ve modern bir 
devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım. 

Bugün vardığımız sonuç, yüzyıllardır çekilen milli musi-
betlerden uyanış ve bu aziz vatanın, her köşesini sulayan kan-
ların bedelidir. 

Bu sonucu Türk Gençliği’ne emanet ediyorum.

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk bağımsızlığını, Türk 
Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar korumak ve savunmaktır.

Varlığının ve geleceğinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin 
en değerli hazinendir. Gelecekte bile, seni bu hazineden mahrum 
etmek isteyecek iç ve dış kötüler olacaktır. Bir gün bağımsızlık ve 
cumhuriyeti savunmak zorunda kalırsan, göreve atılmak için, 
içinde bulunacağın durumun imkân ve şartlarını düşünmeyecek-
sin! Bu imkân ve şartlar çok uygun olmayan bir biçimde ortaya 
çıkabilir. Bağımsızlık ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, 
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bütün dünyada örneği görülmemiş bir galibiyetin temsilcisi olabilir-
ler. Zorla ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri ele geçirilmiş, 
bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memle-
ketin her köşesi tamamen işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şartlar-
dan daha acı ve daha vahim olmak üzere, memleket içinde, iktida-
ra sahip olanlar, gaflet ve sapkınlık ve hatta hıyanet içinde 
bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri kişisel çıkarlarını, istilacı-
ların siyasi emelleriyle birleştirebilirler. Millet, fakir ve zorluk için-
de harap ve yorgun düşmüş olabilir. 

Ey Türk geleceğinin evladı! İşte; bu durum ve şartlar içinde 
bile, görevin; Türk bağımsızlık ve cumhuriyetini kurtarmaktır! 
Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!


