
-1881 -
1881 : Atatürk’ün, Selanik’te Kocakas›m Mahallesi, Islahhane

Caddesi’ndeki üç katl› pembe evde dünyaya gelifli * (Ata-
türk’ün babas› Ali R›za Efendi **, annesi Zübeyde Han›m
***’d›r). (K.A.M.M.T., s. 17-23; ‹.A., s.719; A.A.K., s.
51;A.H.E., s. 7;K.A., s. 72; Borak, s.11-12; A.B‹., s.
13;A.Y., s.3; A.Y.A., s. 5; A.A.S., s.7).

-1886-
1886 : Atatürk’ün, Selânik’te ilk ö¤renimine bafllamas› (Küçük

Mustafa, ilk ö¤renimine bir süre annesinin arzusuna uyarak
Haf›z Mehmet Efendi’nin mahalle mektebinde devam etti;
fakat çok geçmeden babas›n›n iste¤i ile ça¤dafl e¤itim ya-
pan fiemsi Efendi Mektebi’ne geçti ve ilkokulu burada bitir-
di. fiemsi Efendi, yeni ö¤rencisinin yeteneklerini ve zekâs›-
n› takdir etti¤inden, küçük Mustafa’n›n kendi okulunda bu-
lunmas›ndan son derece memnundu. Ali R›za Efendi de
o¤luyla yak›ndan ilgileniyor, onun ça¤dafl e¤itim içinde ye-
tiflmesinden büyük mutluluk duyuyordu. Küçük Mustafa, bu
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––––––––––––––––––––––––––
* Atatürk’ün do¤du¤u ev, bugün Selânik’te Apostolu Pavlu Soka¤›’nda 71 numaral› ev olup,

Türkiye Konsoloslu¤u’nun bahçe s›n›rlar› içindedir ve müze haline getirilmifltir. Ali R›za Efendi,
bu evi Atatürk’ün do¤umundan birkaç y›l önce kiralam›fl, son y›llar›n› burada geçirmiflti. O
zamanlar evin karfl›s›nda, yetimler için aç›lm›fl Mithat Pafla Sanayi Mektebi bulunuyordu ve bu
okul, Islahhane olarak an›l›yordu. Ali R›za Efendi’nin ölümünden sonra, Zübeyde Han›m, çocu-
klar›yla beraber bu evin bitifli¤indeki daha küçük bir eve tafl›nm›flt›. Atatürk 1907 y›l›nda
Selânik’e atan›nca, do¤du¤u ve ilk çocuklu¤unu geçirdi¤i eski evi, annesi ad›na sat›n alm›fl, aile-
ce tekrar buraya yerleflmifllerdi. Onun Selânik’ten ayr›lmas›ndan sonra annesi ve k›z kardefli, bir
süre daha bu evde oturmufllar, 1915 y›l› Mart sonlar›nda ayr›larak ‹stanbul’a gelmifllerdir. Bu ev
daha sonra Lozan Antlaflmas›’na göre Yunan Hükûmeti’ne geçmifl, Yunanl› bir aileye sat›lm›flt›.
Selânik Belediyesi, 29 Ekim 1933 tarihinde ald›¤› bir kararla 4 kas›m 1933’te evin d›fl duvar›na
-Atatürk’le iliflkisini göstermek üzere- bir hat›ra levhas› koydu. 12 fiubat 1937 tarihinde de evi,
sahibinden sat›n alarak Atatürk’e arma¤an etti (A.E.A.M.,s.4).

** Atatürk’ün babas› Ali R›za Efendi 1839 y›l›nda do¤mufltu. Ailesi, Selânik’in yerlilerindendi; uzak
dedeleri Vidin’den ayr›larak Serez’de yerleflmifller, oradan da Selânik’e gelmifllerdi. Ali R›za
Efendi 32 yafllar›nda iken 1871 y›l›nda Zübeyde Han›m’la evlendi. Uzun süre gümrük memur-
lu¤u yapan Ali R›za Efendi, daha sonra memuriyeti b›rakarak dükkân açm›fl, kereste ticareti ile
meflgul olmufltu. 1888 y›l›nda 49 yafllar›nda iken öldü.

*** Atatürk’ün annesi Zübeyde Han›m 1857 y›l›nda do¤mufl, çocuklu¤u ve ilk gençlik y›llar› Lan-
gaza’da geçmiflti. Ailesi, soy olarak Anadolu’dan Rumeli’ye geçmifl yörüklerdendi ve Varye-
mezo¤ullar› olarak tan›n›yordu. Zübeyde Han›m 14 yafllar›nda iken 1871 y›l›nda Ali R›za Efendi
ile evlendi. Ailenin, Atatürk’ün do¤umundan evvel Fatma, Ahmet ve Ömer adl› üç çocuklar›
dünyaya gelmiflse de bunlar hastal›k nedeniyle ölmüfllerdi. Atatürk’ün en küçük kardefli Naciye
de genç k›z iken ölmüfltü. Bu suretle ailenin Mustafa ve Makbule olmak üzere iki çocuklar› hayat-
ta kald›. Zübeyde Han›m 66 y›ll›k bir ömür sürerek 1923 y›l›nda öldü.



okulda okurken bir süre sonra babas› öldü; art›k kendisinin
yetifltirilmesi görevi, büyük Türk kad›n› Zübeyde Han›m’a
düflmüfltü. ‹.A., s.719; A.H.E., s.8; Borak, s.12;A.Y., s.3).

-1888-

1888 : Atatürk’ün babas› Ali R›za Efendi’nin ölümü (Ali R›za Efen-
di öldü¤ü zaman küçük Mustafa’n›n, isimleri Makbule ve
Naciye olmak üzere kendisinden küçük iki k›z kardefli bu-
lunuyordu. Bu s›ralarda küçük Mustafa yedi, Makbule bir
yafl›n› henüz doldurmufltu; Naciye ise k›rk günlüktü. Ali R›-
za Efendi’nin ölümü üzerine, Zübeyde Han›m üç çocu¤u ile
bir süre, Selânik yak›nlar›ndaki Rapla çiftli¤inde subafl›l›k
yapan kardefli Hüseyin Efendi’nin yan›na yerleflti. Çiftlik
hayat› nedeniyle küçük Mustafa’n›n ö¤renimi ister istemez
bir süre aksam›flt›. Fakat çok geçmeden Selânik’e dönen
Mustafa, halas›n›n yan›nda, b›rakt›¤› yerden ö¤renimine
devam etti. B.K.A., Y.‹., 12.1.1953- 14.1.1953; A.H.E. s.8;
K.A.M.M.T., s.21).

-1893-

1893 : Atatürk’ün, Selânik Askerî Rüfltiyesi’ne girifli (Küçük Mus-
tafa, fiemsi Efendi ‹lkokulu’ndan sonra bir süre Selânik
Mülkiye Rüfltiyesi’ne devam etti ise de Kaymak Haf›z adl›
matematik ö¤retmeninin kendisine haks›z yere sopa ile
vurmas› üzerine ayn› y›l bu okuldan ayr›ld› ve kendi istek
ve karar› ile Askerî Rüfltiye’ye baflvurarak ö¤renimine bu-
rada devam etti. Mustafa bu okulu gerçekten sevmiflti. Ar-
kadafllar› aras›nda zekâs› ve üstün yetenekleri ile k›sa za-
manda kendisini gösterdi ve ö¤retmenlerinin sevgisini ka-
zand›. Bu okulda matematik ö¤retmenli¤i yapan Yüzbafl›
Mustafa Efendi, genç ö¤rencisinin üstün yetenekleri ve ze-
kâs› karfl›s›nda onu, s›n›ftaki di¤er Mustafa’lardan ay›rt et-
mek üzere ad›n›n sonuna “Kemal” ismini ilâve etti. Art›k
genç ö¤renci, Mustafa Kemal olmufltu. B.K.A., Y.‹., 14.2.
1953; K.A.M.M.T., s.37; A.A.K., s.51; ‹.A., s.719; A.H.E.,
s.8; K.A., s.867;A.Y., s.4).

-1896-

1896 : Atatürk’ün, Manast›r Askerî ‹dadîsi’ne girifli (Atatürk, Selâ-
nik Askerî Rüfltiyesi’ni bitirdikten sonra 1896 y›l›nda Ma-
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nast›r Askerî ‹dadîsi’ne girdi. Burada -Bursa Askerî ‹dadî-
si’nden gelen- Ömer Naci ile de arkadafll›k etti. ‹lerde ünlü
bir hatip olarak tan›nacak olan bu kifli, Mustafa Kemal’in hi-
tabet ve edebiyat sevgisinde etkin rol oynad›. Genç Musta-
fa Kemal, askerî ö¤reniminin yan› s›ra yabanc› dil ö¤reni-
mini de ihmal etmiyor; yazlar› izinli olarak Selânik’e döndü-
¤ü zaman Frans›zca dersleri al›yordu. A.A.K., s.51; S.A.A.,
s.8; H.T.M.K., s.39; A.H.E., s.9; K.A., s.867; Borak, s.21).

- 1898 -

Kas›m 1898 : Atatürk’ün, Manast›r Askerî ‹dadîsi’nden ikincilikle mezun
oluflu (S.A.A., s.9; Borak, s.21;A.Y.A., s.7).

- 1899 -

13 Mart 1899 : Atatürk’ün, ‹stanbul’da Harp Okulu’nun piyade s›n›f›na ya-
z›l›fl› (Genç Mustafa Kemal, Manast›r Askerî ‹dadîsi’ni bitir-
dikten sonra ‹stanbul’a gelerek Harp Okulu’na girdi ve 3 se-
nelik baflar›l› bir ö¤renimden sonra bu okulu bitirerek Harp
Akademisi’ne devam etti. K.A.M.M.T., s.48, 617; ‹.A.,
s.719; S.A.A., s.13; H.T.M.K. s.39; K.A., 867; Borak, s.27;
A.Y., s.5). (Bu tarihi, baz› kaynaklar 14 Mart 1899 olarak
göstermektedir: A.H.E., s.9;A.A.K., s.51;A.Y.A., s.7; A.B‹.,
s.13; K.A.B.K.Ö., s.97).

- 1902 -

10 fiubat 1902 : Atatürk’ün, te¤men rütbesiyle Harp Okulu’nu bitirifli ve ö¤-
renimine Harp Akademisi’nde devam etmesi (K.A.M.M.T.,
s.53, 617; Borak, s.38; A.Bi., s.13). (Baz› kaynaklar bu ta-
rihi, gün ve ay belirtmeksizin 1902 olarak vermifllerdir: ‹.A.,
s.720; S.A.A., s.38; K.A., s.867; A.Y.A., s.7).

-1903-

1903 : Atatürk’ün, Harp Akademisi’nin ikinci s›n›f›na geçifli ve üs-
te¤men oluflu (A.A.K., s. 51; A.H.E., s.12; A.B‹., s.13).

-1905-

11 Ocak 1905 : Atatürk’ün, kurmay yüzbafl› rütbesiyle Harp Akademi-
si’nden mezun oluflu (K.A.M.M.T., s.56, 617; ‹.A. s.720;
K.A., s.867; Borak, s.46; A.B‹., s.13; A.Y., s.8; A.Y.A., s.7;
A.A.S., s.8; A.N.M., s.175). (Baz› kaynaklar bu tarihi Aral›k
1904 olarak göstermektedir: Erden, s.9; S.A.A., s.70;
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A.H.E., s.1O, 11; A.H.H., T. 14.6.1949; A.A.K., s.51). (“Ata-
türk, Harp Okulu’nda ve Harp Akademisi’nde de zekâs›,
yetenekleri ve üstün kiflili¤i ile kendisini arkadafllar›na ve
hocalar›na tan›tm›fl, onlar›n içten sevgi ve sayg›s›n› kazan-
m›flt›. Askerlik derslerine büyük ilgisi yan›nda matemati¤e,
edebiyata ve güzel söz söylemeye karfl› da merak› ve e¤i-
limi vard›. Harbiye’de ve Harp Akademisi’nde, memleket ve
millet davalar› ile ilgilenmesi, düflüncelerini cesaretle ifade-
den çekinmemesi sebebiyle ayd›n ve ink›lâpç› bir subay
olarak tan›nm›flt›. Devir, istibdat dönemi idi ve bu davran›fl-
lar› aleyhine olabilirdi; ancak çevresince gerçekten çok se-
vilifli, düflüncelerinde samimî oluflu, onun herhangi bir ter-
tibe kurban gitmesini önlemiflti. Bununla beraber Harp Aka-
demisi’nden mezuniyetini izleyen günlerde, istibdat ve pa-
diflahl›k rejimi aleyhindeki düflünceleri ve durumu flüphe
çekerek k›sa bir süre ‹stanbul’da tutuklu kald›; sonra Suri-
ye bölgesine, fiam’a atand›. Kâz›m Özalp hat›ralar›nda,
Atatürk’ün tutuklanma sebebini flöyle aç›klamaktad›r: “Ata-
türk, Harp Akademisi’nin üçüncü s›n›f›nda iken arkadafllar›
aras›nda bir yard›m sand›¤› kurdular. Arkadafllar›ndan ihti-
yac› olanlara az bir faizle sand›ktan para verirlerdi. S›n›fla-
r›ndan bir hafiye, menfaat temin etmek amac›yla Jön Türk-
ler’e yard›m için bir sand›k kuruldu¤unu jurnal etmifl. He-
men tahkikat bafllad›. Sand›k da¤›t›ld›. Bu esnada Atatürk,
ö¤renimini bitirmifl, kurmay yüzbafl› olmufltu. Bu sand›k
iflinde önayak oldu¤u zann›yla Harbiye Nezareti’nde Be-
kira¤a Bölü¤ü’ne götürüldü ve oradan 5. Ordu’ya atama ile
fiam’a gönderildi.” Ö.A.A., M. 10.11.1969).

5 fiubat 1905 : Atatürk’ün kurmayl›k staj› için, fiam’da 5. Ordu emrine
atanmas› (Burada 30. Süvari Alay›’nda göreve bafllam›flt›r.
A.A.K., s. 52; S.A.A., s.85; K.A., s. 867; Borak, s.53; A.Y.,
s.9). (Baz› kaynaklarda Atatürk’ün fiam’a atanma tarihi,
Harp Akademisi’ni bitirifl tarihi ile birlefltirilerek 11 Ocak
1905 olarak gösterilmifltir: K.A.B.K.Ö., s.97).

10 fiubat 1905 : Atatürk’ün, fiam’a gitmek üzere ‹stanbul’dan hareketi (Ata
ve ‹., s.34).

11 Mart 1905 : Atatürk’ün, fiam’da staj yapmakta oldu¤u süvari alay›yla
beraber Dürzî harekât›n› bast›rmak üzere Havran’a gidifli
(Atatürk burada 4 ay kalarak tekrar fiam’a dönmüfltür.
A.‹.M.‹.H.R., s.340,344; V. ve H., s.289,297).
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Temmuz 1905 : Atatürk’ün Dürzî harekât›n›n bast›r›lmas›n› takiben Hav-
ran’dan fiam’da dönüflü (A.‹.M.‹.H.R., s.340).

Ekim 1905 : Atatürk’ün, fiam’da baz› arkadafllar› ile gizli olarak “Vatan
ve Hürriyet Cemiyeti”ni kuruflu (Atatürk, fiam’da 5. Or-
du’nun emrinde kald›¤› üç y›l içinde Suriye’nin hemen her
yerini görevle dolaflm›fl, memleket idaresindeki aksakl›kla-
r›, ordunun e¤itimindeki eksiklikleri daha da yak›ndan gör-
müfltü. Atatürk, burada Dr. Mustafa [Cantekin], Müfit [Öz-
defl] ve di¤er baz› arkadafllar›yla gizli olarak “Vatan ve Hür-
riyet Cemiyeti”ni kurdu. Bu arkadafllar›yla beraber Beyrut,
Yafa ve Kudüs’te, kurduklar› cemiyeti geniflletti. Bir ara Ya-
fa’dan gizli olarak Selânik’e geçip, burada da “Vatan ve
Hürriyet Cemiyeti”nin bir flubesini açt› ve Yafa’ya döndü.
Atatürk Yafa’dan sonra bir süre daha fiam’da kalarak k›ta
staj›n› tamamlad›. K.A.M.M.T., s.78,89,617; V. ve H.,
s.297, 298; M.T., s.605, 610; V. ve H.‹.T., s.619, 622; ‹.A.,
s.720; A.A.K., s.52; S.A.A., s.90,91; A.H.E., s.16; K.A.,
s.77; Borak, s.58; S.A.A., s.95; A.Y., s.9, 11;A.Y.A., s.8).
(Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin fiam’da kurulufl tarihi, he-
men bütün kaynaklarda Ekim 1906 olarak gösterilmifltir.
Oysa ki Faik Reflit Unat’›n araflt›rmas›, söz konusu tarihin
Ekim 1905 olmas› gerekti¤ini göstermektedir. Biz de olay-
lar›n seyrini göz önüne alarak bu tarihi benimsemifl bulunu-
yoruz. A.‹.M.‹.H.R., s.344).

-1906-

Nisan 1906 : Atatürk’ün, Yafa’dan M›s›r-Yunanistan yoluyla Selânik’e
gelifli, burada da bir k›s›m arkadafllar›yla gizli olarak Vatan
ve Hürriyet Cemiyeti’nin bir flubesini aç›fl› (A.‹.M.‹.H.R.,
s.345; A.S.A.K., s.263) (Atatürk, Selânik’e geliflini takiben
Ömer Naci, Hüsrev Sami [K›z›ldo¤an], Hakk› Baha [Pars],
Mustafa Necip gibi yak›n arkadafllar›yla Vatan ve Hürriyet
Cemiyeti’nin flubesini faaliyete geçirmifl, bir süre burada
kal›fl›n› takiben tekrar Yafa’ya dönmüfltür).

Temmuz 1906 : Selânik’te gizli olarak aç›lan Vatan ve Hürriyet Cemiyeti flu-
besinin, Osmanl› Hürriyet Cemiyeti’ne kat›larak faaliyetini
bu cemiyet içinde sürdürmesi (A.‹.M.‹.H.R., s. 344).

25 Aral›k 1906 : Atatürk’e, Suriye bölgesindeki üstün hizmetleri nedeniyle
Beflinci Rütbe’den Mecidî Niflan› verilmesi (A.Y.A., s. 9;
K.A.B.K.Ö., s.97; ‹.M.T.T., s.80; A.N.M., s.45,175).
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-1907-

20 Haziran 1907 : Atatürk’ün kola¤as› (k›demli yüzbafl›) oluflu ve fiam’daki
ordunun Kurmay Baflkanl›¤›’nda bir göreve getirilifli (‹.A., s.
721; A.A.K., s.52; S.A.A., s.63; A.H.E., s.23; K.A., s.867;
Borak, s.62 ;A.Bi., s.13; A.S.A.K., s.263;A.Y., s.12;A.Y.A.,
s.9; K.A.B.K.Ö., s.98; A.N.M., s.175).

27 Eylül 1907 : Selânik’te gizli olarak faaliyette bulunan Osmanl› Hürriyet
Cemiyeti’nin, Osmanl› ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti ile birlefl-
me karar› (Doktor Nâz›m, 1907 y›l› eylülünde Paris’ten giz-
lice Selânik’e gelerek buradaki Osmanl› Hürriyet Cemiyeti
kurucular› ile iki cemiyetin birleflmesi hususunda bir anlafl-
ma yapm›flt›r. ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti, bu tarihten itiba-
ren Rumeli’nin her taraf›na yay›larak kuvvetli örgüt olufltur-
mufltur. A.‹.M.‹.H.R., s.339,345; S.A.A., s.113; A.H.E.,
s.20; V. ve H.‹.T., s.624-625; ‹.Ç., s.24-31).

13 Ekim 1907 : Atatürk’ün fiam’dan, merkezi Manast›r’da bulunan 3. Ordu
Karargâh›’na atanmas› (A.H.E., s.23;A.S.A.K., s.263; A.Bi.,
s. 13). (Bu tarih, baz› kaynaklarda Eylül 1907 olarak göste-
rilmifltir: Erden, s.9; ‹.A., s.721; S.A.A., s.111; K.A., s.687;
Borak, s.62, 295; A.Y., s.12; A.A.K., s.52). (Atatürk, söz ko-
nusu atama üzerine 3. Ordu Karargâh›’n›n Selânik’teki
Kurmay fiubesi’nde çal›flmak üzere Selânik’e geldi. Bu s›-
ralarda Selânik’teki “Vatan ve Hürriyet Cemiyeti” flubesinin
kurucular›n› da içine alm›fl olan “‹ttihat ve Terakki Cemiye-
ti” faaliyet halinde idi. Mustafa Kemal de bu cemiyete dahil
olarak Selânik’te hizmet görmeye bafllad›. Memleketin is-
tibdat idaresinden kurtar›lmas›, yap›lacak yenilikler onun
da bafl düflüncesiydi. Ayn› flubede çal›flan Fethi [Okyar]
Bey ile yak›n arkadafll›¤› da bu devreye rastlad›).

29 Ekim 1907 : Atatürk’ün, Selânik’te gizli olarak kurulan ‹ttihat ve Terakki
Cemiyeti’ne üye oluflu (A.‹.M.‹.H.R., s.343; A.S.A.K.,
s.264).

-1908-

Ocak 1908 : Atatürk’ün Selânik civar›nda Sedes Çiftli¤i etraf›nda yap›-
lan askerî manevraya kat›lmas› (A.S.A.H.A.H., s.600).

23 fiubat 1908 : Atatürk’ün, General Litzmann’dan çevirdi¤i “Tak›m›n Mu-
harebe Talimi” adl› -askerî e¤itimle ilgili- kitab›n Selânik’te
yay›mlanmas› (A.A.D.E., s.9; K.A., s.59). (Bu kitab›n bas›m
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tarihi baz› kaynaklarda 1909 olarak gösterilmifltir: Erden,
s.11; K.A.M.M.T., s.617; ‹.A., s.721; A.H.E., s.29; A.Y.,
s.20).

22 Haziran 1908 : Atatürk’e, Üçüncü Ordu Karargâh›’n›n Selânik flubesindeki
görevinin yan› s›ra Üsküp-Selânik aras›nda demiryolu mü-
fettiflli¤i (Do¤u Demiryolu Müfettiflli¤i) görevinin de verilme-
si (A.A.K., s.52; A.H.E., s.23; K.A., s.867; Borak, s.63;
A.Bi., 8.13; A.N.M., s.175).

22 Temmuz 1908 : Atatürk’ün Selânik’ten Üsküp’e gelifli, gece ittihat ve Terak-
ki Cemiyeti Üsküp flubesinin toplant›s›nda bulunuflu
(A.D.‹.H., A.16.11.1938).

23 Temmuz 1908 : ‹kinci Meflrutiyet’in ilân› (K.A.M.M.T., s.617; ‹.A., s.721;
S.A.A., s.133; Borak, s.64; A.S.A.K., s.265; ‹. ve T.,
s.33,36; J.T.‹.T., s.77; A.Y., 8.13; A.K.D.D.A.Y., s.7;
A.Y.A., s.9; A.Bi, s.17). (Rumeli’de büyük faaliyet gösteren
“‹ttihat ve Terakki Cemiyeti”, aylardan beri Abdülhamit’i,
1876 Anayasas›’n› yeniden yürürlü¤e koymaya ve kapat›-
lan Meclis-i Mebusan’› tekrar toplant›ya ça¤›rmaya zorlu-
yordu. “‹ttihat ve Terakki Cemiyeti’nin bu giriflimleri, nihayet
II. Meflrutiyet’in ilân›na uzand›. II. Meflrutiyet ilk defa Ma-
nast›r’da ilân edilmifl, bunu ayn› gün Rumeli’nin di¤er flehir-
lerinde de ilân izlemiflti. Haberlerin ‹stanbul’a ulaflmas›
üzerine Padiflah Abdülhamit de 23/24 Temmuz gecesi
Meflrutiyet’i resmen ilân mecburiyetinde kald›. ‹kinci Mefl-
rutiyet ilân edildi¤i zaman Mustafa Kemal, bir yandan kola-
¤as› rütbesiyle Selânik’te askerî görevini sürdürmekte, bir
yandan da “‹ttihat ve Terakki Cemiyeti” içinde çal›flarak ‹s-
tanbul’daki siyasî geliflmeleri yak›ndan izlemekte idi. Ancak
o, II. Meflrutiyet gibi büyük bir ink›lâb› takiben yap›lanlar›
kâfi görmüyor, bu f›rsattan yararlan›larak memlekette daha
büyük ve daha köklü de¤iflikliklerin gerçeklefltirilmesi gere-
¤ine inan›yordu; fakat kendisinin görüflleri, “‹ttihat ve Te-
rakki Cemiyeti” ileri gelenlerinin görüfl ve düflüncelerine uy-
mad›. Buna ra¤men fikirleriyle, onlar› uyarmaktan da çekin-
miyordu).

: Atatürk’ün, sabah Üsküp’ten hareketle Selânik’e dönüflü
(A.D.‹.H., A. 16.11.1938).
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A¤ustos 1908 : Atatürk’ün, Avusturya-Macaristan hükümetinin Bosna-Her-
sek bölgesine asker y›¤mas› üzerine, bu giriflimler hakk›n-
da bilgi edinme amac›yla, Selânik’ten gizlice Bosna’ya
gönderilmesi (A.H.E., s.30’da bu tarih, Kas›m 1908 olarak
gösterilmifltir. Atatürk’ün Eylül 1908 sonunda Trablus-
garp’a geldi¤i ve Ocak 1909 bafl›nda tekrar Selânik’e dön-
dü¤ü kesin oldu¤una göre, söz konusu tarihin A¤ustos
1908 olabilece¤i düflünülmektedir).

20 Eylül 1908 : Atatürk’ün, Trablusgarp’a gitmek üzere Selânik’ten ‹stan-
bul’a hareketi (‹stanbul’dan da deniz yoluyla Trablusgarp’a
geçmifltir). (Atatürk’ün Selânik’ten ayr›l›fl tarihi kesin de¤il-
dir; olaylar›n seyrine göre bu tarihin 18-20 Eylül 1908 tarih-
leri aras›na düflmesi gerekmektedir).

Eylül Sonu 1908 : Atatürk’ün, Trablusgarp’a gelifli (A.D.‹.A.B., s.596;
M.K.L.‹.Z., s.83,85; T.H.K.‹., s.387,396; A.Y., S.13). (Trab-
lusgarp’ta, II. Meflrutiyet’e karfl› halk aras›nda baz› fleyhle-
rin önayak olmas›yla ayaklanmaya benzer bir haz›rl›k ol-
mufltu. Baz› kifliler, tutuklular› tahrik ederek genel af ç›ka-
r›lmas›n› istiyor, Osmanl› Devleti’nin atad›¤› idarecilere kar-
fl› tepki gösteriyorlard›. Temmuz sonu ve A¤ustos ay› bu
gösterilerle geçmiflti. Atatürk, ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti
Merkez Komitesi taraf›ndan kendisine verilen görev üzeri-
ne Selânik’ten ‹stanbul’a, buradan da deniz yoluyla Trab-
lusgarp’a geçti. Askerî ve siyasî baz› giriflimlerde buluna-
rak bölgedeki huzursuzlu¤un giderilmesinde büyük rol oy-
nad›; ordunun ve devlet otoritesinin bölgede hakim olmas›-
n› sa¤lad›. Durumun normale dönüflünü takiben tekrar Se-
lânik’e döndü). (Atatürk’ün Trablusgarp’a gelifl tarihinin
1908 y›l› Eylül sonuna rastlad›¤›, gerek Trablusgarp’ta bu-
lunan ‹ngiltere, Fransa ve ‹talyan konsoloslar›n›n gerekse
Bingazi’deki ‹ngiliz konsolosunun, Atatürk’ün temas ve fa-
aliyetleriyle ilgili olarak memleketlerine gönderdikleri rapor-
larla kesinlik kazanmaktad›r. A.D.‹.A.B., s.593,597;
M.K.L.‹.Z., s.83, 96. Söz konusu tarihin A.H.E., s.31;K.A.,
s.81; A.K.D.D.A.Y., s.14; A.Y.A., s.9’da Aral›k 1908 olarak
gösterilifli yanl›flt›r).

3 Ekim 1908 : Trablusgarp’taki Frans›z Konsolosu A. Alrick’in, Frans›z
D›fliflleri Bakanl›¤›’na raporu: “Muhtemelen Selânik ‹ttihat
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ve Terakki Komitesi üyesi olan bir Türk subay›, birkaç gün-
den beri bu civarda olup bitenler ve kifliler hakk›nda sorufl-
turma yapmaktad›r. Kendisinin, daha flimdiden birçok yük-
sek memur ve eflraf› anayasaya ve onun bafll›ca ilkelerine
sadakat yemini yapmaya davet etti¤i, hürriyet ilkesi konu-
sunda dindafllar›n›n menfi davran›fl›yla veya hiç de¤ilse
baz› tereddütleriyle karfl›laflt›¤› söylenmektedir” A.D.‹.A.B.,
s. 593).

6 Ekim 1908 : Girit Meclisi’nin, Girit adas›n›n Yunanistan’a kat›ld›¤›n› ilân
etmesi (B.S.S.E.K., s.459; i. ve T., s.54).

11 Ekim 1908 : Trablusgarp’taki Frans›z Konsolosu A.Alrick’in, Fransa
D›fliflleri Bakanl›¤›’na -Atatürk’le görüflmesine dair- raporu:
“...Selânik ‹ttihat ve Terakki Komitesi Üyesi Yüzbafl› Kemal
Bey ‹ngiliz ve ‹talyan meslektafllar›m› oldu¤u gibi, beni de
ziyaret etti. Kendisinin ziyaretini iade ile bir görüflme yap-
t›m” (A.D.‹.A.B., s.594).

18 Ekim 1908 : Selânik’te, ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti 1. Büyük Kongre-
si’nin toplan›fl› (J.T.‹.T., s.150; A.D.‹.A.B., s.596). (‹ttihat ve
Terakki Cemiyeti, 1911 y›l› da dahil olmak üzere y›ll›k ge-
nel kongrelerini Selânik’te yapm›fl, 1912 y›l›ndan itibaren
bu kongreler, Genel Merkez’in ‹stanbul’a al›nmas› sebebiy-
le ‹stanbul’da yap›lm›flt›r. J.T.‹.T., s.154).

19 Ekim 1908 : Atatürk’ün, Trablusgarp’ta güvenli¤i temin ettikten sonra
buradan Bingazi’ye hareketi (Atatürk Bingazi’de de bir sü-
re kalm›fl, bu arada bir k›s›m kuvvetlerle, II. Meflrutiyet’e is-
yan halinde olan afliret reisi fieyh Mansur’un evini sararak
fleyhi teslim olma zorunlu¤unda b›rakm›fl ve bölgede dev-
let otoritesini sa¤lam›flt›r). (M.K.L.‹.Z., s.93,94; T.H.K.‹.,
s.396-401).

29 Ekim 1908 : Atatürk’ün, Bingazi’den, Hanya’da yay›mlanan ‹stikbal ga-
zetesine mektubu: “Millet fertleri aras›nda bölücülü¤ü de¤il,
birlik ve beraberli¤i temine; birbirlerine intikam duygular›
yaratmaya de¤il, karanl›k istibdat devrinin kiri olan fena his-
lerin kalplerden at›lmas›na yarayacak yararl› makaleler ya-
y›mlanmas›na gayret edilse gazetenizin flerefi yükselir, hiz-
meti faydal› olur. ..Gazetelerimizde ahlâk›m›za yükseklik,
hislerimize temizlik ve mâneviyat›m›za kuvvet verecek ma-
kalelere yer verilmesini görmek isteriz” (Borak, s.78-79).
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17 Aral›k 1908 : II. Meflrutiyeti takiben Meclis-i Mebusan’›n ‹stanbul’da yeni-
den toplan›fl› (‹.O.T.K.IV, s.368; ‹. ve T, s.61,62; A.D.‹.
A.B., s.596).

-1909-

Ocak bafl› 1909 : Atatürk’ün, Bingazi’den Selânik’e dönüflü (A.H.E., s.31;
S.A.A., s. 145; A.K.D.D.A.Y., s. 15).

13 Ocak 1909 : Atatürk’ün, Üçüncü Ordu Selânik II. Redif Tümeni Kurmay
Baflkanl›¤›’na getirilifli (A.H.E., s.34; K.A., s.83,867)

26 fiubat 1909 : Osmanl› Devleti’nin, Avusturya ile antlaflma imzalamas›
(Bu antlaflma ile Bosna-Hersek, Avusturya’ya b›rak›lm›fl-
t›r.) (Borak, s.70; ‹.O.T.K.IV., s.367).

13 Nisan 1909 : ‹stanbul’da, ‹kinci Meflrutiyet’e karfl› -avc› taburlar›n›n
ayaklanmas›yla- büyük isyan ç›kmas› (31 Mart ‹syan›) (‹.A.,
s.721;A.A.K., s.53; S.A.A., s.147 A.H.E., s.34; K.A., s.85;
Borak, s.71; A.S.A.K., s.267; A.Y., s.15; ‹. ve T., s.79,80;
J.T.‹.T., s.125-130; A.K.D.D.A.Y., s.7;A.Y.A., s.9). (Avc› ta-
burlar›, Meflrutiyet’in korunmas› amac›yla Rumeli’den ‹s-
tanbul’a gönderilmifl birliklerdi. Bunlar, bir k›s›m gericiler ta-
raf›ndan aldat›larak 13 Nisan 1909 sabah› “fieriat isteriz!”
sözleriyle Meflrutiyet aleyhine ayakland›lar. Büyüyen isyan,
Selânik’ten ‹stanbul’a gelen Hareket Ordusu ile bast›r›ld›).

14 Nisan 1909 : Atatürk’ün, ‹stanbul’daki olaylar üzerine Selânik II. Redif
Tümeni Komutan› Hüseyin Hüsnü Pafla ve III. Ordu Komu-
tan› Mahmut fievket Pafla ile görüflerek “Yap›lacak tek fle-
yin ‹stanbul’a kuvvet fievki oldu¤u”nu söylemesi (A.H.E.,
s. 35).

15/16 Nisan 1909 : Atatürk’ün, Hüseyin Hüsnü Pafla komutas›ndaki Hareket
Ordusu’yla -bu ordunun Kurmay Baflkan› olarak- Selâ-
nik’ten ‹stanbul’a hareketi (S.A.A., s.150; K.A., s.91;
A.S.A.K., s.267, 268). (Selânik’ten yürüyüfle geçen Hare-
ket Ordusu, Hüseyin Hüsnü Pafla’n›n komutas›nda idi. An-
cak, bu ordu ‹stanbul yak›nlar›nda Had›mköy’e geldi¤i za-
man Mahmut fievket Pafla, komutay› ele alaca¤›n› bildirdi
ve Selânik’ten hareketle 22 Nisan 1909 günü Had›mköy’e
geldi. Komutadaki bu de¤ifliklikle Kurmay Baflkanl›¤›’na da
Binbafl› Enver Bey getirilmiflti. Hareket Ordusu 24 Nisan
1909 günü Mahmut fievket Pafla’n›n komutas›nda ‹stan-
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bul’a girdi. A.H.E., s.39,40; K.A., s.91-93; Borak, s.73,74;
A.S.A.K., s.267, 268; A.K.D.D.A.Y., s.14).

19 Nisan 1909 : Atatürk’ün, Hareket Ordusu’yla beraber Had›mköy’e gelifli
(A.H.E., s.35; Borak, s.74; A.K.D.D.A.Y., s.9). (Bugün,
Mahmut fievket Pafla’n›n komutay› ele almak üzere Selâ-
nik’ten hareket edece¤i bildirilmifl, bu emir üzerine Hareket
Ordusu 20, 21, 22 Nisan günlerini Had›mköy’de geçirmifl-
tir. A.H.E., s.39,40; K.A., s.91,92).

: ‹stanbul yak›nlar›nda Had›mköy’e gelen Hareket Ordu-su’-
nun, halka bildirgesi: “...Millet, y›llardan beri zulüm yapan
istibdat kuvvetlerini parçalayarak meflrutiyet hükümetini
kurdu. Bu kans›z mutlu ink›lâptan zarar gören afla¤›l›k kim-
seler, kanunsuz bir flekilde ç›karlar›n›n teminine hizmet
eden eski durumun geri gelmesi için bin türlü hile ve alçak-
l›¤a baflvurarak yasal meflrutiyet hükûmetini y›kmak istedi
ve bütün insanl›k âleminin k›nad›¤› ‹stanbul facias›n›n olufl-
mas›na sebep vererek masum kanlar döktü” (Bu bildirgeyi
Atatürk yazm›fl, Hareket Ordusu Komutan› Hüseyin Hüsnü
Pafla imzalam›flt›r. A.K.D.D.A.Y, s.10; A.H.E., s.35-37;
S.A.A., s. 150; Borak, s.74).

21 Nisan 1909 : Had›mköy’de Mahmut fievket Pafla’n›n geliflini bekleyen
Hareket Ordusu’nun, Mustafa Kemal imzas›yla mensuplar›-
na 1 say›l› emri: “Hareket Ordusu görevini yaln›z askerî
yönden yapacakt›r. Politik konular ve bu konuda ‹stanbul ile
görüflme yapmak flimdilik görev d›fl›d›r” (A.K.D.D.A.Y., s.9).

22 Nisan 1909 : Had›mköy’e gelen Mahmut fievket Pafla’n›n, Hareket Or-
dusu Komutanl›¤›’n› fiilen üzerine al›fl› (S.A.A., s.150;
A.H.E., s.40; A.K.D.D.A.Y., s.14).

24 Nisan 1909 : Hareket Ordusu’nun Mahmut fievket Pafla komutas›nda ‹s-
tanbul’a girifli ve ‹stanbul’da s›k›yönetim ilân› (S.A.A., s.
151; K.A., s.91,92; Borak, s.74; ‹. ve T., s.85; J.T.‹.T.,
s.132,134).

25 Nisan 1909 : Hareket Ordusu Komutan› Mahmut fievket Pafla’n›n bildiri-
si: “...Hareket Ordusu’nun ‹ttihat ve Terakki ile bir ilgisi yok-
tur” (A.H.E., s.40;A.K.D.D.A.Y., s.14).

27 Nisan 1909 : Âyan ve Mebusan Meclislerinin müflterek toplant›s›nda al›-
nan karar gere¤ince fetva ile ‹kinci Abdülhamit’in tahttan in-
dirilerek yerine V. Mehmet (Reflat)’in padiflah yap›lmas› (S.
A.A., s.46,151; A.H.E., s.40; Borak, s.75; ‹. ve T., s.85;
J.T.‹.T., s.134).
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30 Nisan 1909 : 13 Nisan (31 Mart) ‹syan›’n›n bast›r›larak asayiflin sa¤lan-
mas› ile askerî harekât›n son bulmas› ve harekâta kat›lan
birliklerin garnizonlar›na ve k›fllalar›na dönmeye bafllamas›
(A.K.D.D.A.Y., s. 14).

15 May›s 1909 : Atatürk’ün,  rahats›zl›¤›  sebebiyle  ‹stanbul’da Gülhane
Hastanesi’ne yat›fl› (3 günlük bir tedaviyi takiben 18 May›s
1909 tarihinde hastaneden ç›km›flt›r.) (H.T.D.A.A., Klâsör:
57, Dosya: 10, Fihrist: 10-47). 

20 May›s 1909 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan Selânik’e hareketi.

22 May›s 1909 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan Selânik’e dönüflü (H.T.D.A.A., Klâ-
sör: 57; Dosya: 10, Fihrist: 10-47).

A¤ustos 1909 : Atatürk’ün, kola¤as› rütbesiyle Makedonya’da Vardar ›rma-
¤› havzas›nda -Mareflal von der Goltz’un izledi¤i- askerî
tatbikata kat›lmas› (Bu tatbikatta, Atatürk’ün haz›rlad›¤›
plân uygulanm›fl ve Mareflal’in takdirini kazanm›flt›r).
(K.M.Y.O., s.507-509; A.H.E., s.41,42; K.A., s.94; A.Y.,
s.18,19).

30 A¤ustos 1909 : Atatürk’ün, kola¤as› rütbesiyle, Cumal› Karargâh›’ndaki as-
kerî manevraya kat›l›fl› (A.A.D.E., Cumal› Ordugâh›, s.3;
Borak, s. 75). (Atatürk, tatbikat› denetlemek üzere Selâ-
nik’ten gelen 3. Ordu Kurmay Baflkan› Ali R›za Pafla’n›n
yan›nda bulunmufltur. A.A.D.E., Cumal› Ordugâh›, s.3;
K.A.M.M.T., s.628; S.A.A., s.153).

8 Eylül 1909 : Atatürk’ün, Cumal› Karargâh›’ndaki askerî manevran›n so-
na eriflinden sonra, Selânik’e dönmek üzere Cumal›’dan
ayr›l›fl› (A.A.D.E., Cumal› Ordugâh›, s.3; Borak, s. 75).

22 Eylül 1909 : Selânik’te, ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti 2. Büyük Kongre-
si’nin toplan›fl›, bu kongreye Trablusgarp delegesi olarak
kat›lm›fl olan Atatürk’ün, bir konuflma yaparak ordunun si-
yasetten çekilmesi gere¤ini savunmas›: “...Ordumuzun
içinde bulunan Cemiyet arkadafllar›m›z, politikada devam
etmek istiyorlarsa, ordudan ç›kmal› ve Cemiyetimizin halk
içindeki teflkilât› aras›na girmelidirler. Bu suretle gün bile
kayb›na meydan vermeyerek, ordumuz politikadan uzak-
laflmal›d›r. Ve ordu içinde kalacak dostlar›m›z da, art›k po-
litika ile meflgul olmamal› ve bütün gayretlerini ordumuzun
kuvvetlenmesine çevirmelidirler. Cemiyetimiz de, bir an ön-
ce, teflkilât›m›z› halk›n içinde geniflleterek milletimize daya-
nan siyasî bir parti haline gelmelidir.” (Atatürk, II. Meflruti-
yet’i takiben ordunun, “‹ttihat ve Terakki Cemiyeti” ile s›k›
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alâkas›n›n ve siyasete kar›flmas›n›n tehlikelerini sezinle-
meye bafllam›fl, bu görüfllerini kongrede aç›kça dile getir-
miflti. Fakat Cemiyet’in önde gelenleri onun bu görüfllerini
paylaflmad›lar. Mustafa Kemal de kendisini Cemiyet’ten
uzak tutarak do¤rudan do¤ruya askerî vazifesine verdi. ‹t-
tihat ve Terakki Cemiyeti ile anlaflmazl›¤› ve aralar›n›n aç›l-
mas› böyle bafllad›. Gö., s.218; A.H.E., s.43,44; K.A., s.93;
A.A.K., s.53; A.S.A.K., s.269, 270; J.T.‹.T., s.147-148).

5 Kas›m 1909 : Atatürk’ün Selânik II. Redif Tümeni Kurmay Baflkanl›-
¤›’ndan tekrar Üçüncü Ordu Karargâh›’na atanmas› (K.A.,
s.867; A.K.D.D.A.Y., s.14; A.N.M., s.175).

Aral›k 1909 : Atatürk’ün “Cumal› Ordugâh›” adl› kitab›n›n, Selânik’te ya-
y›mlanmas› (A.A.D.E., s.9; ‹.A., s.722; K.A., s.59, S.A.A.
s.54). (Bu küçük kitap, 30 A¤ustos - 8 Eylül 1909 aras›nda
Cumal› Karargâh›’nda yap›lan askerî manevra esnas›nda
tutulan not ve krokilerden oluflmufltur).

-1910-

May›s 1910 : Atatürk’ün, Arnavutluk’ta ç›kan isyan› bast›rmak üzere dü-
zenlenen harekâtta, Harbiye Naz›r› Mahmut fievket Pa-
fla’n›n yan›nda bulunuflu (Bu tarih K.A.M.M.T.,
s.101,618’de 1910; Borak, s.80’de 1 Nisan 1910; K.A.,
s.868’de Ekim 1910; A.H.E., s.47, Erden, s.11, A.A.K.,
s.53-54’te Mart 1911 olarak gösterilmifltir). (Bu harekâtta
bulunan Kâz›m [Özalp], konu ile ilgili olarak flu bilgileri ver-
mektedir: “Otuzbir Mart [13 Nisan] Vakas›’ndan birkaç ay
sonra biz Rumeli’ye döndük. Atatürk, 3. Ordu Kurmay›’na
memur edildi. Bu s›ralarda Arnavutluk’ta büyük bir isyan
ç›kt›. Oraya gönderilen bir tümen asker, isyan› bast›rmaya
muvaffak olamad›. Harbiye Naz›r› Mahmut fievket Pafla
bizzat tedip kuvvetlerinin bafl›nda bulunmaya karar vererek
Selânik’e geldi. Atatürk beni, Nuri Conker’i, Kara Vas›f,
fiükrü Naili, Aziz ve Bahattin Beyleri karargâh›na ald›. Her
taraftan haz›rlanan kuvvetlerle Arnavutluk’a hareket ettik.
Bir ay içerisinde isyan bast›r›ld› ve Arnavut halk›n elindeki
bütün silâhlar toplat›ld›.” Ö.A.A.,M. 11. 11. 1969).

28 Haziran 1910 : Atatürk’ün, Makedonya’da 3. Ordu Kurmay Baflkan› Ali R›-
za Pafla idaresinde yap›lan kurmay tatbikat›na kat›lmas›
(Bu Manevra 31 Temmuz 1910 gününe kadar devam et-
mifl; tatbikat sonunda Ali R›za Pafla ad›na Atatürk taraf›n-
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dan bir kritik haz›rlanm›flt›r). (Borak, s.81, 90;
A.S.A.H.A.H., s.600).

6 Eylül 1910 : Atatürk’ün, Selânik’te 3. Ordu Subay Talimgâh› Komutan-

l›¤›’na atanmas› (A.Bi, s.14; A.A.S. s.157; A.N.M., s.175).

(Bu tarih Erden, s. 11’de 6 Eylül 1909; K.A., s.868’de 4 Ey-

lül 1910; A.H.E., s.47’de 6 Haziran 1910 olarak verilmifltir).

(Bu olay esnas›nda Selânik’te bulunan Behiç Erkin hat›ra-

lar›nda, Atatürk’ün iste¤i ile olan bu ataman›n orduca öne-

rilmesine ra¤men, rütbesinin küçüklü¤ü gerekçe gösterile-

rek yerine getirilmedi¤ini, komutanl›¤a bir Alman yarbay›-

n›n gönderildi¤ini ifade etmektedir. A.S.A.H.A.H., s.600).

Eylül 1910 : Atatürk’ün, orduya temsilen, Picardie’de yap›lacak askerî
manevralar› izleme amac›yla Fransa’ya gönderilifli (K.A.-
M.M.T., s.618; ‹.A., s.722; A.A.K., s.53; A.Y.A., s.10,11;
Ü.D.B.A., s.127;A.Y., s.22; A.H.E., s.47; K.A., s.94).

28 Eylül 1910 : Atatürk ve Fethi Bey’in dahil oldu¤u -Picardie manevralar›-
n› izleyen- Türk heyetinin, Fransa’n›n St. Étienne flehrinde
Top ve Tüfek Fabrikas›’n› gezmeleri (A.A.M.A., Dosya: 36).

1 Kas›m 1910 : Atatürk’ün, 3. Ordu Subay Talimgâh› Komutanl›¤›’ndan
tekrar 3. Ordu Karargâh›’na atanmas› (A.H.E., s.47; A.Bi,
s.14). (Bu tarih, K.A., s.94 ve A.N.M., s.175’te Ekim 1910
olarak gösterilmifltir).

-1911 -

15 Ocak 1911 : Atatürk’ün, 3. Ordu Karargâh›’ndaki görevinden al›narak,
yine Selânik’te bulunan 38. Piyade Alay›’nda görevlendiril-
mesi (A.H.E., s.47; A.Bi., s. 14). (Bu tarih baz› kaynaklarda
gün belirtmeksizin Ocak 1911 olarak gösterilmifltir: K.A.,
s.95,868; A.N.M., s.175). (Olaylar›n seyri esnas›nda Selâ-
nik’te bulunan Behiç Erkin ve Cevat Abbas Gürer, hat›rala-
r›nda Atatürk’ün 38. Piyade Alay›’ndaki görevinin Komutan
Vekilli¤i oldu¤unu kaydetmektedirler. A.S.A.H.A.H. s.600;
A.H.Y.H., Y.S. 20.2.1941).

19 Nisan 1911 : Atatürk’ün, 5. Kolordu’nun Selânik-K›lk›fl aras›nda yapt›¤›
manevralara -kola¤as› rütbesiyle- kat›lmas› (Manevra 20
Nisan 1911 akflam› sona ermifltir). (A.A.D.E., Tâbiye Tatbi-
kat Seyahati, s. 7).
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12 Haziran 1911 : Atatürk’ün, Selânik’ten, ‹stanbul’da Genelkurmay Birinci
fiube Müdürü Albay Pertev (Demirhan) Bey’e mektubu:
“Beyefendi Hazretleri, iliflikte arz ve takdim etti¤im “mese-
le”nin çözümünde baz› arkadafllar aras›nda fikir ayr›l›¤›
olufltu¤undan, zat›âlinizi rahats›z etme cesaretinde bulun-
dum. Görüflleriniz ve yüksek karar›n›z, hepimizce inand›r›-
c› olaca¤›ndan esirgenmemesini rica ederim efendim”
(“Beflinci Selânik Kolordusu Erkân-› Harbiye Birinci fiube
‹kinci K›sm›’na memur Kola¤as› Mustafa Kemal” imzas›yla
yaz›lan bu mektuba, Albay Pertev Bey’den gelen cevab›n,
Atatürk’ün görüflüne uygun oldu¤u görülmüfltür. A.N.Ç., s.
2827).

27 A¤ustos 1911 : Atatürk’ün, Harbiye Nezareti taraf›ndan -geçici olarak-
Trablusgarp Tümeni Kurmay Baflkanl›¤›’na atanmas›
(A.H.E., s.48, Borak, s.92).

13 Eylül 1910 : Atatürk’ün, -geçici olarak Trablusgarp Tümeni Kurmay
Baflkanl›¤›’na atanmas›n› takiben- Harbiye Nezareti tara-
f›ndan ‹stanbul’a ça¤r›lmas› (K.A.M.M.T., s.618; ‹.A.,
s.722; A.H.E., s.48; A.Y., s.22).

24 Eylül 1911 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan, Selânik’te bulunan Salih (Bozok)
Bey’e mektubu: “Genelkurmay 1. fiube’ye memur edildim.
Orduyu, memleketi kurtarmak için çok fedakârane çal›fl-
mak lâz›m. Baflka çare yok! ...‹stanbul muhiti pek pis, her-
kes kiflisel ç›kar›ndan baflka bir fley düflünmüyor!” (H.A. Y.,
s. 153).

29 Eylül 1911 : ‹talyanlar›n, Osmanl› Devleti’ne harp ilân› ve Trablusgarp
Harbi’nin bafllamas› (A.H.E., s.46,49; K.A., s.97; B.D.H.
T.H., c. V. kp. 1, s.1; Borak, s. 92; A.K.D.D.A.Y., s. 15;
T.S.T.‹.‹., s.37,38; i. ve T., s.161). (‹talyanlar 28/29 Eylül
1911 tarihinden itibaren Trablusgarp’a ç›karma yapmaya
ve tüm k›y› flehirlerini bombalamaya bafllam›fllard›. 3 ve 4
Ekim 1911’de Tobruk’a, 5 Ekim 1911’de Trablus’a, 16
Ekim 1911’de Derne’ye, 17 Ekim 1911’de Homs’a ve 19
Ekim 1911’de Bingazi’ye ç›karma yaparak bu flehirleri iflgal
ettiler. K.A., s.98; A.Y.A., s.13).

5 Ekim 1911 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan Selânik’te bulunan Salih (Bozok)
Bey’e mektubu: “...Birinci fiube’ye devam ediyorum. Müm-
künse annemi görüp müteselli et!” (H.A.Y., s.154).
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15 Ekim 1911 : Atatürk’ün, Trablusgarp’a gönüllü gitmek üzere -Gazeteci
Mustafa fierif kimli¤i ile- bir k›s›m arkadafllar› (Ömer Naci,
Sapancal› Hakk›, Yakup Cemil vb.)’yla beraber ‹stan-
bul’dan ayr›l›fl› (K.A., s. 98; Borak, s.92; A.Y.A., s.14;
O.‹.H. ve K.M.K., s.53; H.A. Y. s. 155; M.K.‹.S., s. 188).

17 Ekim 1911 : Atatürk’ün, ‹skenderiye’ye giderken vapurdan -Selânik’te
bulunan- Fuat (Bulca) Bey’e mektubu: “15 Ekim’de ‹stan-
bul’dan hareket ettim. Lüzum ve fayda görürsem seni ve
daha baz› arkadafllar› da isteyece¤im. ...Vatan› kurtarmak
için flimdiye kadar oldu¤undan ziyade gayret ve fedakârl›k
zorunludur” (H.A.Y., s.155).

21 Ekim 1911 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan ‹skenderiye’ye gelifli (Borak, s.93).
(Bu tarihin, A.H.E., s.50’de 16 Ekim 1911 olarak gösterilifli
yanl›flt›r).

23 Ekim 1911 : Atatürk’ün, ‹skenderiye’den Trablusgarp’a hareketi (Borak,
s.93). (Atatürk, yolda hastalanmas› üzerine tekrar ‹skende-
riye’ye dönerek 15 gün kadar hastanede tedavi gördükten
sonra 29 Kas›m 1911 günü yeniden Trablusgarp’a hareket
etmifltir. 15 Ekim 1911’de ‹stanbul’dan beraber hareket et-
ti¤i arkadafllar› ise yollar›na devam etmifllerdir).

7 Kas›m 1911 : Nuri (Conker) Bey’in, ‹stanbul’dan, Selânik’te bulunan Sa-
lih (Bozok) Bey’e mektubu: “Pazar günü buraya geldim.
Beni Mustafa Kemal yazm›fl” (H.A.Y., s.157).

12 Kas›m 1911 : Nuri (Conker) Bey’in ‹stanbul’dan vapurla ‹skenderiye’ye
gelifli (H.A. Y., s. 158).

14 Kas›m 1911 : Fuat (Bulca) Bey’in, ‹stanbul’dan vapurla ‹skenderiye’ye
gelifli (H.A. Y., s. 159).

15 Kas›m 1911 : Atatürk’ün, ‹skenderiye’den -fierif takma ad›yla- Selânik’te
Salih (Bozok) Bey’e mektubu: “...Ben seyahatin bir nokta-
s›nda tedavi için ‹skenderiye’ye geldim. ‹yileflmek üzere-
yim. Bir kaç gün sonra tekrar yola ç›kaca¤›m” (H.A.Y., s.
160).

: Nuri (Conker) Bey’in ‹skenderiye’den, Selânik’te Salih (Bo-
zok) Bey’e mektubu: “...Burada bir hemflehri daha bulduk:
Bizim fierif (Mustafa Kemal). Kendisinin evvelce buralara
geldi¤ini biliyordum; fakat burada kalaca¤›n› tahmin etmi-
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yordum. Kendisi burada hastalanm›fl, yolculu¤a devama
muvaffak olamayarak hastaneye yatm›fl. fiimdi tedavi olun-
maktad›r. Kendisini gördüm. Hastal›¤› ehemmiyetsizdir.
Üç, dört güne kadar ç›kacakt›r. Beraber seyahat edece¤iz”
(H.A.Y., s.158-159).

21 Kas›m 1911 : ‹stanbul’da Hürriyet ve ‹tilâf F›rkas›’n›n kuruluflu (A.S.A.K.,
s.273; ‹. ve T., s.171).

27 Kas›m 1911 : Atatürk’ün, binbafl›l›¤a yükselifli (K.A.M.M.T., s.108,618;
A.H.E., s.51; K.A., s.868; Borak, s.93;A.A.K., s.54; A.Y.A.,
s.15; A.Y., s.25; O.‹.H. ve K.M.K., s.56; A.A.S., s.8;
K.A.B.K.Ö., s.98;A.N.M., s.176).

28 Kas›m 1911 : Atatürk’ün, ‹skenderiye’den -fierif takma ad›yla- Selânik’te
Salih (Bozok) Bey’e mektubu: “Yolculu¤un ilk devresini
savd›k. fiimdi ikinci yolculu¤a ç›k›yoruz... Bizim valide acaba
ne haldedir?” (H.A.Y., s.160).

29 Kas›m 1911 : Atatürk ve arkadafllar› (Nuri “Conker”, Fuat “Bulca” vb.)’n›n
‹skenderiye’den Trablusgarp’a hareketi (H.A.Y. s.161).
(Atatürk ve arkadafllar› ‹skenderiye’den trenle Ebülhaccac
istasyonuna, oradan da 1 Aral›k 1911 günü hareketle 8 gün-
lük bir yolculuktan sonra Bingazi topra¤›na geçmifllerdir).

8 Aral›k 1911 : Atatürk ve arkadafllar›n›n, M›s›r s›n›r›n› geçerek Bingazi
topra¤›na geçiflleri (A.H., s.50; Borak, s.94; H.A.Y., s.161).
(Atatürk, burada Tobruk Bölgesi Komutan› Ethem Pafla’n›n
Kurmay Baflkan› olarak göreve bafllam›flt›r. A.A.K., s.54;
O.‹.H. ve K.M.K.., s.54; A.Y.A., s. 14).

12 Aral›k 1911 : Atatürk ve arkadafllar›n›n, Defne (Resuldefne)’ye gelifli
(H.A.Y., S.162-163).

14 Aral›k 1911 : Nuri (Conker) Bey’in Defne’den Selânik’te Salih (Bozok)
Bey’e mektubu: “...Mustafa Kemal, Fuat beraber olarak ça-
d›rday›z. Mektup hepimizdendir” (H.A.Y., s.164).

15 Aral›k 1911 : Atatürk ve arkadafllar›n›n Defne’den Tobruk’a hareketi
(H.A.Y., s. 163).

16 Aral›k 1911 : Atatürk ve arkadafllar›n›n Defne’den Tobruk’a gelifli (H.A.Y.,
s. 163).

19 Aral›k 1911 : Atatürk’ün, Ethem Pafla’n›n yerine, Tobruk Bölgesi Komu-
tanl›¤›’na getirilifli (A.Y.A., s.15; O.‹.H., ve K.M.K., s.56).
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22 Aral›k 1911 : Atatürk komutas›ndaki yerel kuvvetlerin, Tobruk bölgesin-
de ‹talyanlara bask›n fleklinde taarruzu ve düflmana a¤›r
zayiat verdirilmesi (Erden, s.12; A.A.K., s.54; A.H.E., s.50;
K.A., s.99; Borak, s.94; A.Y.A., 6.16; O.‹.H. ve K.M.K.,
s.97-99,208; M.K.‹.S., s. 190).

30 Aral›k 1911 : Atatürk’ün Derne’ye gelifli ve Derne Do¤u Kolu Komutanl›-
¤›’n› üzerine al›fl› (M.K.‹.S., s.190, 193; T.S.T.‹.‹., s.152).

1911 : Atatürk’ün “Tâbiye Tatbikat Seyahati” adl› kitab›n›n, Selâ-
nik’te yay›mlanmas› (A.A.D.E., s.8; K.A., s.59). (Bu küçük
kitap, 5. Kolordu’nun 19-20 Nisan 1911 günleri yapt›¤› ve
Atatürk’ün de kola¤as› rütbesiyle kat›ld›¤› bir askerî tatbi-
kat›n not ve krokilerinden oluflmufltur).

-1912-

16/17 Ocak 1912 : Atatürk komutas›ndaki yerel kuvvetlerin, Derne’de ‹talyan-
lara karfl› bask›n fleklinde taarruzu (K.A., s. 100; Borak, s.
95; O.‹.H. ve K.M.K., s.171-174,208; M.K.‹.S., s.190).

18 Ocak 1912 : Atatürk’ün Derne’de Hilâliahmer (K›z›lay) Hastanesi’ne ya-
t›fl› (O.‹.H. ve K.M.K., s.280-281). (Bu s›ralarda Bingazi
Bölgesi Komutanl›¤›’nda Sa¤l›k Baflkan› olarak görev ya-
pan ‹brahim Tali (Öngören) Bey hat›ralar›nda, Atatürk’ün,
kendisini hasta olarak çad›rda kabul etti¤ini kaydettikten
sonra flunlar› anlatmaktad›r: “..Komutan Bey’in bir gözünde
kan var. S›k nefes al›yor. Elini s›karken biraz da ateflli ol-
du¤unu hissettim. Kendisine ‘Ne vakitten beri rahats›zs›-
n›z? Neden geride, M›s›r’dan gelmifl olan K›z›lay Hastane-
si’nde istirahat etmiyorsunuz?’ dedim. Mustafa Kemal Bey’i
ancak, orada bulunan arkadafllar›n ›srar› ve Enver Bey’in
müdahalesiyle hastaneye götürebildim. Orada k›ymetli göz
hekimi Münir Bey’in titiz bak›m› ve hastane hekimlerinin
hizmeti ile on befl yirmi gün içinde Mustafa Kemal Bey iyi-
leflek Derne Komutanl›¤›’n› ele ald›” B.A.Ka., U.
10.11.1939).

3 Mart 1912 : Derne bölgesindeki yerel kuvvetlerin, ‹talyanlara bask›n
fleklinde taarruzu, fliddetli çarp›flmalar olmas› ve Atatürk’ün
komuta etti¤i Do¤u Kolu’nun taarruzu karfl›s›nda düflman›n
bozguna u¤rayarak a¤›r kay›plar verifli (O.‹.H. ve K.M.K.,
s.179-181,209).
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6 Mart 1912 : Atatürk’ün, Derne Komutanl›¤›na atanmas› (M.K.‹.S.,
s.190,193; T.S.T.‹.‹., s.151).

12 Nisan 1912 : Atatürk’ün, Derne’den, Selânik’te bulunan Binbafl› Behiç
(Erkin) Bey’e -‹talyan kuvvetleri karfl›s›nda 3 Mart 1912 gü-
nü kazan›lan baflar› hakk›nda- mektubu (A.So., V.
8.10.1947; A.S.A.H.A.H., s.600; Ö.A.Ö.M., s.46-47).

8/9 May›s 1912 : Atatürk’ün, Derne’de Ayn›mansur Karargâh›’ndan, Selâ-
nik’te Salih (Bozok) Bey’e mektubu: “...Biz vatana borçlu
oldu¤umuz fedakârl›k derecelerini düflündükçe bugüne ka-
dar yap›lan hizmeti pek de¤ersiz buluyoruz. Vicdan›m›zdan
gelen bir ses, bize vatan›n bu s›cak ve samimî ufuklar›n› ta-
mamen temizlemedikçe, gemilerimizin Tobruk, Derne, Bin-
gazi ve Trablusgarp limanlar›nda tekrar demir atm›fl oldu-
¤u görmedikçe vazifemizi bitirmifl say›lamayaca¤›m›z› ihtar
ediyor! ...Vatan mutlaka selâmet bulacak, millet mutlaka
mesut olacakt›r. Çünkü kendi selâmetini, kendi saadetini
memleketin ve milletin selâmet ve saadeti için feda edebi-
len vatan evlâtlar› çoktur” (H.A.Y., s.164-165).

22 May›s 1912 : Atatürk’ün Derne’de Ayn›mansur Karargâh›’ndan Kerim
Bey (Abdülkerim Pafla)’e mektubu:”... ‹stanbul’dan hareket
tarihimiz olan 15 Ekim 1911’den bugüne kadar geçen 7-8
ay içinde size ancak bir iki ve pek k›sa mektup göndermifl-
tim. Bunlar›n elinize geçip geçmedi¤ini bilmiyorum” (O.‹.H.
ve K.M.K., s.207-210).

May›s Sonu 1912: ‹stanbul’da bir k›s›m subaylar›n, “Halaskar Zabitan Grubu”
ad›yla gizli bir örgüt kurmalar› (Bu tarih ‹. ve T., s.181’de
May›s-Haziran 1912 olarak gösterilmifltir).

2 Temmuz 1912 : Askerlerin siyasetle u¤raflmas›n› yasaklayan kanunun
Meclis-i Mebusan’da kabulü (A.H.E., s.46; Borak, s.103;
A.K.D.D.A.Y., s.17) (Atatürk bu görüflü 22 Eylül 1909’da
toplanan ‹ttihat ve Terakki Kongresi’nde savunmufl, ancak
o zaman bir sonuç al›namam›flt›).

9 Temmuz 1912 : Mahmut fievket Pafla’n›n Harbiye Naz›rl›¤›’ndan istifas›
(A.H.E., s.49).

16 Temmuz 1912 : Sait Pafla’n›n istifas› üzerine Sadrazaml›¤a Gazi Ahmet
Muhtar Pafla’n›n getirilifli (A.S.A.K., s.273-274; A.H.E.,
s.49).
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29 Temmuz 1912 : Atatürk’ün, Derne’den, Selânik’te Binbafl› Behiç (Erkin)
Bey’e mektubu: “... Askerleri siyasetle u¤raflmaktan men
için bir kanun maddesi yapm›fllar. Ben iki y›l önce tesadü-
fen bulundu¤um bir kongrede, ‘Askerleri b›rak›n›z’ dedi¤im
için gerici oldum; idama mahkûm edildim. Zaman ve olay-
lar, her türlü gerçekleri kan›tlar ve meydana ç›kar›r. Fakat
bazen böyle bir öldürücü darbe indirerek!” (A.So., V.
9.10.1947; A.S.A.H.A.H., s.559-560; A.H.E., s.46; Borak,
s.48-49; A.K.D.D.A.Y., S.17).

4 A¤ustos 1912 : Atatürk’ün, Deme Komutan› olarak günlük emri: “...Bütün
subaylar ve askerî kifliler harbe kat›ld›klar› günden bugüne
kadar gözlem ve izlenimlerine dair gayet k›sa ve maddî
esaslara dayal› birer defter yapacaklard›r. Bu defterler bir
aya kadar tamamlanmal›d›r” (K.A., s. 13-14; Borak, s.103;
A.Y., s.26; O.‹.H. ve K.M.K., s.213-214).

11 Eylül 1912 : ‹talyanlar›n, General Reissoli komutas›nda takviyeli kuv-
vetlerle Derne üzerine üç koldan taarruzu; ancak Atatürk
komutas›ndaki kuvvetlerin karfl› taarruzuyla ilerlemelerine
imkân verilmemesi (K.A., s. 101-102; A.Y.A., s.17).

15 Eylül 1912 : Salih (Bozok), Mahmut (Soydan) ve Vas›f (Ç›nay) Beylerin
‹stanbul’dan, Derne’de bulunan Atatürk’e, Halaskar Zabi-
tan Grubu’nun eylemleri hakk›nda bilgi veren müflterek
mektuplar›: “...Bizim içimizde ruh ve beyin olacak baz› vü-
cutlar var ki, onlar›n bugün aram›zda bulunmamalar›n› pek
fliddetle hissetmekte oldu¤umuz içindir ki bunlar› yaz›yo-
ruz. Onlar da sizlersiniz. Daha do¤rusu sizsiniz!” (H.A.Y., s.
167-169).

30 Eylül 1912 : Selânik’te ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti 3. Büyük Kongresi’nin
toplan›fl› (A.S.A.K., s.274).

8 Ekim 1912 : Karada¤’›n Osmanl› Devletine harp ilân› ile Balkan Har-
bi’nin bafllamas› (‹.O.T.K.IV, s.388; K.A., s.106; Borak,
s.107; A.A.S.K., s.275; A.K.D.D.A.Y., s.16; A.Y.A., s.18;
O.‹.H. ve K.M.K., s.190). (S›rbistan, Yunanistan, Bulgaris-
tan ve Karada¤ Osmanl› Devleti’ne karfl› aralar›nda bir an-
laflma yapm›fllard›. Bu anlaflmay›, k›sa süre sonra 8 Ekim
1912’de Karada¤’›n, 18 Ekim 1912’de Yunanistan ve Bul-
garistan’›n, 20 Ekim 1912’de de S›rplar›n harp ilân› izledi.
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Osmanl› Devleti de ad› geçen Balkan Devletleri’ne savafl
ilân etti (A.K.D.D.Y., s.16; O.‹.H. ve K.M.K., s.190).

15 Ekim 1912 : Osmanl› Devleti’nin, ‹talyanlarla “Ouchy Antlaflmas›n› im-
zalamas› (Bu antlaflma sonucu Osmanl› Devleti, Trablus-
garp ve Bingazi’yi ‹talyanlara b›rakm›fl, buradaki Türk su-
bay ve askerlerini geri çekmifltir. ‹.O.T.K.IV., s.395-396;
K.A., s.102; .Y.A., s.18; O.‹.H. ve K.M.K., s.194-196).

16 Ekim 1912 : Bingazi Umum Komutan› Binbafl› Enver Bey’in, Atatürk’ün
Balkan Harbi’nde görev almak üzere Trablusgarp’tan ayr›l-
ma izni istedi¤ine dair Baflkomutanl›k Kurmay Baflkanl›¤›-
na yaz›s› (M.K.‹.S., s.193-194; T.S.T.‹.‹., s.150).

24 Ekim 1912 : Atatürk’ün, Derne’den ‹stanbul’a hareketi (Erden, s. 12;
K.A., s.105; Borak, s.107; M.K.‹.S., s.191, 195; T.S.T.‹.‹.,
s.150-151; Ata ve /., s.38; A.N.M., s.176) (Atatürk, Der-
ne’den ayr›l›fl›n› takiben, M›s›r’dan geçerek Avrupa yoluyla
Romanya üzerinden ‹stanbul’a gelmifltir, ‹.A., s.722; A.
Y., s.26).

29 Ekim 1912 : Trakya’da Bulgar taarruzu üzerine Osmanl› kuvvetlerinin
Çatalca önlerine çekilmesi (A.S.A.K., s.275).

: Gazi Ahmet Muhtar Pafla’n›n istifas› üzerine Sadrazaml›¤a
Kâmil Pafla’n›n getirilifli (‹.O.T.K.IV, s.396).

8 Kas›m 1912 : Selânik’in, Yunanl›lar taraf›ndan iflgali (Borak, s.111;
A.S.A.K., s.275; ‹. ve T., s.194).

10 Kas›m 1912 : Atatürk’ün, Derne’den ‹stanbul’a dönerken M›s›r’a gelifli
(O.‹.H. ve K.M.K., s.221; M.K.‹.S., s.194-195; T.S.T.‹.‹., s.
154).

17 Kas›m 1912 : Bulgarlar›n, ‹stanbul’a girme amac›yla Çatalca taarruzu, fa-
kat yenilgiye u¤ramalar› (A.S.A.K., s.276; A.Y.A., s.19).

20 Kas›m 1912 : Atatürk’ün, Derne’den ‹stanbul’a dönüflü ve Genel Karar-
gâh emrine verilifli (Bu tarih, A.K.D.D.A. Y., s.17’de gün be-
lirtilmeksizin 1912 Kas›m sonu olarak gösterilmifltir).

25 Kas›m 1912 : Atatürk’ün, Gelibolu’da bulunan Bahr-i Sefid Bo¤az› (Ça-
nakkale Bo¤az›) Kuva-yi Mürettebe Komutanl›¤› Harekât
fiubesi Müdürlü¤ü’ne atanmas› (Erden., s.13; ‹.A., s.722;
A.A.K., s.54; A.H.E., s.53; A.Y.A., s.19; K.A.B.K.Ö., s. 99;
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A.Y., s.27). (Bu tarih, K.A.M.M.T., s.618’de 20 Kas›m 1912;
K.A., s.106,868, Borak, s.111, A.K.D.D.A.Y., s.17’de 21 Ka-
s›m 1912 olarak gösterilmifltir). (Fahri Pafla’n›n komuta etti¤i
bu kuvvetin Kurmay Baflkan›, Binbafl› Fethi (Okyar) Bey idi).

1 Aral›k 1912 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan Gelibolu’ya hareketi (Ata ve ‹.,
s.38).

1912 : Atatürk’ün, General Litzmann’dan çevirdi¤i “Tak›m›n Mu-
harebe Talimi” adl› -askerî e¤itimle ilgili- kitab›n ikinci bas›-
m›n›n ‹stanbul’da yay›mlanmas› (A.A.D.E., s.9; K.A., s.59;
A.H.E., s.48; Borak, s.11 T).

-1913-

23 Ocak 1913 : ‹ttihatç›lar taraf›ndan Kâmil Pafla’n›n, Sadaret’ten uzaklafl-
t›r›larak yerine Mahmut fievket Pafla’n›n getirilmesi (Bab›-
âli Bask›n›). (‹.O.T.K.IV, s.397-401;A.H.E., s.59; T.S.K.T.,
c. II., ks. 2, kp. 2, s.543; Borak, s. 112; A.S.A.K., s.276;
B.S. S.E.K., s.462; A.Y.A., s. 154). (Mahmut fievket Pafla,
kurdu¤u kabinede Harbiye Naz›rl›¤›’n› da kendi üzerine al-
m›flt›r).

: Baflkomutan Vekilli¤ine Ahmet ‹zzet Pafla’n›n atanmas›
(T.S.K.T., c.ll, ks.2, kp.2, s.543).

8 fiubat 1913 : Bolay›r’a ilerleyen Bulgarlara karfl›, Bahr-i Sefid Bo¤az› Ku-
va-yi Mürettebe Komutanl›¤›’na ait kuvvetlerin taarruza
geçmesi (Bask›n fleklinde gelifltirilen bu taarruz, 10. Kolor-
du’nun takviyesi gecikti¤inden etkisini kaybetmifl, düflman
karfl›s›nda yaln›z kalan Bolay›r kuvvetleri a¤›r kay›plar ve-
rerek Bolay›r tahkimli hatt›n›n gerisine çekilmifltir. Atatürk
bu harekâta Mürettep Kuvvet’in Harekât fiubesi Müdürü
olarak ifltirak etmifltir). (T.S.K.T., c.ll, ks.2, kp.2, s.219-220,
259,292,544; A. Y.A., s. 19).

16/17 fiubat 1913: Çanakkale cephesinde, bir k›s›m kuvvetlerin -Bahr-i Sefid
Bo¤az› Kuva-yi Mürettebe Komutan› Fahri Pafla komuta-
s›nda- Bolay›r Kolordusu ad› alt›nda birlefltirilmesi (Atatürk,
k›sa süre sonra bu kolordunun Kurmay Baflkanl›¤›’na atan-
m›flt›r. T.S.K.T., c.ll, ks.2, kp.2, s.257-258).

17/18 fiubat 1913: Atatürk ve Fethi (Okyar) Bey’in, Baflkomutan Vekili Ahmet
‹zzet Pafla’ya, beraber imzalayarak sunduklar›, Bulgarlara
taarruz ile Trakya ve Edirne’nin kurtar›lmas› hakk›nda ha-
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rekât plân› önerisi (F.I., s.325-327; T.S.K.T., c. II, ks.2, kp.
2, s.545; B.S.S.E.K., s.462, 466-468; A.Y., s.27-30;
A.Y.A., s.20, 153; Borak, s. 112; Ata ve ‹. s.39-40). (Bir su-
reti de Sadrazam ve Harbiye Naz›r› Mahmut fievket Pa-
fla’ya sunulan bu plân, gerçekçi olmas›na ra¤men Harbiye
Nezareti ve Baflkomutanl›kça uygulanmam›fl, sonunda
olaylar Edirne’nin düflüflüne uzanm›flt›r. A.Y.A., s.20). (Ata-
türk ve Fethi Bey, bugün ayr› birer yaz› ile -kuvvetleriyle
Gelibolu’ya nakledilen- Hurflit Pafla komutas›nda çal›fla-
mayacaklar› gerekçesiyle istifalar›n› da bildirmifllerdir).

19 fiubat 1913 : Baflkomutan Vekili Ahmet ‹zzet Pafla’n›n, Atatürk ve Fethi
(Okyar) Bey’in imzalar›n› tafl›yan 17/18 fiubat 1913 tarihli
raporu, görüfllerini bildiren bir yaz› ile Sadrazam ve Harbi-
ye Naz›r› Mahmut fievket Pafla’ya sunmas› (M.fi.P.G.N.D.,
Hayat dergisi, say›: 3,1965; A.S.A.K., s.283-285; A.Y.,
s. 30-32).

20 fiubat 1913 : Mahmut fievket Pafla’n›n, Ahmet ‹zzet Pafla’n›n yaz›s›
üzerine durumu yerinde incelemek ve komuta zincirindeki
anlaflmazl›¤› gidermek amac›yla, ‹stanbul’dan Gelibolu’ya
gelifli, burada Hurflit Pafla ve Enver Bey ile, daha sonra Bo-
lay›r’a geçerek Fahri Pafla, Fethi Bey ve Atatürk’le görüfl-
mesi (M.fi.P.G.N.D., Hayat dergisi, say›: 3, 1965; T.S.K.T.
c.ll, ks. 2, kp. 2, s.261-262; A.S.A.K., s.286-288).

21 fiubat 1913 : Atatürk ve Fethi (Okyar) Bey’in, Mahmut fievket Pafla’ya
müflterek mektuplar›: “Buradan al›nacaksak, Fahri Pafla ile
beraber al›nmam›z›n en iyi çare olaca¤›” (M.fi.P.G.N.D.,
Hayat dergisi, say›: 3, 1965; M.K.M.fi.P., C. 5.3.1986).

26 Mart 1913 : Edirne’nin, Bulgarlar›n eline geçifli (T.S.K.T., c.ll, ks. 2, kp.
2, s. 321,545; A.H.E., s.58;A.Y., s.33; A.Y.A., s.20-21).

30 Nisan 1913 : Atatürk’ün, Harbiye Nezareti’nde Sadrazam ve Harbiye
Naz›r› Mahmut fievket Pafla’y› ziyareti (M.fi.P.G.N.D., Ha-
yat dergisi, say›: 16, s.26).

30 May›s 1913 : Osmanl› Devleti’nin, Balkan Devletleri ile Londra Bar›fl Ant-
laflmas›’n› imzalamas› (T.S.K.T, c.ll, ks.2, kp.2, s.379,547;
‹.O.T.K.IV, s.401-402; B.S.S.E.K, s.465; A.Y.A., s.21). (Bu
antlaflma ile Osmanl› Devleti Midye-Enez hatt›n› s›n›r ola-
rak kabul etmifl, Edirne’yi Bulgaristan’a b›rakm›flt›r).
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11 Haziran 1913 : Sadrazam Mahmut fievket Pafla’n›n suikast sonucu ölümü
(‹.O.T.K.IV, s.402; T.S.K.T., c.ll, ks.2, kp.2, s.383, 547;
B.S.S.E.K., s.465; Borak, s. 113; A.S.A.K., s.290; A.Y.,
s.33; A.Y.A., s.21).

12 Haziran 1913 : Sait Halim Pafla’n›n -Mahmut fievket Pafla’n›n öldürülüflü
üzerine- Sadrazam oluflu (‹.O.T.K.IV, s.402).

13 Temmuz 1913: Trakya’daki Türk birliklerinin, Midye-Enez hatt›n› iflgal için Ça-
talca ve Bolay›r hatlar›ndan ileri harekâta geçmesi (Bulgar-
lar, 30 May›s 1913’de yap›lan Londra Bar›fl Antlaflmas›’na
ra¤men Midye-Enez hatt›n› boflaltmayarak iflgalleri alt›nda
tutuyorlard›. Bu durum üzerine Baflkomutanl›k Vekâleti,
Hükümetten izin alarak ilgili kuvvetlere ileri harekâta baflla-
ma emrini vermifltir. T.S.K.T., c.ll, ks.2, kp.2, s.388-
390,547).

15 Temmuz 1913 : 13 Temmuz 1913 günü ileri harekâta geçen Türk birlikleri-
nin, Midye-Enez hatt›n› Bulgarlardan geri al›fl› (T.S.K.T.
c.ll, ks.2, kp.2, s.388,547).

22 Temmuz 1913 : Bahr-i Sefid Bo¤az› Kuva-yi Mürettebe Komutan› Fahri Pa-
fla’n›n, ayn› zamanda komutanl›¤›n› üstlendi¤i Bolay›r Ko-
lordusu’nun sevk ve idaresini ad›na yürütme yetkisini yaz›-
l› emirle -kolordunun kurmay baflkan›- Atatürk’e b›rakmas›
(T.S.K.T., c.ll, ks.2, kp. 2, s.447).

: Atatürk’ün emriyle Meriç’in bat›s›na geçen Bolay›r Kolordu-
su Süvari Bölü¤ü’nün, Dimetoka’ya girifli (T.S.K.T, c.ll,
ks.2, kp.2, s.447).

: Gelibolu Kolordusu’yla beraber Bolay›r Kolordusu’na ait
kuvvetlerin Edirne’ye girifli ve Edirne’nin Bulgarlardan geri
al›n›fl› (T.S.K.T, c.ll, ks.2, kp.2, s.418-419, .406-407; A. Y.,
s.34; A. Y.A., s.21; A. Y.E., s. 18-19).

24 Temmuz 1913 : Atatürk’ün kurmay baflkanl›¤›n› yapt›¤› Bolay›r Kolordu-
su’nun -Bahr-i Sefid Bo¤az› Kuva-yi Mürettebe Komutanl›-
¤›’n›n kald›r›lmas› üzerine- do¤rudan Baflkomutanl›k Vekâ-
leti’ne ba¤lanmas› (T.S.K.T, c.ll, ks.2, kp.2, s.456).

7 A¤ustos 1913 : Atatürk’ün kurmay baflkanl›¤›n› yapt›¤› Bolay›r Kolordu-
su’nun -Baflkomutanl›k Vekâleti’nin emri ile- Mürettep 9.
Kolordu ad›n› al›fl› (T.S.K.T, c.ll, ks.2, kp.2, s.459).
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10 A¤ustos 1913 : Atatürk’ün Edirne’den ayr›l›fl› (A.Y.E., s.22).

29 Eylül 1913 : Osmanl› Devleti’nin, Balkan Savafl› sonunda Bulgaristan’la
‹stanbul Antlaflmas›’n› imzalamas› (‹.O.T.K.IV, s.407; T.S.
K.T., c.ll, ks.2, kp.2, s.459-548; A.H.E., s.58; A.K.D.D.A.Y.,
s. 17; A.Y.A., s.21) (Bu antlaflmaya göre, Edirne Osmanl›
Devleti’nde kal›yor, Trakya’daki Türk s›n›r›, Meriç nehrinin
25-30 km kadar bat›s›ndan geçiyordu. A.Y.A., s.21).

27 Ekim 1913 : Atatürk’ün Sofya Ataflemiliterli¤i’ne atanmas› (Erden, s.12;
K.A.M.M.T., s.618; ‹.A., s.722; A.A.K., s.55; A.H.E., s.61;
Borak, s.114; K.A., s.868; A.Bi., s.14; A.Y., s.34;
A.K.D.D.Y., s.18; M.K.S.A.A., s.73; A.Y.A., s.22; A.A.S.,
s.8; K.A.B.K.Ö., s.99; A.N.M., s.176). (Bu tarihte Fethi [Ok-
yar] Bey, Sofya’da elçi olarak bulunuyordu).

6 Kas›m 1913 : Atatürk’e, Bingazi muharebelerinde gösterdi¤i liyakat ve
kahramanl›k nedeniyle Dördüncü Rütbeden Osmanî Nifla-
n› verilmesi (Borak, s. 114; K.A.B.K.Ö., s.98; ‹.M.T.T., s.80;
A.N.M., s.176).

14 Kas›m 1913 : Osmanl› Devleti’nin, Balkan Savafl› sonunda Yunanistan’la
Atina Antlaflmas›’n› imzalamas› (A.K.D.D.Y., s.17).

19 Kas›m 1913 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra saat 15.20’de ‹stanbul’dan tren-
le Sofya’ya hareketi (M.K. ve C.L., s.35-36).

20 Kas›m 1913 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra saat 14.00’de, ‹stanbul’dan tren-
le Sofya’ya gelifli, elçili¤e giderek ataflemiliterlik görevine
bafllamas› (M.K. ve C.L, s.36; A.A.M.A., Dosya: 66; A.A.K.,
s.55; A.H.E., s.20). (Atatürk, Sofya’ya geliflinden k›sa süre
sonra Bulgaristan içinde Filibe, Plevne, T›rnova, Gabrova,
fiumnu, Varna, K›zanl›k ve Köstendil’i içine alan genifl bir
gezi yapm›flt›r. Bir süre sonra manevralar sebebiyle ç›kt›¤›
ikinci gezisinde de Plevne, Ni¤bolu ve Vidin’e u¤rayarak
tekrar Sofya’ya dönmüfltür. M.K.A.A.O.B.F., s.46).

21 Kas›m 1913 : Atatürk’ün, Sofya’dan, ‹stanbul’da Madam Corinne’e Fran-
s›zca mektubu: “..fiehri ve buradaki hayat› daha tan›yama-
d›¤›m için sana Sofya hakk›nda ilginç haberler veremeye-
ce¤im” (M.K. ve C.L., s.35-37, 103-106). (Madam Corinne,
‹stanbul’da yerleflip Osmanl› vatandafll›¤›na geçen, ‹talyan
kökenli bir ailenin k›z›d›r. Müzi¤e karfl› tafl›d›¤› büyük yete-
nek nedeniyle, Osmanl› ordusunda doktor olan babas› ta-
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raf›ndan Fransa’ya gönderilerek Paris Konservatuvar›’n›
bitirmifltir, ‹stanbul’a döndükten sonra Kurmay Yüzbafl›
Ömer Lütfü Bey’le evlenmifl; ancak -evlili¤inin üçüncü y›l›
bafllar›nda- Balkan Savafl›’na kat›lan Ömer Lütfü Bey 1912
y›l› sonlar›nda flehit düflmüfltür. Eflinin ölümünden sonra,
kendisini müzikle u¤rafl›ya veren Madam Corinne, evinde
cumartesi günleri müzik ve edebiyat a¤›rl›kl› sanat toplan-
t›lar› düzenlemekte, bu yolla avunmaya çal›flmaktad›r. Ata-
türk’ün, Madam Corinne ile tan›flmas› bu döneme rastlar;
karfl›l›kl› hayranl›k ve sayg›ya dayanan bu dostluk, zaman
zaman mektuplaflmalarla 1918 y›l› sonlar›na kadar devam
eder. M.K. ve C.L., s.23-24).

3 Aral›k 1913 : Atatürk’ün Sofya’dan Madam Corinne’e Frans›zca mektu-
bu: “Son mektubunu ald›m. ...Ekseriya sefarethane’de bü-
romday›m ve çal›fl›yorum. Fethi Bey de baflka bir fley yap-
m›yor” (A.B.K.M., M.23.11.1954; Ö.A.Ö.M., s.64; M.K. ve
C.L., s.37-38).

6 Aral›k 1913 : Atatürk’ün, Sofya’dan, -Bulgar ordusundaki geliflmeler hak-
k›nda- Genelkurmay Baflkanl›¤›’na raporu (A.H.A., 1975,
s.73; A.K.D.D.A.Y., s.19).

14 Aral›k 1913 : General Liman von Sanders baflkanl›¤›nda Alman Askerî
Islah Heyeti’nin ‹stanbul’a gelifli (Bu heyet, Trablusgarp ve
Balkan harplerinden sonra Osmanl› ordusunu düzeltmek
için hükümet taraf›ndan davet edilmifltir. ‹.O.T.K.IV, s.407,
408).

20 Aral›k 1913 : Atatürk’ün, Sofya’dan Madam Corinne’e mektubu: “Son
mektuplar›n bana büyük bir memnuniyet verdi. ...Sofya,
bofl zamanlar› doldurabilecek hiçbir e¤lencesi olmayan tat-
s›z bir flehirdir. Burada çok meflgulüm, günde en az sekiz
saat çal›fl›yorum” (M.K. ve C.L., s.39; A.B.K.M., M. 4.12.
1954).

27 Aral›k 1913 : Atatürk’ün, Sofya’dan Madam Corinne’e Frans›zca mektu-
bu: “...‹stanbul hadiseleri üzerine bana verdi¤in malûmat
beni çok ilgilendirdi, görüyorum ki her fleyden haberin var.
..Buradaki hayat›m tekdüze ak›fl›n› takip ediyor. Bugüne
kadar onu hiçbir olay neflelendirmedi.” (M.K. ve C.L., s.39-
40; A.B.K.M., M. 24.11.1954; Ö.A.Ö.M., s.66-67).
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31 Aral›k 1913 : Atatürk’ün, Sofya’dan Madam Corinne’e Frans›zca kart›:
“Sevimli mektuplar›n›za birdenbire ara verdiniz. Benim
tembelli¤imi mi taklit etmek niyetindesiniz, yoksa bana yaz-
maman›z›n baflka nedenleri mi var? Bu günlerde elime ge-
çece¤ini umdu¤um bir mektubu almadan bu olay›n derinli-
¤ine inmek istemiyorum” (M.K. ve C.L., s.41,107).

-1914-

3 Ocak 1914 : Enver Pafla’n›n, Ahmet ‹zzet Pafla’n›n yerine Harbiye Na-
z›r› oluflu (‹.O.T.K.IV, s.408; A.H.E., s.61; B.D.H.T.H., c.lV,
ks.ll, s.21). (Enver Pafla, Genelkurmay Baflkanl›¤› görevini
de kendi üzerine alm›flt›r).

11 Ocak 1914 : Atatürk’e, Sofya Ataflemiliterli¤i’ne ilâveten Bükrefl, Belg-
rad ve Çetine ataflemiliterliklerini de yürütme görevi veril-
mesi (A.A.K. s.55; A.H.E., s.62; Borak s.115; A.BL, s.14;
A.Y.A., s.22; K.A.B.K.Ö., s.99; A.N.M., s.176).

17 Ocak 1914 : Atatürk’ün, Sofya’dan, Bahriye Naz›r› Cemal Pafla’ya mek-
tubu: “...Bendeniz flimdilik hakiki bir Osmanl› ataflemiliteri-
ne lây›k olabilecek vaziyeti almak için ihtiyaç bulunan hu-
suslar› de¤il, burada aç sefil kalmaman›n çaresini düflün-
mek mecburiyetinde oldu¤um için vaad buyurdu¤unuz iflti-
gali, kas›m ve aral›k ödeneklerinin bir an evvel göndertil-
mesine ve bundan sonra da muntazam olarak verilmesini
temine ay›r›rsan›z pek ziyade minnettar›n›z olurum” (fi., s.
541-542).

23 Ocak 1914 : Atatürk’ün, Sofya’da, Madam Hilda Christianus’a resmini
arma¤an›: “Hakikatli ve pek nazik Madam Hilda’ya” (T.Se.,
Say›; 1, s.31; Say›: 2, s.35; in. A., s.115; Borak, s.115;
Ö.A.Ö.M., s.86). (Hilda Christianus, Atatürk’ün 1914 y›l›n-
da Sofya’da villâlar›n›n bir odas›nda pansiyoner olarak kal-
d›¤› Avusturyal› bir ailenin, Güstaw Christianus’un k›z›d›r.
Atatürk bu aile ile tan›flm›fl, s›k s›k sofralar›nda yemek ye-
miflti. Hilda, 1961 y›l›nda 70 yafllar›nda iken Atatürk hak-
k›nda flunlar› söylemiflti: “O, bir dâhi idi. Mustafa Kemal gi-
bi bir kimse yeryüzüne bir daha gelmedi. Çok enteresan,
çok mühim, büyük bir insand› o!” (T.Se., say›: 1,
24.4.1962).

25 Ocak 1914 : Atatürk’ün, Sofya’dan, Madam Corinne’e Frans›zca mektu-
bu: “...Benim ihtiraslar›m var, hem de pek büyükleri; fakat
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bu ihtiraslar, yüksek yerler iflgal etmek veya büyük paralar
elde etmek gibi maddî emellerin tatminiyle ilgili de¤il. Ben
bu ihtiraslar›n gerçekleflmesini vatan›ma büyük faydalar›
dokunacak, bana da liyakatle yap›lm›fl bir vazifenin canl› iç
rahatl›¤›n› verecek büyük bir fikrin baflar›s›nda ar›yorum.
Bütün hayat›m›n ilkesi bu olmufltur. Ona çok genç yafl›m-
da sahip oldum ve son nefesime kadar da onu korumaktan
geri kalmayaca¤›m” (A.B.K.M., M. 22.11.1954; Ö.A.Ö.M.,
s.68-69; M.K. ve C.L., s.41-42).

10 fiubat 1914 : Atatürk’ün, Sofya’dan Harbiye Nezareti’ne yaz›s›: “Sof-
ya’ya geliflim gününden bugüne kadar ödeneklerimin dü-
zensiz ödenmesi yüzünden, her bak›mdan büyük güçlükler
içinde kald›m” (A.H.A., 1975, s.85).

13 fiubat 1914 : Atatürk’ün -Bulgar ordusundaki geliflmeler hakk›nda- Ge-
nelkurmay Baflkanl›¤›’na sundu¤u 6 Aral›k 1913 tarihli ra-
poruna ek raporu (A.H.A., 1975, s.71).

16 fiubat 1914 : Atatürk’ün Sofya’dan Harbiye Nezareti’ne raporu: “Burada,
sosyal yaflam›m›n da bilgi toplamama pek büyük etkisi bu-
lundu¤unu aç›klamak gereksizdir. fiimdiye kadar ödenek-
lerimin gönderilmesindeki düzensizlik, herhangi bir otelin
üçüncü kat›nda bir odaya ba¤l› kalmak, gerekenlerle ge-
rekti¤i gibi iliflkilerde bulunmaya engel olmaktad›r. Bu ne-
denle önceki isteklerimin göz önüne al›nmas› uygun olur”
(M.K.S.A.A., s.74).

1 Mart 1914 : Atatürk’ün, yarbayl›¤a yükselifli (K.A.M.M.T., s.618; ‹.A.,
s.722-723; A.A.K., s.55; A.H.E., s.62; K.A., s.868; A.Bi.,
S.13; A.Y., s.34; M.K.S.A.A., s.76; K.A.B.K.Ö., s.100;
A.Y.A., s.21-22; A.N.M., s.160).

6 Mart 1914 : Atatürk’ün, Sofya’dan -Balkan Devletleri’nin siyasi durumu,
siyasî amaçlar› ve iliflkileri hakk›nda- Genelkurmay Bafl-
kanl›¤›na raporu (A.K.D.D.A.Y., s.20; A.H.A., 1975, s.97-
100).

11 Mart 1914 : Atatürk’e, Frans›z hükümeti taraf›ndan fiövalye Rütbesi’nden
“Légion d’honneur” (fieref niflan›) verilmesi (K.A.B.K.Ö., s.
100; ‹.M. T. T., s.80; A.N.M., s. 176).

13 Mart 1914 : Atatürk’ün, Sofya’dan Madam Corinne’e Frans›zca mektu-
bu: “Yarbayl›¤a yükseliflim münasebetiyle yollad›¤›n›z çok
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sevimli tebrikler beni derinden derine duyguland›rd›. Son
zamanlarda Sofya, Belgrad ve Petinya ataflemiliterliklerine
atanmam üzerine son derece meflguldüm” (A.B.K.M., M.
26.11.1954; Ö.A.Ö.M., s.70-71; M.K. ve C.L., s.43-44).

14 Mart 1914 : Osmanl› Devleti’nin, Balkan Savafl› sonunda S›rbistan’la
‹stanbul Antlaflmas›’n› imzalamas› (A.K.D.D.A.Y., s.17).

27 Mart 1914 : Atatürk’ün, Sofya’dan Harbiye Nezareti’ne yaz›s›: “Bir ata-
flemiliterin memuriyet flerefine uygun bir yer tutabilmek ve
demirbafl eflya alabilmek için Nezaret’çe para gönderilme-
si” (M.K.A., s.362-363; Borak, s. 117-118). (Bu yaz› üzeri-
ne Harbiye Nezareti taraf›ndan, kiralanacak evin eflya al›-
m›nda kullan›lmak üzere 219 Osmanl› liras› gönderilmifltir.
M.K.A., s.363-364).

14 Nisan 1914 : Atatürk’ün, Sofya’dan Genelkurmay Baflkanl›¤›’na Osman-
l› Devleti ile Bulgaristan ve Yunanistan’›n karfl›l›kl› iliflkileri
hakk›nda raporu (A.H.A., 1975, s.107-109).

11/12 May›s 1914: Atatürk’ün Sofya’da Askerî Kulüp’te tertiplenen k›yafet ba-
losu’na kat›lmas› (Atatürk bu baloya yeniçeri elbisesiyle git-
mifltir. M.K.B., A. 20.10.1958; Borak, s.119-123, 304;
M.K.S.A.A., s.76-77).

26 May›s 1914 : Atatürk’ün, Sofya’dan, Madam Corinne’e -sonu, Latin harf-
leriyle Türkçe yaz›lm›fl bir paragraf da içeren- Frans›zca
mektubu: “Dünya insanlar için bir s›nav meydan›d›r. ‹mti-
han edilen insan›n her soruya mutlaka pek uygun cevaplar
vermesi mümkün olmayabilir. Fakat düflünmelidir ki, hü-
küm cevaplar›n tümünden oluflan sonuca göre verilir”
(A.B.K.M., M. 25.11.1954; Ö.A.Ö.M., s.72-73; M.K. ve C.L,
s.45-46).

May›s 1914 : Atatürk’ün, Nuri (Conker) Bey’in “Zabit ve Kumandan” adl›,
konferanslardan oluflan eseri üzerine, -onunla sohbet flek-
linde- “Zabit ve Kumandan’la Hasb›hâl” adl› kitab›n› yaz-
mas› (Bu kitap, bir süre gecikme ile 1918 Aral›k ay›nda ‹s-
tanbul’da yay›mlanm›flt›r. A.A.D.E., s.9,20; K.A., s.59; Bo-
rak, s. 124-125).

14 Temmuz 1914 : Atatürk’ün, Sofya’dan Harbiye Nezareti’ne raporu: “Bilgi
toplamada para harcama zorunludur. Önemli f›rsatlar›n or-
taya ç›kmas› halinde gere¤i kadar paran›n yan›mda bulun-
mam›fl olmas›yla bu f›rsat kaç›r›lacakt›r” (M.K.S.A.A.,
s.75).
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1 A¤ustos 1914 : Almanya’n›n, Rusya’ya harp ilân› ile I. Dünya Savafl›’n›n
bafllamas› (A.H.E., s.70; Borak, s.125; A.Y.A., s.26). (Al-
manya, 3 A¤ustos 1914 günü de Fransa’ya harp ilân etmifl-
tir. Borak, s.125; A.Y.A., s.26; Ç.M.B.M.A.O.R., s.108).
(Baz› kaynaklar, Avusturya-Macaristan Veliaht›’n›n 28 Ha-
ziran 1914’te öldürülüflünü takiben Avusturya-Macaris-
tan’›n S›rbistan’a harp ilân›n›, I. Dünya Savafl›’n›n bafllan-
g›c› olarak almaktad›rlar).

2 A¤ustos 1914 : Osmanl› Devleti’nin, ‹tilâf Devletleri’ne karfl› Almanya ile
gizli anlaflma yapmas›: “Türk ordular›, fiilen Alman komu-
tanlar›n emrinde olarak, Alman Genelkurmay›’n›n istedi¤i
anda harekâta kat›lacakt›r(!)” (‹.O.T.K.IV., s.411; A.Y.A.,
s.23; ‹.A., s.723; Borak, s.125; B.‹.D.S.T.D.P., s.734;
M.K.S.A.A., s.80; Ç.M.B.M.A.O.R., s.108).

2/3 A¤ustos 1914 : Birinci Dünya Harbi’nin bafllamas› üzerine Osmanl›
Devleti’nin seferberlik ilân› (A.H.E., s.70; B.‹.D.S.T.D.P.,
s.734; A.Y.A., s.26; Ç.M.B.M.A.O.R., s.108).

4 A¤ustos 1914 : Enver Pafla’n›n, Harbiye Naz›rl›¤› da üzerinde kalmak üze-
re Baflkomutan Vekili oluflu (B.D.H.T.H., c.lV, ks, II, s.22).

9 A¤ustos 1914 : Kurmay Albay Cevat (Çobanl›) Bey’in, Çanakkale Müstah-
kem Mevki Komutanl›¤›’na atanmas› (B.D.H.T.H., c.V.,
kp.1, kronoloji bölümü).

10 A¤ustos 1914 : Enver Pafla’n›n, Sofya’da bulunan Atatürk’e telgraf›: “Talât
ve Fethi Beylerle görüflülmüfl oldu¤u gibi gerek Bulgar Har-
biye Naz›r›’na gerekse öteki önemli askerî yetkililere, S›r-
bistan’a karfl› kesin ve süratli hareketin önem ve gere¤inin
anlat›lmas›, bu yolda telkin ve teflvikte bulunulmas›, bizim
gerekti¤inde harekete haz›r oldu¤umuza inand›r›lmas›”
(M.K.S.A.A., s.81).

11 A¤ustos 1914 : ‹ngiliz takibinde olan Goeben ve Breslau isimli Alman kru-
vazörlerinin -Osmanl› Hükûmeti’nin izni ile- Çanakkale Bo-
¤az›’ndan geçerek Marmara denizine girifli (‹.O.T.K.IV.,
s.413; H.M.A., s.189).

: ‹ngiliz filosunun, Çanakkale Bo¤az› karfl›s›nda beklemeye
bafllamas› (Ç.M.B.M.A.O.R. s.108) (Bu tarihten itibaren de-
vaml› gemi takviyesi ile kuvvetlenen ‹ngiliz filosu Bo-
¤az’dan ç›k›fllar› da kontrol alt›na almaya bafllam›flt›r).
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12 A¤ustos 1914 : Goeben ve Bleslau isimli Alman kruvazörlerinin Osmanl›
Hükûmeti taraf›ndan sat›n al›narak bunlara Yavuz ve Midil-
li isimlerinin verilmesi (B.D.H.T.H., c. V, kp. 1, s. 92;
H.M.A., s. 190).

21 A¤ustos 1914 : Atatürk’ün, Enver Pafla’n›n 10 A¤ustos 1914 tarihli telgraf›-
na cevab›: “S›rbistan’a h›zl› bir hareketin gereklili¤i, emrini-
ze göre, telkin edilmektedir. Ancak Bulgarlar›n, hiç olmaz-
sa Alman-Frans›z muharebe sonuçlar› görülmeden, Rusla-
r› gücendirmemek ve Ruslar›n istek ve ö¤ütleriyle tarafs›z-
l›¤› korumak karar›nda bulunduklar› görülüyor”
(M.K.S.A.A., s.81).

: Atatürk’ün, Sofya’dan Harbiye Nezareti’ne Bulgaristan, Ro-
manya, S›rbistan ve Yunanistan’›n Osmanl› Devleti ile kar-
fl›l›kl› iliflkileri hakk›nda raporu (A.H.A., 1975, s.117-118).

A¤ustos 1914 : Atatürk’ün Sofya’dan ‹stanbul’da bulunan Dr. Tevfik Rüfltü
(Aras) Bey’e mektubu: “...Bu savafl çok uzun sürecektir.
Ona girmekte geç kal›nmaz; bundan korkup acele etmeye-
lim!” (A.Y.A., S.23 A.H.E., s.66-67; A.Y., s.34; M.K.S.A.A.,
s.82-83).

17 Eylül 1914 : Atatürk’ün, Sofya’dan Dr. Tevfik Rüfltü (Aras) Bey’e I. Dün-
ya Harbi’nin seyri ve gelece¤i hakk›nda görüfllerini ve kifli-
sel duygular›n› yans›tan mektubu: “...Pekâlâ bilirsiniz ki be-
nim bütün hayat›mda, bu ana kadar takip etti¤im gaye hiç-
bir vakit flahsî olmam›flt›r. Her ne düflünmüfl ve her neye
teflebbüs etmifl isem daima memleketin, milletin ve ordu-
nun nam ve menfaatine olmufltur. Hiçbir zaman flahs›m›n
sivrilmesini ve üste ç›kmas›n› göz önüne almam›fl›md›r”
(A.G.S.G., s.431-433; U.B., s.94-96; Ö.A.Ö.M., s.52-55).

27 Eylül 1914 : ‹ngiliz savafl gemilerinin, Çanakkale Bo¤az›’n› abluka alt›-
na al›fl› (B.D.H.T.H., c.V, kp.1, s.51).

29 Ekim 1914 : Osmanl› Devleti’nin I. Dünya Savafl›’na girifli (‹.A., s.723;
A.H.E., s.68; A.K.D.D.A.Y., s.20; A.Y., s.34). (Goeben [Ya-
vuz] ve Breslau [Midilli] adl› Alman kruvazörleri 11 A¤ustos
günü -hükûmetin izni ile- Çanakkale Bo¤az›’ndan geçerek
Marmara denizine girmifllerdi. Ancak 12 A¤ustos 1914 gü-
nü Osmanl› hükûmeti, bu iki kruvazörün sat›n al›narak do-
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nanmaya kat›ld›¤›n› ilân etti. 27 Ekim 1914 günü Alman
Amirali Souchon komutas›nda Karadeniz’e aç›lan Türk-AI-
man filosu, 29 Ekim 1914 günü -Hükûmet’in karar›yla- Si-
vastopol, Odesa, Kefe ve Novorossisk limanlar›n› bomba-
lad› ve Rus donanmas›na atefl açt›. Bu olay sonucu Os-
manl› Devleti de Alman ve Avusturyal›lar›n saf›nda fiilen I.
Dünya Savafl›’na girmifl oluyordu. 31 Ekim 1914’te Kafkas
s›n›r›n› aflarak Türk ordusuna taarruza geçen Rusya da 3
Kas›m 1914 tarihinde Osmanl› Devleti’ne harp ilân etti. 11
Kas›m 1914’te ise Osmanl› Devleti, I. Dünya Savafl›’na ka-
t›ld›¤›n› ilân etti. K.A.M.M.T., s.115; Borak, s.127; ‹.O.T.
K.IV., s.413-419; B.‹.D.S.T.D.P., s.735; 736; A.Y.A., s.26-
27; A.A.S., S.8; A.Y., s.34; Ç.M.B.M.A.O.R., s.108).

31 Ekim 1914 : Atatürk’ün, Sofya’dan Fuat (Bulca) Bey’e evlili¤i nedeniyle
tebrik mektubu: “Hayat k›sad›r. Bunu kutlamak ve taçlan-
d›rmak için insanlar›n genellikle makul gördükleri vas›ta ev-
liliktir. ..‹nkâr edilmez bir gerçektir ki insanlar, hayat, kad›n-
s›z olamaz” (H.A.Y., s.172).

: Atatürk’ün, Sofya’dan Salih (Bozok) Bey’e -Fuat (Bulca)
Bey’in evlili¤i nedeniyle- mektubu: “.. Hayat›n çeflitli yönle-
rinden birkaç›n› görenler evlendikten sonra keflfedilmemifl
yönlerini de ister istemez gözlemlerler. Bu gözlem pek tat-
l› olabilece¤i gibi, pek ac› da olabilir. ..Biz Fuat için lâtif ve
saadetli manzaralarla evlilik hayat›n›n taçlanmas›na dua
edelim” (H.A.Y., s. 172).

3 Kas›m 1914 : ‹ngiliz ve Frans›z harp gemilerinin, Bo¤az giriflindeki tabya-
lar› topa tutmas› (Düflman›n, Çanakkale Bo¤az›’na yönelen
ve Ertu¤rul, Seddülbahir, Kumkale ve Orhaniye tabyalar›n›
hedef alan bu ilk deniz taarruzu, ilerki aylarda da tekrarla-
nacakt›r. A.Y.A., s.27; A.A.S., s.9; B.D.H.T.H., C.V, kp.1,
s.69; Ç.M.B.M.A.O.R., s.109).

6 Kas›m 1914 : Atatürk’ün, Sofya’dan Baflkomutanl›k Vekâleti Genelkur-
may Baflkan› Yarbay ‹smail Hakk› Bey’e mektubu: “Bence,
bütün harekât›m›zda Bulgaristan’› hareket etmifl görmedik-
çe ona karfl› gereken önlemleri almakla müsamaha etmek
do¤ru de¤ildir. Ordumuzun Balkan Harbi’nde yüzüne sürü-
len namus lekelerinin silinmesi mesut zaman›n›n do¤uflu-
nu bekleyerek gözlerinizden öperim, kardeflim” (A.H.A.,
1975, s.123-124).
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7 Kas›m 1914 : Atatürk’ün, Sofya’dan Salih (Bozok) Bey’e mektubu: “...Her
defas›nda sizi (Salih ve Fuat’›) bütün s›cak ve samimî sev-
gilerimle gözümün önüne getirir, iç hazz› duyar›m” (H.A.Y.,
s. 173).

9 Kas›m 1914 : Atatürk’ün, Sofya’dan Bahriye Naz›r› Cemal Pafla’ya mek-
tubu: “...Bugün zât-› âlileriniz ve Talât Bey, birçok üyesi ek-
sik bir hükümette, milletin ruhunu ve devletin ç›karlar›n› bü-
yük bir hassasiyetle takip ederek baflar› ihtimalinin güçlen-
mesini sa¤l›yor ve çeflitli nezaretlerin ifllerini yürütmeye
mecbur kal›yorsunuz. Ancak böyle bir anda Fethi Bey’in
Sofya Büyükelçili¤inde tutularak ihmal edilmesi, kabul edi-
lemeyecek bir durumdur” (B.M., Hür. 10.1.1995; fi., s.543-
544).

17 Kas›m 1914 : Rus donanmas›n›n, Trabzon’u bombard›man› (‹.O.T.K.IV.,
s.420).

18 Kas›m 1914 : Bahriye Naz›r› Cemal Pafla’n›n -naz›rl›k görevi üzerinde
kalmak üzere- Suriye’de 4. Ordu Komutanl›¤›’na atanmas›
(B.D.H.T.H., c. IV., ks. 1, s.134-135,769).

Kas›m 1914 : Atatürk’ün Sofya’dan Salih (Bozok) Bey’e mektubu: “Genel
durum hakk›ndaki görüflümü soruyorsun. Bu husustaki gö-
rüflüm yaln›z sende kalmak flart›yla yaz›yorum. Ben Al-
manlar›n bu harpte muzaffer olacaklar›na kesinlikle emin
de¤ilim. Bir vazifeye atanmam için Harbiye Naz›r›’na yaz-
d›m. Ataflemiliterlikte kalmak istemedi¤imi, millet ve mem-
leketin büyük bir savafla haz›rland›¤› bir s›rada benim de
herhangi bir k›tan›n bafl›nda bulunmak istedi¤imi bildirdim.
Henüz cevap alamad›m” (H.A.Y., s.173-175). (1914 y›l›
sonlar›nda yaz›lan bu mektupta ay belirtmemifltir. Olaylar›n
ak›fl›na göre mektup tarihi muhtemelen kas›m veya aral›k
olmal›d›r).

Aral›k 1914 : Atatürk’ün, Sofya’dan Baflkomutan Vekili Enver Pafla’ya
mektubu: “Vatan›n müdafaas›na ait faal vazifelerden daha
mühim ve yüce bir vazife olamaz. Arkadafllar›m muharebe
cephelerinde, atefl hatlar›nda bulunurken ben, Sofya’da
ataflemiliterlik yapamam! E¤er birinci s›n›f subay olmak li-
yakatinden mahrumsam, kanaatiniz bu ise, lütfen aç›k söy-
leyiniz!” (Atatürk I.  Dünya Harbi’nin bafllamas›  üzerine
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Baflkomutanl›k Vekâleti’ne müracaat ederek cephede bir
görev istemifl, kendisine “Sizin için orduda her zaman bir
görev vard›r. Ancak Sofya Ataflemiliterli¤i’ni daha önemli
gördü¤ümüzden sizi orada b›rak›yoruz” cevab› verilmiflti.
Atatürk bu cevap üzerine muhtemelen Aral›k 1914’te Bafl-
komutanl›k Vekâleti’ne yukar›daki yaz›y› yazd› ve bu yaz›-
n›n da etkisiyle 20 Ocak 1915’te 19. Tümen Komutanl›¤›’na
atand›. K.A.M.M.T., 8.117-118; A.H.E., s.68; A.Y., s.35).

-1915-

20 Ocak 1915 : Atatürk’ün, -Esat (Bülkat) Pafla komutas›ndaki- 3. Kolor-
du’ya ba¤l› olarak Tekirda¤’da teflkil edilecek 19. Tümen
Komutanl›¤›’na atanmas› (A.M.R., s.5; A.H.E., s.70; K.A.,
s.868; Borak, s.127; A.Bi., 8.14; A.Y.A., s.24; A.Y., s.35;
A.A.S., s.9; A.N.M., s.176).

25 Ocak 1915 : Atatürk’ün, Sofya’dan ‹stanbul’a dönüflü ve yeni görevi
hakk›nda Harbiye Naz›r› ve Baflkomutan Vekili Enver Pafla
ile görüflmesi (A.K.D.D.A.Y., s.20; A.Y., s.35; M.K.S.A.A.,
s. 84) (Bu görüflme, ocak sonunda olmakla beraber kay-
naklarda günü belirtilmemifltir. Olaylar›n ak›fl› muhtemel ta-
rihin 25 Ocak 1915 olabilece¤ini düflündürmektedir).

27 Ocak 1915 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan Madam Hilda Christianus’a mektu-
bu: “...San›yorum ki size yazmak f›rsat›n› uzun zaman bu-
lamayaca¤›m. fiimdilik size bir adres vermem mümkün de-
¤il! Fakat sonradan size yazaca¤›m” (‹n. A., s. 121-122;
Ö.A.Ö.M., s.88).

1 fiubat 1915 : Atatürk’e, Üçüncü Rütbe’den Osmanî Niflan› verilifli (Bo-
rak, s. 128; ‹.M.T.T., s.80; A.N.M.. s.45,179).

2 fiubat 1915 : Atatürk’ün, Tekirda¤’a gelifli ve 19. Tümen’i kurma çal›fl-
malar›na bafllamas› (Erden, s.13; K.A.M.M.T., s.618;
A.A.K., s. 1,56; K.A., s.868; Borak, s. 128; A. Y., s.36).

19 fiubat 1915 : ‹ngiliz ve Frans›z harp gemilerinin, Çanakkale Bo¤az›’n›n
girifl tabyalar›n› topa tutmas› ve karaya asker ç›karma giri-
flimi (A.H.E., s.71;B.D.H.T.H., c.lV, kp.1, s.114-117).

25 fiubat 1915 : Tekirda¤’daki 19. Tümen Komutanl›¤›’n›n-görülen lüzum
üzerine- Maydos (Eceabat)’a nakli ve Atatürk’ün, 19. Tü-
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men Komutanl›¤› üzerinde olmak üzere Maydos Bölgesi
Komutan› olarak görevini sürdürmesi (A.M.R., s.5-6;
K.A.M.M.T., s.122, 618; B.D.H.T.H., c.V, kp.1 (Kronoloji
bölümü); ‹.A., s.723; A.H.E., s.71,72; K.A., s.868, A.Y.,
s.36; A.K.D.D.A.Y., s.20; A.A.S., s.9). (19. Tümen’e ilâve-
ten 9. Tümenin 2 piyade alay› ve baz› topçu birlikleri de
Maydos Bölgesi Komutanl›¤› emrine verilmifltir).

: ‹ngiliz ve Frans›z harp gemilerinden oluflan Birleflik Fi-
lo’nun, Çanakkale Bo¤az›’n›n -19 fiubat 1915’te tahrip edi-
lemeyen- baz› girifl tabyalar›n› yeniden topa tutmas›, karfl›
topçu ateflimizle baz› düflman gemilerine a¤›r kay›plar ver-
dirilmesine ra¤men tabyalar›m›z›n da a¤›r tahribata u¤ra-
mas› (B.D.H.T.H., c. V. kp.1, s.121-126).

26 fiubat 1915 : ‹ngiliz ve Frans›z harp gemilerinden oluflan Birleflik Fi-
lo’nun, sabah, Çanakkale Bo¤az› girifl tabyalar›n› topa tut-
mas›, Seddülbahir ve Kumkale’ye ç›karma yapma amac›y-
la torpidolar›n Seddülbahir-Kumkale çizgisine ulaflmalar›,
ö¤leden sonra bir müfrezenin Kumkale’ye, di¤er bir müfre-
zenin Seddülbahir’e ç›kar›lmas› (Gerek Kumkale’ye gerek-
se Seddülbahir’e ç›kan düflman müfrezeleri, baz› tabyala-
r›n toplar›n› tahrip etmifllerse de Türk kuvvetlerinin atefli ve
direnifli karfl›s›nda ilerleyememifl ve akflam, ç›k›fl yapt›kla-
r› gemilere al›nm›fllard›r. Bugünkü harekât esnas›nda 19.
Tümen Komutan› Atatürk, Sa¤ ve Sol Yan Müfreze Komu-
tanl›klar›na verdi¤i emirlerde Hisarl›k, Seddülbahir ve Z›-
¤›ndere a¤z›n›n önemini belirtmifl, ayr›ca Çanakkale Müs-
tahkem Mevki Komutanl›¤›’na yapt›¤› baz› öneriler, komu-
tanl›kça dikkate al›nm›flt›r. B.D.H.T.H., c. V, kp.1, s.129-
131).

4 Mart 1915 : ‹ngiliz ve Frans›z harp gemilerinden oluflan Birleflik Fi-
lo’nun, Seddülbahir ve Kumkale’ye yeniden bir ç›karma gi-
rifliminde bulunmas› (Gerek Kumkale’ye gerekse Seddül-
bahir’e ç›kan ‹ngiliz kuvvetleri, Türklerin piyade atefli ve
süngü hücumlar›yla karfl›laflt›. ‹ngilizler, Kumkale’de takvi-
ye almalar›na ra¤men fliddetli karfl› atefl sonucu ilerleye-
meyip k›y›ya çekilmek zorunda kald›lar. Seddülbahir’e ç›-
kan ‹ngiliz kuvvetleri de karfl› atefl ve süngü hücumlar›yla
püskürtüldüler ve k›y›ya at›ld›lar. B.D.H.T.H., c. V, kp.1, s.
145-150).
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: Atatürk’ün, ‹ngilizlerin Seddülbahir’e asker ç›karma giriflimi
üzerine o bölgede bulunan 26. Alay Komutan› Binbafl›
Kadri Bey’e emri: “Bizzat flimdi yan›n›za hareket ediyorum.
Benim oraya var›fl›ma kadar sahile ç›km›fl olan düflman
mutlaka denize dökülecektir!” (Bu emri takiben Atatürk de
Maydos [Eceabat]’tan Kirte’ye, oradan da Seddülbahir’e
gelmifl ve düflman›n karaya ayak basm›fl olan kuvvetinin,
oradaki kuvvetlerimizin süngü hücumu ile yok edildi¤ini ve
Seddülbahir’den uzaklaflt›¤›n› görmüfltür. A.M.R., s.6-7;
A.K.D.D.A.Y, s.21-22).

: Atatürk’ün, Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanl›¤›’na
yazd›¤› raporda, Seddülbahir’e ç›kan ‹ngilizlere karfl› kah-
ramanca savaflan Mehmet Çavufl’un niflanla ödüllendiril-
mesini istemesi (A.M.R., s. 7; B.D.H.T.H., c. V, kp. 1, s. 148).

13 Mart 1915 : Atatürk’ün, 19. Tümen birliklerine yaz›s›: “‹lk f›rsat ç›kt›¤›n-
da, bütün subay arkadafllar›m›n en büyük taltiflere hak ka-
zanacak kahramanl›klar göstereceklerine inan›yorum”
(Ç.R., s.80-81).

14 Mart 1915 : Atatürk’ün, 19. Tümen Kurmay Baflkanl›¤›’na atanan Bin-
bafl› ‹zzettin (Çal›fllar) Bey’e, Edirne’den geliflini bekledi¤i-
ni bildiren telgraf› (O.Y.S.G., s.91).

18 Mart 1915 : Çanakkale Bo¤az›’n› geçmeye teflebbüs eden Amiral J.de
Robeck komutas›ndaki ‹ngiliz ve Frans›z donanmalar›n›n,
a¤›r zayiat vererek baflar›s›z kal›fl› (Düflman donanmas› 7
saat süreyle tüm bo¤az tahkimat›n› atefl alt›na alm›flsa da,
bu giriflim, k›y› topçusunun etkili karfl› atefli sayesinde so-
nuçsuz kalm›flt›r. Bugünkü deniz savafl›nda Nusret may›n
gemisinin döfledi¤i may›nlar düflman donanmas›na a¤›r
kay›plar verdirmifltir). (A.M.R., s.8-9; ‹.A., s.723; K.A.,
s.122; A. Y, s.37-38; A.K.D.D.A. Y, s.22-23; B.D.H.T.H., c. V,
kp. 1, S.170,194-209; A. Y.A., s.27; Ç.M.BMA.O.R. s. 109).

: Atatürk’ün, Maydos (Eceabat)’a gelen Çanakkale Müstah-
kem Mevki Komutan› Cevat (Çobanl›) Pafla ile -Seddülba-
hir k›y› bölgesinin korunmas›nda ald›¤› önlemleri göster-
mek üzere- Kirte’ye gidifli, daha sonra tekrar Maydos’a dö-
nüflleri (Kirte’de iken düflman donanmas›n›n bo¤az giriflini
atefl alt›na ald›¤›n› görmüfllerdir). (A.M.R., s.8; Borak, s. 128;
A.K.D.D.A.Y., s.22-23).
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19 Mart 1915 : Atatürk’ün sabah, Maydos (Ecebat)’tan 19. Tümen birlikle-
rine emri: “...Türlü kaynaklardan gelen bilgilerde, düflman›n
ç›karma için haz›rl›klarda bulundu¤u anlafl›lmaktad›r. ...Bir-
likler, kendi bölgelerinin savunma tertibat›n› biran önce bi-
tirmelidir” (A.K.D.D.A.Y., s.22-24)

22 Mart 1915 : Queen Elizabeth savafl gemisinde ‹ngiliz amiral ve gene-
rallerinin toplant›s› ve Amiral J.de Robeck’in görüflü: “Kara
kuvvetlerinin yard›m› olmaks›z›n Birleflik Filo’nun, Çanak-
kale Bo¤az›’ndan geçemeyece¤i” (B.D.H.T.H., c, V, kp.1,
s. 240).

: Atatürk’ün komuta etti¤i 19. Tümen’in Kurmay Baflkanl›-
¤›’na atanan Binbafl› ‹zzettin (Çal›fllar) Bey’in, Maydos
(Eceabat)’a gelerek göreve bafllamas› (O.Y.S.G., s.93).

23 Mart 1915 : Atatürk’e, Bulgar Hükûmeti taraf›ndan Sen Aleksand›r Ni-
flan›’n›n Komandör rütbesi verilmesi (A.N.M., s.125).

: Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanl›¤›n›n emriyle May-
dos Bölgesi Komutanl›¤›’n›n geniflletilerek “Müstahkem
Mevki Rumeli Bölgesi Komutanl›¤›” ad›n› almas› ve komu-
tanl›¤›na -9. Tümen Komutan›- Albay Halil Sami Bey’in ge-
tirilifli (Bu düzenlemede Atatürk’ün komuta etti¤i 19. Tü-
men, ordu yede¤ine al›narak 3. Kolordu Komutanl›¤›’n›n
emrinde olmak üzere yine Maydos’ta b›rak›lm›flt›r. A.M.R.,
s.11-12).

24 Mart 1915 : Çanakkale cephesinin önem kazanmas› üzerine, Genel-
kurmay Baflkanl›¤›’nca Gelibolu’da 5. Ordu’nun kurulmas›
karar› ve komutanl›¤›na Mareflal Liman von Sanders*’in
atanmas› (B.D.H.T.H., c. V, kp.1, s.217; T.B.Y., s.77).

: Atatürk’ün, 25 fiubat 1915 tarihinden beri üstlendi¤i May-
dos Bölgesi Komutanl›¤›’n› Albay Halil Sami Bey’e devre-
derek 19. Tümen Komutanl›¤›’na dönüflü (A.M.R., s.12;
K.A., s.123; A.K.D.D.A.Y., s.25),

26 Mart 1915 : 5. Ordu Komutanl›¤›’na atanan Mareflal Liman von San-
ders’in, komutay› ele almak üzere Gelibolu’ya gelifli
(B.D.H.T.H., c. V, kp. 1, s. 218,225; K.A., s.124).
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31 Mart 1915 : 5. Ordu Komutan› Mareflal Liman von Sanders’in, 3. Kolor-
du Komutan› Esat (Bülkat) Pafla’yla beraber Maydos (Ece-
abat)’a gelifli ve 19. Tümen Komutan› Atatürk ve 9. Tümen
Komutan› Albay Halil Sami Bey’i de yan›na alarak, Kabate-
pe ve Alç›tepe bölgelerinde savunma düzeni bak›m›ndan
incelemelerde bulunmas› (A.M.R., s.15; O.Y.S.G., s.95;
K.A., s.124; A.K.D.D.A.Y., s.25-26).

5 Nisan 1915 : Atatürk’ün, -5. Ordu Komutanl›¤› arac›l›¤›yla- Sofya Elçili¤i-
mize telgraf›: “‹stanbul’a seyahat etmekte olan annemi ara-
mas› için Dedea¤aç’taki Konsolosumuza emir verilmesini
rica ederim. Dedea¤aç’tan mektubunu ald›¤›mdan orada
oldu¤unu zannediyorum” (A.A.M.A., Dosya: 66).

10 Nisan 1915 : Atatürk’ün, 5. Ordu Komutanl›¤›nca yap›lan düzenleme so-
nucu 19. Tümen’in yeni durumu ve görevlerini, kendisine
ba¤l› birliklere emirle bildirmesi (A.K.D.D.A.Y., s.26).

13 Nisan 1915 : Atatürk’ün, Maydos’tan Madam Hilda Christianus’a mektu-
bu: “...fiimdi Çanakkale Bo¤az› üzerinde Maydos’tay›m.
Türk dostunuzdan pek çok selâmlar” (‹n. A., s.112;
Ö.A.Ö.M., s.89).

18 Nisan 1915 : Atatürk’ün komutas›ndaki 19. Tümen’in, 5. Ordu’nun yede-
¤ini oluflturmak üzere Bigal›’ya gönderilifli (Liman von San-
ders, muhtemel düflman taarruzuna karfl› kuvvetlerini üç
gruba ay›rarak plân›n› yapm›fl; Mustafa Kemal’in bafl›nda
bulundu¤u kuvvetleri ordu yede¤ine alm›flt›. Mustafa Ke-
mal, bu plân gere¤ince Tümeniyle Maydos’tan Bigal› köyü
yöresine geçti. A.H.E., s.72). (Bu tarih A.A.K., s.56’da 14
Nisan 1915; ‹.A., s.723 ve A.Y., s.38’de 19 Nisan 1915 ola-
rak gösterilmifltir).

21 Nisan 1915 : Çanakkale’de, General Hamilton’un, ‹tilâf birliklerine emri:
“...Düflmanlar›m›z›n ele geçirilemez diye adland›rd›klar› sa-
hillere denizci arkadafllar›m›zla birlikte ç›kmak zorunday›z
(!) Bize verilen büyük harp görevine lây›k oldu¤umuzu ispat
edelim(!)” (T.B.Y., s.86).

25 Nisan 1915 : ‹ngilizlerin, Çanakkale’de sabaha karfl› Frans›z kuvvetleri
ve ANZAK Kolordusu’yla beraber Ar›burnu, Seddülbahir ve
Kumkale sahillerinden ç›karma yapmaya bafllamas› (Er-
den, s.13-14; ‹.A., s.723; A.A.K., s.2-3, 56-57; A.H.E., s.75;
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K.A., s.128-129; B.D.H.T.H., c.V, kp.2, s.56, 96-98, 106-
110; O.Y.S.G., s.94; A.Y.A., s.30-33; Ç.M.B.M.A.O.R., s.110-
113). (Seddülbahir’e ç›karma yapan düflman, k›y› topçusu-
nun yo¤un atefli ve kuvvetlerimizin karfl› taarruzu ile durdu-
rulmufl, Kumkale k›y›lar›ndan yap›lan ç›karma gelifleme-
mifl, takviyeli kuvvetlerle Ar›burnu’na ç›kan ‹ngilizler ve AN-
ZAK Kolordusu ise Atatürk komutas›ndaki birliklerimiz tara-
f›ndan yap›lan taarruzla a¤›r yenilgiye u¤rat›lm›flt›r).

: Ar›burnu’ndan ç›karma yapan ‹ngiliz birlikleri ve ANZAK
Kolordusu’nun, Atatürk komutas›ndaki 19. Tümen kuvvet-
leri taraf›ndan Conkbay›r› önlerinde durdurulmas› (Atatürk,
ç›karman›n bafllad›¤›n› görür görmez, kuvvetlerinin bir bö-
lümünü süratle Bigal›’dan harekete geçirerek Kocaçimen
tepesi üzerinden Conkbay›r›’na sevk etmiflti. Ar›bur-
nu’ndan Conkbay›r›’na ilerleyen ‹ngiliz kuvvetleri, bugün,
Atatürk’ün komuta etti¤i 19. Tümen kuvvetlerinin taarruzu
ile geri çekilmeye mecbur edildi. Conkbay›r› taarruzunda
Türk askeri görülmemifl bir inanç ve cesaretle savafl›yor,
tarihin en büyük kahramanl›k sahneleri sergileniyordu. Dâ-
hi komutan, kumandanlara verdi¤i emre flu cümleleri de ilâ-
ve etmiflti: “Ben size taarruz emretmiyorum; ölmeyi emre-
diyorum! Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarf›nda yeri-
mize baflka kuvvetler ve kumandanlar geçebilir!” A.M.R.,
s.19-29; ‹.A., s.723-724; A.K.M.K.M., s.29; B.D.H.T.H., c.V,
kp.2, s.105-106; O.Y.S.G., s.94; K.A., s.129-138; A. ve As.,
s.49-50,76-77; A.H.E., s.75-76; A.K.D.D.A.Y., s.27-32;
A.Y.A., s.32-33; Ç.M.B.M.A.O.R., s.113-117). (Bugünkü
çarp›flmalarla bafllayan ve 16 May›s 1915’e kadar uzanan
süre içinde Ar›burnu cephesinde savaflan 19. Tümen ile bu
tümeni takviye etmek üzere gönderilen di¤er tümenlere
ba¤l› baz› piyade ve topçu alaylar›, bu bölgede Atatürk’ün
emrinde bir “Ar›burun Kuvvetleri Grubu” oluflmas›na uzan-
m›flt› ve bu kuvvetler bütünüyle bu adla an›l›yordu. Atatürk,
19. Tümen Komutan› olmakla beraber emrindeki tüm kuv-
vetlere 25 Nisan 1915’ten 16 May›s 1915’e kadar “Ar›burun
Kuvvetleri Komutan›” olarak komuta etti. A.K.D.D.A.Y.,
s.36,43-44).

: Atatürk’ün, gece saat 10.00’da 3. Kolordu Komutanl›¤›’na
telgraf›: “Sa¤ kanatta Alay 57, sol kanatta Alay 77, Alay 27

39



Ar›burnu istikametinde taarruz etmektedir. Düflman mav-
nalara binip kaçmaya bafllad›. Umum cephede düflmana
taarruz ve takip ediyorum. Sa¤ kanatta taarruz eden Alay
57’yi, Alay 72’den bir taburla takviye ederek hücuma sevk
ediyorum.” (B.D.H.T.H. c. V, kp. 2, Ekler bölümü).

: ‹ngiliz Kolordusu Komutan› General Birdwood’un, Türk ta-
arruzu karfl›s›nda akflam General Hamilton’a önerisi: “Bü-
tün askerlerin geri çekilmesi” (General Birdwood’un bu
önerisi, ‹ngiliz Kuvvetleri Komutanl›¤›’nca, birlikleri çekecek
vas›talar›n bulunmamas› nedeniyle yerine getirilememifl,
ancak siper kaz›l›p içine gömülme tavsiyesinde bulunul-
mufltur. Ç.M.B.M.A.O.R., s.116).

25/26 Nisan 1915 : 19. Tümen’e ait baz› alaylar›n, Ar›burnu cephesinde düfl-
mana gece taarruzu (57. Alay›n taarruzu ile 180 rak›ml› te-
pe zaptedilmifl, 27. Alay taraf›ndan baz› tepeler ele geçiril-
mifl ise de 77. Alay’›n, taarruz edifline ra¤men düflman›n
atefl bask›s› alt›nda çözülme göstermesi nedeniyle sonuç
elde edilememifltir. B.D.H.T.H., c. V, kp.2, s.122-126).

26 Nisan 1915 : Çanakkale’deki ‹ngiliz ç›karma ve taarruzunun gündüz ve
gece devam edifli; ancak Atatürk komutas›ndaki kuvvetle-
rimizin, siperlerini kahramanca savunmas› ve Conkbay›r›
üzerinden yeni bir taarruzu karfl›s›nda düflman›n baflar›s›z
kal›fl› (Atatürk, bugünkü taarruzu -daha sonra- Kemalyeri
ad› verilecek olan yerden yönetmifl, Kanl›s›rt-K›rm›z›s›rt
hatt›ndaki düflman a¤›r kay›plar vererek k›y›ya çekilmifltir.
A.M.R., s.52, 55-56; K.A., s. 139; Borak, s. 130; A.K.D.D.A. Y.,
s.32).

: Güstaw Christianus’un, Sofya’dan Atatürk’e mektubu
(Ö.A.Ö.M., s.90). (Atatürk’ün cevab›: Bk. 6 Haziran 1915).

27 Nisan 1915 : 3. Kolordu Komutan› Esat (Bülkat) Pafla’n›n Atatürk’e yaz›-
s›: “Baflar›n›z› kutlar›m. Raporlar›n›z› Baflkomutanl›k Vekâ-
leti Yüksek Makam›na arz ediyorum. ...Emrinize verilen 33.
Alayla birlikte düflman› denize dökünüz! Donanmam›z, bizi
atefliyle destekleyecektir. Tanr›’n›n yard›m› bizimledir!”
(A.K.D.D.A.Y., s.33).

: ‹ngiliz birliklerinin, Ar›burnu’ndan asker ç›kartmaya devam
etmeleri, Atatürk’ün emri ile 19. Tümen birliklerinin düflma-
na yeni bir taarruzu (Bugünkü taarruz ve çarp›flmalarda yer
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yer baflar›lar kazan›lm›flsa da fazla subay ve er kayb›, as-
kerlerdeki genel yorgunluk nedeniyle takviye zorunlu¤u
do¤mufltur. Atatürk, raporunda, son iki gündeki baflar›lar›
sonuçland›racak olan bugünkü harekât›n ba¤l› kuvvetlerce
iyi de¤erlendirilememifl oldu¤unu belirtmektedir. A.M.R.,
s.57-61; K.A., s.130; O.Y.S.G., s.95; B.D.H.T.H., c. V, kp.2,
s.134-142; A.K.D.D.Y., s.33).

28 Nisan 1915 : Atatürk’ün, Ar›burnu cephesindeki 25-27 Nisan günlerinde-
ki büyük baflar›lar› takiben subay ve er kayb›, askerin yor-
gunlu¤u, sevk ve idaredeki baz› eksiklikler nedeniyle taar-
ruzlar› bir süre durdurma ve bulunulan çizgide savunmaya
geçme karar› (Yeni taarruza haz›rl›k için 3. Kolordu’dan
kuvvet istemiflse de bu takviye bir süre gönderilememifltir.
Düflman bugün de ç›karmaya devam ederek ileri hatlar›n›
takviye etmifl, baz› taarruzlarda bulunmuflsa da baflar›
sa¤layamam›flt›r. A.M.R., s.61-66).

29 Nisan 1915 : ‹ngilizlerin, Ar›burnu cephesinde sa¤ kanad›m›z üzerine ta-
arruz giriflimi; fakat kuvvetlerimizin karfl› taarruzu ile püs-
kürtülmesi (A.M.R., s.67-68).

: Atatürk’ün akflam 19. Tümen birliklerinin komutan ve su-
baylar›na emri: “...‹nflallah karfl›m›zdaki düflmana son ke-
sin darbeyi vuraca¤›z. Befl gün ve befl geceden beri takdi-
re de¤er kahramanl›klar›n›z›n mükâfat›n› toplamak için bu-
lundu¤unuz mevzilerin bu gece tahkimat›n› art›rarak k›tala-
r›n›z›n ba¤lant›, düzen, emir ve komutas›n› bir daha kuv-
vetlendirmek ve yedek kuvvetinizi lüzumunda hemen kulla-
nacak bir halde bulundurmak hususunda flimdiye kadar
gösterdi¤iniz gayrete devam etmenizi ve askerlerinizi
mümkün oldu¤u kadar çok istirahat ettirmek ve uyutmak
yönlerini göz önünde tutman›z› tavsiye ederim” (A.M.R.,
s.68-69; Ç.R., s.151-152; A.K.D.D.A.Y., s.34).

30 Nisan 1915 : Ar›burnu cephesinde düflman›n, sa¤ kanad›m›z üzerindeki
siperlere taarruzu, fakat birliklerimizin süngü hücumuyla
püskürtülmesi (A.M.R., s.69).

: Atatürk’ün, bölge komutanlar›n› Kemalyeri’nde toplayarak
onlara yap›lmas› gerekenler hakk›nda sözlü emri: “Karfl›-
m›zda bulunan düflman› mutlaka ölerek denize dökmek lâ-
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z›m oldu¤u kanaatindeyim... ‹çimizde ve komuta etti¤imiz
askerlerde Balkan utanc›n›n ikinci bir safhas›n› görmekten-
se burada ölmeyi tercih etmeyenlerin bulunaca¤›n› kesin-
likle kabul etmem. ..Bu gece kat›lacak taze kuvvetlerle Ce-
nab-› Hakk’›n yüce yard›m›na s›¤›narak yar›n düflmana ta-
arruz etmek niyetindeyim” (A.M.R., s.70-71; Borak, s.131-
132).

: 3. Kolordu Komutan› Esat (Bülkat) Pafla’n›n, Atatürk’e kut-
lama telgraf›: “Geceli gündüzlü devam eden harbi baflar› ile
yöneterek her an bir baflka surette belirmekte olan fedakâr
hizmetlerinizin devam›n› bekler, sizi yürekten kutlar›m”
(A.M.R., S.69; K.A., s.141; A.K.D.D.A.Y., s.34).

: Atatürk’ün, 3. Kolordu Komutan› Esat (Bülkat) Pafla’n›n
kutlama yaz›s›na teflekkürü: “Komutan›m›z›n yerinde emir
ve talimatlar› içinde hareket olundukça, kesin baflar›n›n gö-
rülmesi için yüksek flahs›n›z› daha uzun zaman bekletme-
yece¤imi kesinlikle umar›m” (A.K.D.D.A.Y., s.34-35).

: Atatürk’e, gösterdi¤i fedakârl›k ve kahramanl›klar nedeniy-
le “Muharebe Gümüfl ‹mtiyaz Madalyas›” verilmesi (AMR.,
s.69; A.N.M, s.87; A.K.D.D.A.Y., s.34; K.A., s.141).

1 May›s 1915 : Atatürk komutas›ndaki 19. Tümen’in, Ar›burnu cephesinde
düflmana taarruzu (Sabaha karfl› topçu atefliyle bafllayan
bugünkü taarruz, gündüz ve gece sürdürülmesine, zaman
zaman düflman mevzilerine girilmesine ra¤men, kay›plar›-
m›z ve taze kuvvet yetersizli¤i sebebiyle mevziler tümüyle
ele geçirilemedi. Bunun üzerine Atatürk, 2 May›s 1915 sa-
bah› birliklere, taarruzu durdurarak bulunduklar› hatta sa-
vunmaya geçmeleri emrini verdi. A.M.R., s.69-86;
B.D.H.T.H., c. V, kp.2, s.157-161; O.Y.S.G. ,s. 96; K.A.,
s.141-142; Borak, s.132; A.K.D.D.A.Y., s.35-36; A.Y.A.,
s.36-37).

2 May›s 1915 : 3. Kolordu Komutan› Esat (Bülkat) Pafla’n›n, Ar›burnu cep-
hesindeki durumu yak›ndan görmek üzere, Kemalyeri’ne
gelerek Atatürk’le görüflmesi (A.M.R., s.87-88).

3 May›s 1915 : Atatürk’ün, 19. Tümen birliklerine emri: “Bütün muharebe-
lerde, gerek subaylar›n gerekse erlerin gösterdikleri kahra-
manl›k cidden flan ve namus örne¤i olacakt›r. Subaylar ve
erlerin karfl›m›zdaki düflman›, tek kifli kal›ncaya kadar de-
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nize atabilece¤ine tam inanc›m vard›r. ...Karfl›m›zdaki düfl-
man› tümüyle yok etmekten ibaret olan görevimizi yapmak
için sahip bulundu¤umuz kuvvetlerden baflka kuvvet iste-
mek, Kirte bölgesinde ve vatan›n di¤er s›n›rlar›nda yap›lan
muharebeleri hat›rlamamaktan ileri gelebilir. Benimle bera-
ber burada harp eden bütün askerler kesinlikle bilmelidir ki,
bize verilen vatan ve namus görevini tam olarak yapmak
için, bir ad›m geri gitmek yoktur. Bu s›rada uyku ve istira-
hat araman›n, bu istirahatten yaln›z bizim de¤il, bütün mil-
letimizin ebediyen mahrum kalmas›na sebep olabilece¤ini
hepinize hat›rlat›r›m. Bütün arkadafllar›m›n benimle ayn›
düflüncede olduklar›na ve düflman› tamamen denize dök-
medikçe yorgunluk iflaretleri göstermeyeceklerine flüphe
yoktur” (A.M.R., s.93; B.D.H.T.H., c. V, kp.2, s.161;
A.K.D.D.A.Y., s.38;A.Y., s.80; A.Y.A., s.39).

: Atatürk’ün, Ar›burnu’ndan, Harbiye Naz›r› ve Baflkomutan
Vekili Enver Pafla’ya mektubu: “...Maydos bölgesi kuvvet-
lerine komuta etti¤im zaman ald›¤›m tertibat ile, düflman›n
karaya ç›kmas›na imkân verilmeyebilirdi. Liman von San-
ders Pafla, bizim ordular›, bizim memleketimizi tan›mad›¤›,
gerekti¤i flekilde incelemede bulunacak kadar da bir zama-
na sahip olmad›¤›ndan, sadece, ihraç noktalar›n› tamamiy-
le aç›k b›rakacak tertibat alm›fl ve düflman›n karaya ç›kma-
s›n› kolaylaflt›rm›flt›r. ...Vatan›m›z›n savunulmas›nda kalp
ve vicdanlar› bizim kadar çarpmad›¤›na flüphe olmayan,
baflta Liman von Sanders olmak üzere bütün Almanlar›n
fikrî gücüne de itimat buyurmaman›z› kesin olarak temin
ederim. Bence, bizzat buraya teflrif ederek, umumi vaziye-
timizin gereklerine göre bizzat sevk ve idare etmeniz mü-
nasip olur kardeflim” (M.O.E.P., s.238-241).

4 May›s 1915 : ‹ngilizlerin, sabah, Ar›burnu cephesinden Kabatepe’ye
-topçu atefli deste¤inde- asker ç›karmaya bafllamas› üzeri-
ne Atatürk’ün, Kabatepe’deki 77. Alay Komutan› Binbafl›
Saip Bey’e emri: “Kuvvetiniz, karaya ç›kan düflman› defet-
meye kâfidir. Taarruz edip uzaklaflt›r›n›z!” (Taarruz sonu-
cu, ç›karma yapan düflman a¤›r kay›p vererek tekrar gemi-
lerine dönmüfltür. A.M.R., s.94-95).

5 May›s 1915 : ‹ngilizlerin, sabah tekrar Kabatepe ve Ar›burnu’ndan kara-
ya asker ç›karmaya bafllamas› (Bu gece 19. Tümen’e ba¤-
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l› bir k›s›m kuvvetlerin yapt›¤› taarruzlarla düflmana a¤›r
kay›plar verdirilmifl, bir siper de zaptedilmifltir. A.M.R.,
s.97).

6 May›s 1915 : 5 May›s 1915 günü Kabatepe ve Ar›burnu’ndan karaya ç›-
kan ‹ngilizlerin, yerlefltikleri siperlerde tahkimatla meflgul
olmas› ve karaya yeni ç›kard›¤› topçular›n, Kanl›s›rt’taki
mevzilerimizi dövmeye bafllamas› üzerine Atatürk’ün Sol
Kanat Kuvvetleri Komutanl›¤›’na emri: “Düflman ihtimal bir
taarruz haz›rl›¤› yapmaktad›r. Tahkimat yap›larak mevziin
hiçbir zay›f k›sm› kalmamas› ve Sol Kanat Kuvvetleri par-
çalar›n›n, birbirini himaye edebilecek vaziyetin temini”
(A.M.R., s.97-99).

7 May›s 1915 : Atatürk’ün, 19. Tümen birliklerine emri: “Subaylar ve küçük
subaylar›n, atefl yönetimine pek ziyade önem vermelerini
ve hücum sürelerinde, komflu birliklerin daha ziyade dikkat
etmelerini kesinlikle isterim” (Ç.R., s.168-169).

7/8 May›s 1915 : Atatürk’ün emri ile Üste¤men Saffet komutas›ndaki Fedaî
Müfrezesi’nin, düflmana Kanl›s›rt bölgesinde bask›n fleklin-
de taarruzu ve bu taarruzu takiben sabah saat 9.00’da sa¤
kanattaki bir k›s›m askerlerimizin de taarruzuyla baz› düfl-
man siperlerinin ele geçirilifli, bu arada düflman›n giriflti¤i
bir karfl› taarruzun, Cesarettepesi’nde Mehmet Çavufl Müf-
rezesi taraf›ndan püskürtülmesi (Bugün, büyük kahraman-
l›klar gösteren 140 kiflilik Fedaî Müfrezesi, taarruzlar› sonu-
cu düflman siperleri içine girmifl, onlar› bozguna u¤ratm›fl-
sa da kay›plar›n›n a¤›rl›¤›, özellikle komutanlar› Üste¤men
Saffetin omuzundan yaralanmas›, takviye kuvvetlerin ken-
dilerine yeterli yard›m› sa¤layamamas› gibi nedenlerle, gi-
riflimleri tam bir sonuca ulaflamam›flt›r. A.M.R., s.102-104;
B.D.H.T.H., c. V, kp.2, s.168-170; O.Y.S.G., s.96;
A.K.D.D.A.Y., s.40-41).

8 May›s 1915 : Atatürk’ün, Kanl›s›rt’a bask›n yapan Fedaî Müfrezesi gazi-
lerini Kemalyeri’ne ça¤›rarak -gösterdikleri kahramanl›k ne-
deniyle- kutlamas› (A.M.R., s.105).

: Çanakkale cephesini ziyaret eden Alman ve Macar gazete-
cilerin, 19. Tümen Karargâh›’na geliflleri (O.Y.S.G., s.96-
97).

9 May›s 1915 : Atatürk’ün, erlerin yorgun düflmesi nedeniyle baflar›s›zl›k
gösteren 72. Alay’›n 3. Tabur Komutan› Binbafl› Mahmut
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Bey’e söyledikleri: “Dün yap›lmas› emrolunan taarruzu so-
nuna kadar bitirecek ve karfl›n›zdaki düflman siperlerini
zaptedeceksin! Gönderece¤im taze asker sizinle ancak bu
flartla yer de¤ifltirecek! Askerlerinizi, düflman siperlerini
zapt ve iflgal etmek üzere yönlendirme ve uyarmada bafla-
r›s›zl›¤›n›z ve yahut askerinizin bir münasebetsizli¤i halin-
de yerinizi alacak yeni kuvvet evvelâ sizi ortadan kald›ra-
cak ve ondan sonra yerinize geçecektir” (Bu tabur, 9/10
May›s 1915 günkü düflman taarruzlar›n› karfl›lamada bü-
yük yararl›k ve fedakârl›klar göstermifltir. A.M.R., s.106-
107).

9/10 May›s 1915 : Ar›burnu cephesinin sa¤ yan›ndan taze kuvvetlerle taarru-
za geçen ‹ngilizlerin, 19. Tümen’e ba¤l› birlikler taraf›ndan
a¤›r kay›plar verdirilerek püskürtülmesi (A.M.R., s.107;
A.K.D.D.A.Y., s.42).

10 May›s 1915 : Atatürk’ün, Ar›burun Kuvvetleri Komutan› olarak muhare-
beleri idare etti¤i tepeye -3. Kolordu Komutanl›¤›’n›n günlük
emriyle- “Kemalyeri” ad›n›n verilmesi (E.P.Ç.H., Hayat dergi-
si, say›: 30, 1959, s.10; Borak, s.133).

: Atatürk’ün, 19. Tümen birliklerine emri: “Bölge komutanlar›
ve alay komutanlar›, savafl›n durum ve gidiflini daima ya-
k›ndan izleyerek ç›kacak f›rsattan faydalan›p, daima zafe-
re do¤ru yürümeyi as›l amaç edinmelidirler!” (Ç.R., s.175-
176).

: Atatürk’ün, Ar›burnu cephesinin durumu ve gelece¤i hak-
k›nda Kuzey Grubu Komutanl›¤›’na raporu: Ar›burnu’ndaki
düflman› bir an evvel denize dökmek lâz›md›r. Bunun için
Ar›burnu kuvvetlerini a¤›r topçu ile ve bir tümen taze kuv-
vetle takviye etmek gerekir” (Kuzey Grubu Komutanl›¤› 12
May›s 1915 tarihli cevab›nda bu rapordaki önerileri uygun
buldu¤unu bildirmifltir). (A.M.R., s.111-115, 117-118;
E.P.Ç.A., s.75-88).

11 May›s 1915 : Baflkomutan Vekili Enver Pafla’n›n, ö¤leden sonra, 3. Ko-
lordu Komutan› Esat (Bülkat) Pafla’yla Kemalyeri’ndeki Ar›-
burun Kuvvetleri Karargâh›’na gelifli, cephe hakk›nda Ata-
türk’le görüflmesi, bütün subay ve erlere gösterdikleri cesa-
ret ve fedakârl›k sebebiyle takdir ve tebriklerini bildirmesi
(A.M.R., s.111; O.Y.S.G., s.97; Ç.R., s.178; K.A., s.144-
145; E.P.Ç.A, s.83, A.K.D.D.A.Y., s.42; A.Y.A., s.37).
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: Atatürk’ün, 19. Tümen birliklerine emri: “Daima tetikte bulu-
nulacak, aç›kgöz ve cesur keflif kollar› düzenlenerek düfl-
man›n durumu keflfedilecek ve düflman›n keflif kollar›n› tut-
sak almaya ve keflfine engel olmaya pek ziyade önem ve-
rilecektir. Düflman yak›n›nda bulunan siperlerin, çok asker-
le tutulacak surette bir an önce uzat›l›p geniflletilmesine
ola¤anüstü önem verilecektir” (Ç.R., s.177-178).

12 May›s 1915 : Atatürk’ün, 19. Tümen birliklerine günlük emri: “...Askerle-
rimizin, yap›lacak düflman hücumunu defedece¤ine inan-
c›m tamd›r. Ancak, yaln›z düflman hücumlar›n› def etmek,
amaç ve görevimizin güzel bitirilmesi için yeterli olmay›p,
tersine düflman hücumu def olundu¤u anda hemen bölge
komutanlar›, o noktada destek ve yedeklerini birinci hatta
sürerek karfl› sald›r› ve hücumla düflman mevziine girmek
gerekir. Bundan baflka, düflman hücumunun reddi haberi-
ni de¤il, karfl› hücum ile düflman mevziine girilmifl oldu¤u
haberini beklerim!” (Ç.R., s.178-179).

13 May›s 1915 : Atatürk’ün, Kuzey Grubu Komutanl›¤›’na raporu: “Kolor-
du’nun iste¤i gere¤ince karfl›mdaki düflman› Ar›burnu’ndan
atmak için can›m› fedadan bir an tereddüt etmem. Komuta
etti¤im birli¤i dahi son ere kadar ölüme gönderebilece¤ime
güvenim var. Ancak, fayda verecek sonucu ortaya koyaca-
¤›na kesin olarak inand›¤›m evvelki raporumda da arz etti-
¤im üzere, a¤›r topçunun atefl himayesi alt›nda yeni bir tü-
menle taarruzun yap›lmas› gerekli oldu¤unu arz eylerim”
(A.M.R., s.118-119; E.P.Ç.A., s.90).

: Atatürk’ün, ‹ngilizlerin günlerdir Ar›burnu’ndan devaml› as-
ker ç›karmas› üzerine -subay ve askerlerimizi maddeten ve
manen uyan›k ve emirlere haz›r bulundurmak üzere- bildi-
risi: “...Bölge komutanlar›, son erimize kadar ölmek veya-
hut karfl›m›zdaki düflman› bir fert kal›ncaya kadar denize
dökmek amac›yla taarruz ve hücuma haz›rlanacakt›r. Ko-
mutanlar bu görüfl aç›s›ndan her türlü tertibat ve inceleme-
lerini bitirip hücuma haz›r olduklar›n› bana bildireceklerdir”
(A.M.R., s.120-122; Ç.R., s.181-182).

14 May›s 1915 : ‹ngilizlerin, Ar›burnu’na yeniden asker ç›karmas›; gece
Bombas›rt›’na yapt›klar› taarruzun kuvvetlerimiz taraf›ndan
süngü ile püskürtülmesi ve düflmana a¤›r kay›plar verdiril-
mesi (AM.R., s.122; B.D.H.T.H., c.V, kp.2, s.173).
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15 May›s 1915 : Atatürk’ün, 19. Tümen birliklerine günlük emri: “...Düflma-
n›n gece sald›r› ve hücumlar›n› atefllerimizle etkisiz hale
getirdikten sonra, karfl› hücum yaparak kesin sonucun elde
edilmesine kadar izlenmesi halinde, baflar› umuldu¤undan,
bu gibi f›rsatlar›n kaç›r›lmamas›n› bölge alay ve tabur ko-
mutanl›klar›ndan ve bütün subay ve erlerden isterim” (Ç.R.,
s.186).

16 May›s 1915 : Atatürk’ün, 19. Tümen birliklerine günlük emri: “...Düflman
taraf›nda ortaya ç›kan önemli hedeflere atefl aç›lmas› için,
her defas›nda benim dikkati çekmem veya topçu alay ko-
mutan›n›n emir vermesini beklemek do¤ru de¤ildir!” (Ç.R.,
s.187-188).

: Edirne Valisi Hac› Adil Bey, Gelibolu Mutasarr›f› R›fat,
Maydos (Eceabat) Kaymakam› Rahmi, Keflan Kaymakam›,
Gelibolu Jandarma Komutan›’n›n oluflturdu¤u heyetin, 3.
Kolordu Komutan› Esat Pafla’yla beraber Kemalyeri’nde
Atatürk’ü ziyaretleri, cephede gösterdi¤i fedakârl›k ve kah-
ramanl›k nedeniyle kendisini tebrik ediflleri (E.P.Ç.A., s.95-
96; O.Y.S.G., s.98).

17 May›s 1915 : Atatürk’ün, Ar›burun Kuvvetleri Komutanl›¤›’ndan ayr›larak
19. Tümen Komutanl›¤› görevine dönüflü (K.A., s.144;
A.K.D.D.A.Y., s.45; A.Y.A., s.38). (Bugün, 3. Kolordu Ko-
mutanl›¤›’n›n emriyle Çanakkale’deki kuvvetler yeniden dü-
zenlenmifl ve bölge savunmas› 4 gruba ayr›lm›flt›r. Bu dü-
zenlemede Atatürk’ün komutas›ndaki 19. Tümen, Kuzey
Grubu Komutanl›¤›’na ba¤lanm›fl ve bu grup kuvvetlerinin
sa¤ kanad›nda yer alm›flt›r. A.K.D.D.A.Y., s.43-44; A.M.R.,
s. 130-132; K.A., s.146).

: Atatürk’ün, Kuzey Grubu Komutanl›¤›’na raporu: “...Kuzey
Grubu’nu oluflturan bütün kuvvetlerin hepsine 2. Tümen’in
de kat›lmas›yla tespit edilecek bir taarruz f›rsat›n›n, yar›n-
dan sonra kaç›r›lm›fl olmas›n›n ihtimal içerisinde bulundu-
¤unu, havan ve obüslerden fazla bir etki beklemenin gerek-
siz oldu¤unu önemle arz ederim” (B.D.H.T.H., c. V, kp.2,
s.187-188).

: Atatürk’e, Ar›burnu muharebeleri hat›ras› olmak üzere Pa-
diflah ad›na “Muharebe Alt›n Liyakat Madalyas›” verilmesi
(AMR., s.130-131;A.K.D.D.A.Y., s.44).
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: Atatürk’ün, Ar›burun Kuvvetleri Komutanl›¤›’ndan ayr›l›fl›
nedeniyle emrindeki birliklere Kemalyeri’nden veda yaz›s›:
“23 gün sevk ve idare etmek mutlulu¤unu kazand›¤›m siz
demir kitlenin, Tanr›’ya s›¤›narak yapt›¤› hücum iledir ki,
düflman›n 20.000’i aflan kuvveti Ar›burun’da yok edildi.
... Yirmi üç günlük ateflli ve kanl› ortak çabalar›m›z an›s›-
n›n, samimî ve temiz duyguyla korunaca¤›ndan eminim”
(A.M.R., s.133;A.K.D.D,A.Y., s.45; K.A., s.146).

18 May›s 1915 : Kemalyeri’nden ayr›lan Atatürk’ün, 19. Tümen’e ait siperle-
ri dolaflarak subay ve erlerle görüflmesi ve kuvvetlerini ye-
ni bir taarruza haz›r hale getirmesi (A.M.R., s.137;
O.Y.S.G., s.98; A.K., s.148).

19 May›s 1915 : Kuzey Grubu Komutanl›¤›’n›n, kendine ba¤l› tümenlerle
Ar›burnu do¤usundan düflmana, sabaha karfl› bask›n flek-
linde taarruzu (Bugünkü taarruzda Atatürk komutas›ndaki
19. Tümen birliklerinin, düflman›n sol yan›na taarruz ede-
rek birçok mevzileri ele geçirmelerine karfl›n, cephedeki
genel harekât›n tam geliflememesi nedeniyle büyük bir ba-
flar› sa¤lanamam›fl; saat 9.00 s›ralar›nda Kuzey Grubu Ko-
mutan›’n›n emri ile taarruz durdurulmufltur. A.M.R., s.143-
145; K.A., s.148-149; B.D.H.T.H., c.V, kp.2, s.189-
191,195-210; O.Y.S.G., s.98; Ç.R., s.192-194, 196;
A.K.D.D.A.Y., s.47-48).

22 May›s 1915 : Atatürk’ün Çanakkale’de Cesarettepesi’nden Fuat (Bulca),
Salih (Bozok) ve ‹brahim Beylere mektubu: “Telgraf›n›z› al-
d›m. Duygu ve tebriklerinize teflekkürler ederim. Buralarda
bugüne kadar komuta etti¤im kuvvetlerle yapt›¤›m görevle-
re karfl› Kolordu, Ordu ve Baflkomutanl›k taraf›ndan göste-
rilen yüksek takdir cidden beni mahcup etmifltir. Savafl› yö-
netti¤im yere “Kemalyeri”, tümenimin düflmandan geri ald›-
¤› ve bu dakikada bulundu¤um yere “Cesarettepesi” isim-
lerini verdikleri gibi gümüfl savafl madalyas›ndan sonra al-
t›n liyakat savafl madalyas› da verdiler. Terfiim dahi konu
oldu. Tabiî ben, terfi için çal›flmad›¤›mdan “s›ram geldi¤i
zaman” cevab›n› verdim” (A.K.Y.Y.A.S.B.H., M. 24.11.1979;
Ö.A.Ö.M., s.36-37).

23 May›s 1915 : Atatürk’e, Almanya ‹mparatoru taraf›ndan “Demir Haç” ni-
flan›   verildi¤inin,   5.   Ordu   Komutanl›¤›’nca  bildirilmesi
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(O.Y.S.G., s.100). (Atatürk’e bu niflan›n verilifl tarihi,
A.N.M., s. 126,127 ve K.A.B.K.Ö., s.101’de 10 Ocak 1916
olarak gösterilmifltir. Oysaki Atatürk, Madam Corinne’e
gönderdi¤i 27 Haziran 1915 tarihli kartta “Almanya’n›n De-
mir Haç niflan›yla ödüllendirildi¤ini” yazmaktad›r).

24 May›s 1915 : Çanakkale cephesinde ‹ngilizlerin iste¤i ile ölü ve yaral›lar›
toplamak üzere sabah 7.30’dan akflam 16.30’a kadar bir
ateflkes yap›lmas› (A.M.R., s.148; O.Y.S.G., s.100;
B.D.H.T.H., c.V, kp.2, s.211-212; Ç.R., s.197; E.P.Ç.A.,
s.105; A.K.D.D.A.Y., s.47).

29 May›s 1915 : Atatürk’ün, 19. Tümen birliklerine tahkimat hakk›nda tali-
mat›: “...Herkes ve bütün erler iyi bilmelidirler ki, siperler
yaln›z savunma için de¤ildir ve sald›r›y› sa¤lamayan siper-
ler, zararl› ve baflar›s›zl›¤a u¤rat›c›d›r. Mevcut siperler iyi-
lefltirilip düzenlenecek ve tahkimat yaln›z düflman ateflin-
den korunup az telefat vermek görüflüne dayanmay›p, düfl-
man› ezecek ve sald›r›y› kolaylaflt›rabilecek mükemmel
flekle sokulacakt›r” (Ç.R., s.210-213).

: 19. Tümen’e ait baz› birliklerin, düflmana taarruzu; ancak
kesin bir sonuç al›namamas› (O.Y.S.G., s.101).

30 May›s 1915 : Çanakkale’de, A¤›ldere bölgesinde ‹ngilizlerle fliddetli çar-
p›flmalar olmas› (31 Mart 1915 günü de devam eden A¤›l-
dere muharebesi, Anafartalar Bölgesi Komutan› taraf›ndan
bafllat›lm›fl, ancak Atatürk taraf›ndan idare edilerek baflar›
ile sonuçland›r›lm›flt›r. A.M.R., s.154-155; A.M.T., s.4).

: ‹ngilizlerin, Ar›burnu cephesinde 19. Tümen’in sol kanad›n›
oluflturan 27. Alay cephesine taarruzu; ancak a¤›r kay›plar
verdirilerek geri çekilmeye mecbur ediliflleri (A.M.R., s.
154). (Düflman, bu taarruzu A¤›ldere muharebesi devam
ederken, yedekteki kuvvetlerimizi bu cephede tespit etmek
için yapm›flt›r. A.M.R., s.154).

: Atatürk’ün, Maydos’taki karargâh›ndan Madam Corinne’e
Frans›zca mektubu: “...‹ki ayd›r buraday›m ve Çanakkale
Bo¤az›’n›, Müttefiklerin ç›karma giriflimlerinde bulunan do-
nanmalar›na ve kuvvetlerine karfl› savunuyorum. Bu ana
kadar hep muvaffak oldum ve ayn› yerde kal›rsam, kuvvet-
le ümit ediyorum ki, daima da muvaffak olaca¤›m. Burada
benim ismimin duyulmamas›na hayret etmemeli; çünkü
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ben, mühim bir muharebenin kahraman› olarak Mehmet
Çavufl’a fleref kazand›rmay› tercih ettim. Tabiî flüphe et-
mezsiniz ki, muharebeyi idare eden sizin dostunuzdu ve
savafl gecesi, muharebe edenlerin saflar›nda Mehmet Ça-
vufl’u bulan da o idi!” (A.B.K.M., M.27.11.1954; M.K. ve
C.L., s.52-53,112-117).

1 Haziran 1915 : Atatürk’ün, albayl›¤a yükselifli (K.A.M.M.T., s.123,618; ‹.A.,
s.724; A.H.E., s.79; K.A., s. 150; O.Y.S.G., s. 102; Borak,
s. 134; A.Bi., s. 13; A. Y., s.45; A.Y.A., s.38; K.A.B.K.Ö.,
s.100; A.N.M., s.177).

: Harbiye Naz›r› ve Baflkomutan Vekili Enver Pafla’n›n, al-
bayl›¤a yükselifli nedeniyle Atatürk’e tebrik telgraf›: “Yeni
rütbenizi tebrik ederim. Bu terfi, görmekte oldu¤unuz büyük
ve fedakârane hizmetlerinize karfl›l›k bir mükâfat de¤il, an-
cak, memlekete daha mühim ve ordumuza daha k›ymetli
hizmetler görebilecek mevkilere eriflmek için, geçilmesi ge-
reken bir basamakt›r” (M.O.E.P., s.242-243).

: Atatürk’ün, -180 rak›ml› tepe üzerindeki- 19. Tümen Karar-
gâh›’na gelen 5. Ordu Kurmay Baflkan› Albay Kâz›m
(‹nanç) Bey’e -Liman von Sanders’e iletilmek üzere- “Ku-
zey Grubu” cephesinin düzeni, emir ve komutas› hakk›nda
görüfllerini aç›klamas› (A.M.R., s.155-156; A.M.T., s.5).

2 Haziran 1915 : Kuzey Grubu Komutanl›¤›’nca, 5. Tümen’in, Ar›burnu cep-
hesinden geriye al›nmas› ile Atatürk’ün komuta etti¤i 19.
Tümen cephesinin geniflletilmesi (A.M.R., s.154; A.M.T.,
s.3; K.A., s.150; A.Y., s.46). (19. Tümen cephesinin genifl-
letilmesi ve yeniden düzenlenmesini takiben, Tümen Ka-
rargâh›, 4 Haziran 1915 günü 180 rak›ml› tepeden Düzte-
pe’ye nakledilmifltir. A.M.R., s.155; A.M.T., s.4-6).

4 Haziran 1915 : ‹ngilizlerin, Kirte bölgesine yapt›klar› taarruzun ö¤leden
sonra 19. Tümen cephesine de yönelifli (A.M.R., s.156;
B.D.H.T.H., c. V, kp.3, s.40; O.Y.S.G., s. 102).

4/5 Haziran 1915 : ‹ngilizlerin, Ar›burnu cephesinde, gece baz› siperlerimize
girmeye muvaffak oluflu, ancak karfl› hücumla siperlerin bir
bölümünün geri al›n›fl› (Atatürk, bu gece sabaha karfl› Düz-
tepe’deki karargâhtan Tümen cephesine gelerek askeri ha-
rekât› yönetmifltir. A.M.T., s.6; A.M.R., s.156-157;
O.Y.S.G., s.102; B.D.H.T.H., c. V., kp.3, s.40).
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5 Haziran 1915 : 19. Tümen birliklerinin, 4/5 Haziran gecesi düflman taraf›n-
dan iflgal edilen siperleri tekrar ele geçirmeleri (A.M.R.,
S.156-157; O.Y.S.G., s. 102).

: Atatürk’ün, akflam, 19. Tümen birliklerine yay›nlad›¤› emir:
“...Düflmana olan yak›nl›¤›m›z nedeniyle birinci hatlardaki
k›talar›n her vakit uyan›k bulunmalar›, mangalar›n bafl›nda
manga, tak›mlar›n bafl›nda tak›m komutanlar› ve s›ras›yla
her k›ta komutan›n›n daima haz›r ve erlerin heves ve gay-
retini art›rmak suretiyle her durumda örnek olmaya f›rsat
gözetmelerini kesinlikle isterim” (B.D.H.T.H., c. V, kp.3,
s.43,569-571).

: Dahiliye Naz›r› Talât Pafla, Edirne Valisi Hac› Adil, Dr. Nâ-
z›m, ‹smail Canbulat ve Abdülkadir Beylerin, Kemalye-
ri’nde 3. Kolordu Karargâh›’n›, daha sonra Düztepe’de 19.
Tümen Karargâh›’n› ziyaretleri ve Atatürk’le görüflmeleri
(E.P.Ç.A., s.108; O.Y.S.G., s.102).

6 Haziran 1915 : Atatürk’ün, Maydos’tan Güstaw Christianus’un 26 Nisan
1915 tarihli mektubuna cevab›: “‹ngilizler a¤›r flekilde ma¤-
lup edildiler. Sizin mektubunuzu ald›¤›m dünkü gün de ta-
burlar›m›n sevindirici zafer günü olmufltur. Bütün düflman-
lar›m›z› yere serdi¤imiz gün nazikâne davetinize uyaca-
¤›m” (‹n. A, s.122; Ö.A.Ö.M., s.90-91).

: Atatürk’ün, Maydos’tan Madam Hilda Christianus’a mektu-
bu: “...Sizin bana verdi¤iniz Almanca derslerini asla unut-
mad›m. Sizi temin ederim ki top gürültüleri ve mermi ya¤-
muru alt›ndaki mühim muharebe günlerinde dahi hayat›-
m›n en güzel hat›ralar›, bu güzel ve dostane saatlerdi.
...Düflmanlar›m›z› yere serdikten ve sevgili vatan›m›z›
rahata kavuflturduktan sonra hemen sizi ziyarete koflaca-
¤›m” (‹n. A., 8.123; Ö.A.Ö.M., s.90). 

: Atatürk’ün, Maydos’tan Madam Corinne’e Frans›zca kart›:
“‹flte Ar›burnu’nda ‹ngilizlerle savafltay›m. Düflman›n esas-
l› kuvvetini ezdim, arka kalan› da cesur kuvvetlerim taraf›n-
dan sahile, donanmalar› ile himaye edilen bir noktaya sü-
rüldü. Pek ziyade ümit ederim ki, düflman›n tam imhas› ha-
berini yak›nda alacaks›n›z!”  (A.B.K.M.,  M.  28.11.1954;
M.K. ve C.L., s.54-55; Ö.A.Ö.M., s.77-78). 

7 Haziran 1915 : Atatürk’ün, Kemalyeri’ne giderek 3.  Kolordu  Komutan›
Esat Pafla ile görüflmesi, tümeni için yeterli miktarda el
bombas› istemesi (E.P.Ç.A., s.118; O.Y.S.G., s.102).
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: ‹ngilizlerin gece, Bombas›rt›’na taarruzu, ancak iflgal ettik-
leri siperlerden k›sa zamanda at›larak imha edilmeleri
(A.M.R., s.157; O.Y.S.G., s. 102-103). (Düflman, bu s›rtta-
ki siperlerimize 11 Haziran 1915 günü yeni bir taarruz da-
ha yapm›flsa da a¤›r kay›plar vererek çekilmek zorunda
kalm›flt›r. A.M.R., s. 159).

10 Haziran 1915 : Kuzey Grubu ve 3. Kolordu Komutan› Esat (Bülkat) Pafla
ile 3. Kolordu Kurmay Baflkan› Yarbay Fahrettin (Altay)
Bey’in, 19 Tümen Karargâh›’na geliflleri ve Atatürk’le gö-
rüflmeleri (O.Y.S.G., s.103).

15 Haziran 1915 : Atatürk’ün, 19 Tümen Kurmay Baflkan› Binbafl› ‹zzettin
(Çal›fllar) Bey hakk›nda, rütbe yükselmesi için öneri yaz›s›:
“Ciddi, geçimli, muktedir, cesur, tecrübe kazanm›fl. Tümen
Komutanl›¤›’na aday olabilir” (O.Y.S.G., s.103-104)

24 Haziran 1915 : Atatürk’ün, 19. Tümen’e yapt›r›lmas› istenilen yeni bir taar-
ruz hakk›nda 3. Kolordu Komutanl›¤›’na raporu (Atatürk, bu
raporunda tümenin taarruz haz›rl›klar›n›n bitirildi¤ini, ancak
düflman elindeki baz› hatlar›n düflürülmesi için topçu haz›r-
l›¤›na gerek oldu¤unu bildirmektedir. A.K.D.D.A.Y., s.47-
48)

25 Haziran 1915 : Atatürk’ün, Kemalyeri’nde Kuzey Grubu ve 3. Kolordu Ko-
mutan› Esat (Bülkat) Pafla’n›n karargâh›na giderek kendi-
siyle görüflmesi (O.Y.S.G., s.105).

27 Haziran 1915 : Atatürk’ün, Maydos’tan Madam Corinne’e Frans›zca kart›:
“‹flte haberler... Daima büyük baflar›larla savafl›yoruz. Ümit
ederim ki, gümüfl imtiyaz, alt›n harp liyakat madalyalar› al-
d›¤›m›, Almanya’n›n Demir Haç niflan›yla ödüllendirildi¤imi
ve son defa da albayl›¤a yükseldi¤imi duydunuz”
(A.B.K.M., M. 29.11.1954; Ö.A.Ö.M., s.78; M.K. ve C.L.,
s.55).

29 Haziran 1915 : Baflkomutan Vekili Enver Pafla, fiehzade Ömer Faruk
Efendi ve ‹stanbul Milletvekili Hüseyin Cahit (Yalç›n)
Bey’in, Gelibolu’da 5. Ordu Karargah›’n› ve Kemalyeri’nde
3. Ordu Karargah›’n› ziyaretten sonra Düztepe’de 19. Tü-
men Karargâh›’nda Atatürk’ü ziyaret ediflleri (E.P.Ç.H., Ha-
yat dergisi, say›: 35, 1959, s. 11; O. Y.S.G., s.105-106).

29/30 Haziran 1915 : ‹ngilizlerin, akflam bask›n flekilde taarruza ve Atatürk’ün
emri   ile   kuvvetlerimizin   Yükseks›rt’a   karfl›   taarruzu
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(A.M.R., s.160-164). (Takviye kuvvetlerinin yerinde ve za-
man›nda kullan›lmamas›, karfl› taarruzun baflar›s›n› önle-
mifl ve kayba sebep olmufltur.A.M.R.,s.164-
165;O.Y.S.G.,s.106)                                                             

1 Temmuz 1915 : ‹stanbul’dan gelen Ajans Müdürü Hüseyin Tosun ile Müda-
faa-i Milliye Cemiyeti’nden Ali Ekrem (Bolay›r) Bey’in, 19.
Tümen Karargâh›’nda Atatürk’ü ziyareti (O.Y.S.G., s.106)

4 Temmuz 1915 : Atatürk’ün, Kurmay Baflkan› izzettin (Çal›fllar) Bey’le bera-
ber Cesarettepesi’ndeki 18. Alay’a ait siperleri gezmesi ve
buradaki mevzilerin kuvvetlendirilmesi için baz› direktifler
vermesi, düflman›n taarruzu halinde uygulanacak hareket
hakk›nda komutanlarla görüflmesi (O.Y.S.G, s.106).

5 Temmuz 1915 : Atatürk’ün, Maydos’tan Madam Corinne’e Frans›zca mek-
tubu: “Uzun zamandan beri aram›zda derin bir sessizlik hü-
küm sürmektedir. Onu evvela sizin ortadan kald›raca¤›n›z›
san›yordum. Fakat insan›n tahayyül etti¤i fley nadiren ger-
çekleflir” (A.B.K.M., M. 6.12.1954; Ö.A.Ö.M., s.74-75; M.K.
ve C.L., s.55-56).

10 Temmuz 1915 : Tasvir-i Efkâr gazetesi muhabirlerinden Ferit Bey’in, 19.
Tümen Karargâh›’nda Atatürk’ü ziyareti (O.Y.S.G., s.107).

13 Temmuz 1915 : ‹ngiliz ve Frans›zlar›n, Seddülbahir’e yeni bir taarruzu, an-
cak yedekteki birliklerin ileri sürülmesiyle önlenebilmesi
(T.B.Y., s. 101).

15 Temmuz 1915 : Atatürk’e, fakfon (nikel, bak›r, çinko alafl›m›)’dan harp ma-
dalyas› verilmesi (‹.M.T.T., s.80; K.A.B.K.Ö., s.100;A.H.E.,
s.359; A.N.M., s.117).

16 Temmuz 1915 : Gazeteci, yazar ve flairlerden oluflan bir edebî heyetin,
harp alan›n› ziyaret etmek üzere, ‹stanbul’dan Çanakka-
le’ye gelifli (Hamdullah Suphi [Tanr›över], Ahmet A¤ao¤lu,
Ali Canip [Yöntem], Ömer Seyfettin, Mehmet Emin [Yurda-
kul], ‹brahim Alâettin [Gövsa], Hakk› Süha [Gezgin], Enis
Behiç [Koryürek]’in de içinde bulundu¤u heyet, Çanakkale
cephesine gelerek 5. Ordu ve 3. Kolordu Karargâhlar›n› zi-
yaret etmifl, Ar›burnu ve Seddülbahir harp bölgelerini gez-
mifltir. Heyet, Cesarettepesi’ne giden yolun düflman kont-
rolünde ve tehlikeli oluflu nedeniyle Atatürk’ü ziyaret ede-
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memifl, ancak telefonla konuflarak baflar›lar›n› kutlam›flt›r.
Ç.‹., s.1-10; A.So., V. 16.9.1947; E.P.Ç.H., Hayat dergisi,
say›: 36, 1959, s.15).

17 Temmuz 1915 : Gelibolu Mutasarr›f› Süreyya (Yi¤it) Bey’le Maydos (Ece-
abat) Kaymakam› Rahmi Bey’in, 19 Tümen Karargâh›’nda
Atatürk’ü ziyareti ve geceyi karargâhta geçirmeleri
(O.Y.S.G., s. 108).

19 Temmuz 1915 : Atatürk’ün, Kurmay Baflkan› ‹zzettin (Çal›fllar) Bey’le bera-
ber, ö¤leden sonra, 3. Kolordu Karargâh›’n›n bulundu¤u
Kemalyeri’ne gelerek Veliaht Yusuf ‹zzettin Efendi’yi karfl›-
lama töreninde bulunmas›, akflam yeme¤ini Kemalyeri’nde
yemesi, tekrar 19. Tümen Karargâh›’na dönüflü (O.Y.S.G.,
s. 108-109).

28 Temmuz 1915 : Atatürk’ün, Kurmay Baflkan› ‹zzettin (Çal›fllar) Bey’le bera-
ber 27. ve 57. Alay cephelerini gezmesi (O.Y.S.G., s.110).

30 Temmuz 1915 : 3. Kolordu Komutan› Esat (Bülkat) Pafla’n›n, Kurmay Bafl-
kan› Fahrettin (Altay) Bey’le beraber 19. Tümen Karargâ-
h›’na gelerek Atatürk’ü ziyareti (O.Y.S.G., s.110).

1 A¤ustos 1915 : Atatürk’ün Kuzey Grubu ve 3. Kolordu Komutan› Esat (Bül-
kat) Pafla’ya -Çanakkale savafllar›ndaki yararl›klar›ndan
ötürü terfi etmesi nedeniyle- tebrik yaz›s› ve Esat Pafla’n›n
cevab›: “Bu yükseliflte en büyük iftihar›m, 19. Tümen ve
onun muhterem giriflken komutan›d›r” (Ö.A.Ö.M., s.59-60;
E.P.Ç.H., Hayat dergisi, say›:37, 1959, s.22).

2 A¤ustos 1915 : Atatürk’ün, Ar›burnu’ndan Madam Corinne’e Frans›zca
mektubu: “...Burada hayat o kadar sakin de¤il. Gece gün-
düz her gün çeflitli toplardan at›lan flarapneller ve di¤er
mermiler bafllar›m›z›n üstünde patlamaktan uzak kalm›yor.
Kurflunlar v›z›ld›yor ve bomba gürültüleri toplar›nkine kar›-
fl›yor. Gerçekten bir cehennem hayat› yafl›yoruz. Çok flü-
kür, askerlerim pek cesur ve düflmandan daha dayan›kl›-
lar. Bundan baflka hususî inançlar›, çok defa ölüme sevk
eden emirlerimi yerine getirmelerini çok kolaylaflt›r›yor.
Gerçekten onlara göre iki semavî netice mümkün: Ya gazi
ya da flehit olmak!” (A.B.K.M.,  M. 30.11.1954; Ö.A.Ö.M.,
s.78-79; M.K. ve C.L., s.56-57).
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6 A¤ustos 1915 : ‹ngilizlerin, Ar›burnu cephesine topçu atefliyle bafllayan ta-
arruzu ve 16. Tümen cephesindeki Kanl›s›rt’› ele geçirme-
si (Düflman 19. Tümen’in sol kanad›ndaki siperlere de hü-
cum etmifl; fakat bu hücumlar kendilerine a¤›r zayiat verdi-
rilerek püskürtülmüfltür. A.M.T., s.16, B.D.H.T.H., c. V,
kp.3, s.332-336; O.Y.S.G., s.111; Erden, s.15; A.Y., s.55).

6/7 A¤ustos 1915 : ‹ngilizlerin, gece yar›s›ndan hemen sonra Ar›burnu cep-
hesinde 19. Tümen’in sol kanad›na taarruzu ve bu taarru-
zun bütün cepheye yay›lma e¤ilimi üzerine Atatürk’ün saat
01.10’da emri: “Umumî vaziyet mühimdir. Komutanlar ve
subaylardan her zamandan fazla uyan›kl›k ve fedakârcas›-
na çal›flma isterim!” (A.M.T., s.17; B.D.H.T.H., c. V, kp.3,
s.347; Erden, s.15; A.Y.A., s.39; A.Y., s.56; Ç.M.B.M.A.
O.R., s.121).

7 A¤ustos 1915 : ‹ngiliz topçusunun, sabaha karfl› Anafartalar cephesinde
yeniden atefle bafllamas› ve bunu takiben fiahins›rt ve
A¤›ldere’den ilerleyerek Conkbay›r›’na do¤ru 19. Tümen
cephesine taarruzu, fakat askerlerimiz taraf›ndan a¤›r ka-
y›plar verdirilerek püskürtülmesi (Düflman gece de taarruz
girifliminde bulunmufl, ancak gece sald›r›s› da askerlerimi-
zin atefliyle durdurulmufltur. A.M.T., s. 18-20; B.D.H.T.H.,
c. V, kp.3, s.348-353; O.Y.S.G., s.111).

: Atatürk’ün, Kuzey Grubu Komutanl›¤›’na saat 05.05’de ra-
poru: “Düflman, gece yar›s›ndan bafllayarak topçusuyla
fliddetli atefl alt›na ald›¤› 18. ve 27. Alay cephelerine, saat
04.30’da da hücum etmiflse de Tanr›’n›n yard›m›yla a¤›r
kay›plar verdirilerek hücumunun sonuçsuz b›rak›lm›fl oldu-
¤u arz olunur” (B.D.H.T.H., c. V, kp.3, s.348).

8 A¤ustos 1915 : 5. Ordu Komutanl›¤›’nca “Anafartalar Grubu Komutanl›¤›”
ad›yla Anafartalar ve Kocaçimen bölgelerini içine alan bir
komutanl›k oluflturulmas› ve komutanl›¤›na -Saros Grubu
Komutan›- Albay Feyzi (Önay) Bey’in getirilmesi (A.M.R.,
s.182; A.M.T., s.23-27; B.D.H.T.H., c.V, kp.3, s.358;
E.P.Ç.A., s.265; A.K.D.D.A.Y., s.50) (Albay Feyzi Bey, 5.
Ordu Komutanl›¤›’nca bugün yap›lmas› emredilen taarruzu,
birliklerin yorgun oldu¤u gerekçesiyle bir gün sonraya b›rak-
mak düflüncesinde oldu¤undan atanmas›n› takiben ayn›
gün komutadan al›nm›flt›r. A.M.T., s.27-28; K.A., s.160;
E.P.Ç.A., s.266; A.K.D.D.A.Y., s.50-51; A.Y.A., s.43).

55



: ‹ngilizlerin, sabah Conkbay›r›’na fliddetli topçu atefliyle
bafllayan taarruzu, Conkbay›r› tepesinin ‹ngilizlerin eline
geçmesi sebebiyle durumun, bölgedeki 9. Tümen’e ait kuv-
vetler aç›s›ndan kritik hal almas› (A.M.R., s.180-182;
A.M.T., s.21-23,48; B.D.H.T.H., c. V, kp.3, s.356-357; Er-
den, s.15;A.A.K., s.57; A.K.D.D.A.Y., s.49-50; A.Y., s.56-
58).

: Atatürk’ün, saat 19.00’da Kuzey Grubu Komutan› Esat
(Bülkat) Pafla’ya, Conkbay›r› bölgesindeki kritik durumu
belirterek 5. Ordu Komutan› Liman von Sanders’in ikaz
edilmesi için, telefonla yapt›¤› öneri: “Conkbay›r›’ndaki du-
rumun henüz önemli ve nazik oldu¤u anlafl›l›yor. Bu husus-
ta Ordu Komutan›’n›n ciddi surette dikkatini çekmeye arac›
olman›z›, memleketin selâmeti ad›na dilerim” (B.D.H.T.H.,
c. V, kp.3, s.361).

: Conkbay›r›’nda durumun kritikleflmesi üzerine Atatürk’ün,
5. Ordu Komutan› Mareflal Liman von Sanders ad›na Kur-
may Baflkan› Albay Kâz›m (‹nanç) Bey taraf›ndan telefon
bafl›na ça¤r›lmas› ve vaziyeti nas›l gördü¤ü sorusuna ce-
vab›: “Bütün mevcut kuvvetlerin komutam alt›na verilme-
sinden baflka çare kalmam›flt›r!” 5. Ordu Kurmay Baflkan›’n›n
“Çok gelmez mi?” sözüne Atatürk’ün cevab›: “Az gelir!”
(A.M.R., s. 186; A.M. T., s.26; K.A., s. 155-157; A.A.G.K.,
s.474).

: Atatürk’ün, gece saat 21.45’de -5.Ordu Komutan› Mareflal
Liman von Sanders’in emriyle- Anafartalar Grubu Komu-
tanl›¤›’na getirilifli ve kendisine 9 A¤ustos günü fecirle taar-
ruza geçme emrinin verilmesi (A.M.R., s. 187; A.M.T.,
s.3,28; B.D.H.T.H., c. V, kp.3, s.362; O. Y.S.G., s. 112; Erden,
s.16; A.A.K., s.8, 57; K.A.M.M.T., s.618; K.A., s.162-163;
A.H.E., s.89; A.A.G.K., s.474; E.P.Ç.A., s.273-274; Ç.C.S.,
s.54; A.Y.A., s.40,43; K.A.B.K.Ö., s. 100; Ç.M.B.M.A.O.R.,
s.122). (Atatürk’ün Anafartalar Grubu Komutanl›¤›’na geti-
rilmesiyle 19. Tümen Komutan Vekilli¤ine 27. Alay Komu-
tan› Yarbay fiefik [Aker] Bey atanm›flt›r).

8/9 A¤ustos 1915 : Atatürk’ün, Anafartalar Grubu Komutanl›¤›’na atanmas›
nedeniyle 19. Tümen mensuplar›na veda yaz›s›: “Anafarta-
lar Grubu Komutanl›¤›’n› üzerime almak üzere flimdi hare-
ket ediyorum. Bugüne kadar bana, gayret ve fedakârl›¤›-
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n›zla kazand›rd›¤›n›z baflar›lar›, flimdi yeni üzerime ald›¤›m
vazifede de bana olan sevgi ve güveninizle tamamlayaca-
¤›ma büyük inanç ile size veda ediyorum” (A.M.T.,
S.29;A.Y., s.59-60).

: Atatürk’ün, saat 01.30’da Anafartalar Grubu Komutanl›¤›
Karargâh›’n›n bulundu¤u Çaml›tekke’ye gelerek Anafarta-
lar Grubu’nun emir ve komutas›n› üzerine almas›
(B.D.H.T.H., c. V, kp.3. s.406; O.Y.S.G., s. 112).

9 A¤ustos 1915 : Atatürk komutas›ndaki kuvvetlerin, Anafartalar bölgesinde
‹ngilizlere taarruzu; düflman›n tepelerden, tekrar ç›karma
yapt›¤› k›y›lara itilmesi (Atatürk, 7. ve 12. Tümenlerin saba-
ha karfl› bafllayan taarruzunu, Anafartalar bölgesinin göz-
leme yeri olan bir tepeden, bafl›ndan sonuna kadar yönet-
mifltir. Bugünkü Türk taarruzu ve muharebeler esnas›nda
bozguna u¤rayan düflman, durmaks›z›n karaya ç›kartt›¤›
piyade ve topçu birlikleriyle takviye alm›flsa da sonunda
ma¤lup edilerek geriye at›lm›flt›r. A.M.R., s.187; A.M.T.,
s.36-44; B.D.H. T.H., c. V, kp.3, s.367-368; O. Y.S.G., s. 112;
A.A.K., s.57; Ç.C.S., s.54-56; K.A., s.163-167; A.H.E.,
s.91; A.Y., s.62; A.K.D.D.A.Y., s.53-55; A.Y.A., s.40-43;
Ç.M.B.M.A.O.R., s.122).

: Atatürk’ün, akflamüzeri Conkbay›r› bölgesine hareketi
(Atatürk bugünkü taarruzun baflar› ile sonuçlanmas› üze-
rin, akflam üzeri Anafartalar bölgesindeki gözleme yerin-
den ayr›larak Conkbay›r› bölgesine hareket etmifltir. Yolu
üzerinde Çaml›tekke’de -oraya gelmifl bulunan- Liman von
Sanders ile görüfltükten sonra, akflam Conkbay›r› ile Su-
yata¤› aras›nda bulunan 8. Tümen Karargâh›’na gelmifl,
burada bölgedeki son durumu tetkik ederek 10 A¤ustos
1915’te, sabah fecirle beraber taarruz için bütün haz›rl›kla-
r›n yap›lmas› emrini vermifltir. A.M.T., s.45-50; B.D.H.T.H.,
c. V, kp.3, s.372-373; Ç.C.S., s.64; K.A., s.168; A.K.D.D.
A.Y., s.56; A.Y., s.65-66, 70-71; A.Y.A., s.45-50; Ç.M.B.
M.A.O.R., s.123).

10 A¤ustos 1915 : Atatürk komutas›ndaki kuvvetlerin, ‹ngilizlerin 8 A¤ustos’ta
ele geçirdi¤i Conkbay›r›’na sabaha karfl› taarruzu ve hü-
cum saf›n›n önünde Atatürk’ün askerlere söyledikleri: “As-
kerler! Karfl›m›zdaki düflman› ma¤lup edece¤imize hiç
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flüphe yoktur. Fakat siz acele etmeyin. Evvelâ ben ileri gi-
deyim. Siz, ben k›rbac›mla iflaret verdi¤im zaman hep bir-
den at›l›rs›n›z!” (8. Tümen alaylar› taraf›ndan bafllang›çta
top ve tüfek atefli olmaks›z›n sadece süngü hücumuyla
bask›n fleklinde gelifltirilen bu taarruz ve süngü muharebe-
leri sonucu, düflman 4 saat içinde Conkbay›r›’ndan tama-
men at›lm›fl, ayr›ca fiahins›rt’›n en yüksek tepesi de ele ge-
çirilmiflti. Düflmana asker ve araç bak›m›ndan büyük kay›p-
lar verdirilen bugünkü muharebe esnas›nda Atatürk, kalbi-
ni hedef alan bir flarapnel parças›n›n, gö¤üs cebindeki sa-
ati parçalayarak geri dönmesi sonucu mutlak bir ölümden
kurtulmufltur. A.M.T., s.54-57; B.D.H.T.H., c. V, kp.3,
s.374-376; A.A.K., s.58; K.A., s.171-173; E.P.Ç.A., s.278-
283; Ç.C.S., s.64-69; A.Y., s.72-74; A.K.D.D.A.Y., s.56-57;
A.Y.A., s.41-42; Ç.M.B.M.A.O.R., s.123).

: Atatürk’ün, Conkbay›r› taarruzunun baflar› ile sonuçlanma-
s› üzerine, saat 12.15’te 8. Tümen Komutanl›¤›na emri:
“Taarruzu durdurunuz. Conkbay›r› ve fiahins›rt’›n bat›ya en
hakim noktas› daima elde bulundurulacak surette, k›talar›-
n›zla tuttu¤unuz hatt› kuvvetlendiriniz!” (A.M. T., s.56;
A.K.D.D.A.Y., s.57;A.Y.A., s.41-42).

: Atatürk’ün, ö¤leden sonra 8. Tümen’e veda ederek Anafar-
talar Grubu Karargâh›’na dönüflü (A.M.T., s.57).

: Çanakkale cephesindeki ‹ngiliz Kuvvetleri Komutan› Gene-
ral Hamilton’un notu: “Türkler ancak bizi Conkbay›r›’ndan
atmak suretiyle görevlerini yapacaklar›n› anlad›lar ve öyle
yapt›lar!” (Ç.M.B.M.A.O.R., s.123).

14 A¤ustos 1915 : 19. Tümen Kurmay Baflkan› Binbafl› ‹zzettin (Çal›fllar)
Bey’in, Atatürk’ün komutas›ndaki Anafartalar Grubu Komu-
tanl›¤› Kurmay Baflkanl›¤›’na atanmas› (O.Y.S.G., s.113).

15 A¤ustos 1915 : ‹ngilizlerin, gece taarruzu ve Anafartalar cephesinde Kireç-
tepe’nin baz› k›s›mlar›n› ele geçirmeleri; ancak karfl› taar-
ruzumuzla bu mevzilerin tekrar geri al›n›fl› (A.M.T., s.58,
B.D.H.T.H., c. V, kp.3, s.426-429,436; K.A., s.174;
A.K.D.D.A.Y., s.58).

16 A¤ustos 1915 : ‹ngilizlerin, takviyeli kuvvetlerle Anafartalar cephesinde Ki-
reçtepe’ye yeniden taarruzu; ancak 5. Tümen’e ba¤l› alay-
lar›n karfl› koymas› ile a¤›r kay›plar verdirilerek ilerlemele-
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rine imkân verilmemesi (Atatürk, bugünkü çarp›flmalar› da
atefl hatt›nda, 5. Tümen Karargâh›’n›n bulundu¤u 161 ra-
k›ml› tepeden yönetmifltir. A.M.T., s.58-61; B.D.H.T.H., c.
V, kp.3, s.429-430,437; A.H.E., s.144; K.A., s.175; A.K.D.
D.A.Y., s.59).

: Atatürk’ün, 5. Tümen Karargah›’na geliflinde, Tümen Ko-
mutan› Yarbay Wilmer’e, kendisinin muharebe meydan›na
geldi¤inin k›talara bildirilmesine dair emir yazd›rmas› ve bu
emrin k›talara ulaflt›r›lmas› (O.Y.S.G., s.113).

17 A¤ustos 1915 : ‹ngiliz Generali Hamilton’un, Londra’ya gönderdi¤i rapor:
“Üzülerek söylemeliyim ki Türkler bizim baz› yeni birlikleri-
miz üzerinde manevî üstünlük sa¤lam›fllard›r. Dolay›s›yla
e¤er Çanakkale seferi çabuk ve baflar›l› bir sonucu ulaflt›-
r›lacaksa bana büyük çapta yard›mc› kuvvetler gönderilme-
lidir. ...‹yi komuta edilen ve cesaretle savaflan Türk ordusu-
nun karfl›s›nday›z! “(A.H.E., s.95; Ç.M.B.M.A.O.R., s.124;
B.D.H.T.H., c. V, kp.3, s.446; A.B.E.B., s.110).

19 A¤ustos 1915 : Atatürk’ün, Çaml›tekke’den, Anafartalar Grubu’na ba¤l› bir-
liklere grup emri: “...Anafartalar Grubu, karfl›s›ndaki düfl-
man› sarsacak, amaç olarak tümünü denize dökmek üzere
hareket edecektir. Komutan ve subaylarla erlerin söz götür-
mez fedakârl›klar›yla bu amac›n elde edilece¤inden emi-
nim” (B.D.H.T.H. c. V, kp.3, s.435-436).

: Anafartalar Grubu cephesinin, baz› bölgelerin de Grup em-
rine verilmesi ile geniflletilmesi (A.M.T., s.62).

20 A¤ustos 1915 : Atatürk’ün, Anafartalar Grubu cephesinin geniflletilmesi
üzerine, gözetleme yerinden cepheyi yeniden tetkik ederek
yeni baz› düzenlemeler yapmas› (A.M.T., s.62-63;
B.D.H.T.H., c. V, kp.3, s.440).

: 1. Ordu Komutan› Mareflal von der Goltz’un, karargâh›n›n
bulundu¤u Gelibolu’dan Anafartalar Grubu Komutanl›¤›
Karargâh›’na gelifli, Atatürk’le görüflmesi, daha sonra
onunla birlikte Anafartalar cephesine giderek gözetleme
yerine ç›kmas› (O.Y.S.G., s.114; B.D.H.T.H., c. V, kp.3,
s.440).

21 A¤ustos 1915 : Mareflal Liman von Sanders’in, sabah, Çaml›tekke’de Ana-
fartalar Grubu Komutanl›¤› Karargah›’na gelifli ve Atatürk’le
görüflmesi (O.Y.S.G., s.114).
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: ‹ngilizlerin, ö¤leden sonra Anafartalar bölgesinde 7. ve 12.
Tümenler cephesine topçu atefliyle bafllayan taarruzu, an-
cak topçu ve piyadelerimizin karfl› atefli, askerlerimizin
süngü hücumu ile Yusufçuk, ‹smailo¤lu, Kayac›ka¤›l› tepe-
lerine yönelttikleri taarruzlar›n a¤›r zayiat verdirilerek püs-
kürtülmesi (Atatürk, bugünkü muharebeleri de yapt›¤› dü-
zenlemeler, tümen komutanlar›na verdi¤i emirlerle kendisi
yönetmifltir). (A.M.T., s.63-67;B.D.H.T.H., c. V, kp.3, s.450-
453; D. Y.S.G., s. 114; A.A.K., s.58).

22 A¤ustos 1915 : Mareflal Liman von Sanders’in, sabah, tekrar Çaml›tek-
ke’de Anafartalar Grubu Komutanl›¤› Karargâh›’na gelifli ve
Atatürk’le görüflmesi (O. Y.S.G., s. 114).

: ‹ngilizlerin, sabah, Kayac›ka¤›l› dolaylar›ndaki Türk mevzi-
lerine art arda taarruzu; bu taarruzlar›n, Anafartalar Grubu
birlikleri taraf›ndan karfl› taarruzlarla a¤›r kay›plar verdirile-
rek püskürtülmesi, düflman›n ancak küçük bir mevzi parça-
s›na el geçirifli (B.D.H.T.H., c. V, kp.3, s.453).

: Atatürk’ün, 5. Ordu Komutanl›¤›’na raporu: “...Bugün yapt›-
¤›m gözlemlere göre ‹ngilizlerin kay›plar› çok fazlad›r. Bu-
radaki ‹ngiliz kuvvetinden bundan sonra etkili olacak bir ha-
reket beklemiyorum” (B.D.H.T.H., c. V, kp.3, s.455-456).

: Atatürk’ün, 7. ve 9. Tümen cephelerinde incelemelerde bu-
lunmas› (O.Y.S.G., s.114).

24 A¤ustos 1915 : Baflkomutan Vekili Enver Pafla’n›n, Kocaçimen bölgesinde
baz› incelemeler yapt›ktan sonra Baflkomutanl›k Genelkur-
may Baflkan Vekili Bronzart ve 5. Ordu Komutan› Liman
von Sanders’le beraber, Çaml›tekke’deki Anafartalar Gru-
bu Karargâh›’na gelifli ve kendisine harita üzerinde bilgi ve-
rilifli (A.K.D.D.A.Y., s.61; O.Y.S.G., s.115).

27 A¤ustos 1915 : ‹ngilizlerin, Anafartalar cephesinde Kayac›ka¤›l› bölgesin-
deki siperlerimize topçu atefliyle bafllayan fliddetli taarruzu
ve muharebeler esnas›nda Atatürk’ün 7. Tümen Komutan›
Albay Ali Remzi (Alç›tepe) Bey’e emri: “Ben flu haberi bek-
liyorum: Siperlere giren düflman mahvedilmifl, düflman si-
perlerine askerimiz girmifltir. Bundan baflka hiçbir haber
bence önemli de¤ildir!” (7. Tümen cephesine yönelen bu-
günkü taarruz sonucu, düflman›n baz› siperlerimize girme-

60



ye muvaffak oluflu, Tümenin yedek kuvvetlerinin tam za-
man›nda siperlere yetifltirilememesi ve düflman›n da iflgal
etti¤i siperlere iyice yerleflmesi nedeniyle karfl› taarruzdan
tam bir sonuç al›namam›flt›r. A.M.T., s.67-71; B.D.H.T.H.,
c. V, kp.3, s.456-458; O.Y.S.G., s. 115; K.A., s.178-180;
A.K.D.D.A.Y., s.61-62).

29 A¤ustos 1915 : Baflkomutan Vekili Enver Pafla’n›n -Gelibolu’da inceleme-
lerde bulunuflunu takiben- ‹stanbul’a döndükten sonra 5.
Ordu Komutan› Mareflal Liman von Sanders’e telgraf emri:
“...Anafartalar Grubu’ndaki alt› tümenin bir komuta alt›nda
sevk ve idaresinin mümkün olmayaca¤›n› gördüm. Ar›bur-
nu ile Anafarta’n›n esasen birbirine ba¤l› olmas› nedeniyle
bu tümenlerden birbiri yan›nda iki veya üç kolordu olufltu-
rulmas›n› ve kolordular›n do¤rudan size ba¤lanmalar›n› ta-
biî ve gerekli görüyorum” (B.D.H.T.H., c. V, kp. 3, s.612).

: Mareflal Liman von Sanders’in -Enver Pafla’n›n iste¤i üze-
rine- Anafartalar Grubu’nda yapt›¤› yeni düzenlemeyi En-
ver Pafla’n›n görüflüne sunmas› (Bu düzenlemeye göre
Anafartalar Grubu’ndaki tümenlerden, 2. ve 15. Kolordular
oluflturulmufltur. B.D.H.T.H., c. V, kp.3, s.612).

: Mareflal Liman von Sanders’in, Anafartalar Grubu’ndaki tü-
menlerden -2. ve 15. Kolordu olmak üzere- iki kolordu olufl-
turuldu¤una dair Anafartalar Grubu Komutan› Atatürk’e ya-
z›s›: “...Her iki kolordu, her iki bölgedeki harekât›n birbiriy-
le pek iliflkili bulunmas› sebebiyle sizin emrinize verilmifltir”
(B.D.H.T.H., c. V, kp.3, s.612-613).

A¤ustos 1915 : Atatürk’ün, Anafartalar’dan, Madam Corinne’e kart›: “Bana
göndermek lütfunda bulundu¤unuz kitaplar› ve hediyeleri
ald›m. Bunun, beni ne kadar sevindirdi¤ini tasavvur ede-
mezsiniz” (A.B.K.M., M.5.12.1954; Ö.A.Ö.M., s.74; M.K. ve
C.L., s.57-58).

1 Eylül 1915 : Atatürk’e, Anafartalar Grubu Komutanl›¤›’ndaki üstün ba-
flar›lar› nedeniyle “Muharebe Gümüfl Liyakat Madalyas›”
verilifli (‘A.H.E., s.359; Borak, s. 137; K.A.B.K.Ö., s. 100; ‹.M.-
T.T., s.80; A.N.M., s. 117).

2 Eylül 1915 : Atatürk’ün, Gelibolu savafllar›nda yaralanan ve sakatlanan
Osmanl› askerleri için para toplayarak gönderen -Alman-
ya’n›n ‹stanbul Elçili¤i görevlilerinden- Dr. Ernest Jackh’a
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teflekkür mektubu: “...Kaderin savurdu¤u her haflin darbe-
ye bizimle katlanmakla kalmay›p bundan do¤an ›st›raplar›
da hafifletmek için akla gelen her yard›m› esirgemeyen siz
sad›k dosta, Fevzi (Çakmak) Bey de selâmlar›n› ve teflek-
kürlerini yollar” (Y.H., s.310-311).

: Atatürk’ün komuta etti¤i Anafartalar Grubu Komutanl›¤›’n›n
Kurmay Baflkan› Binbafl› ‹zzettin (Çal›fllar) Bey’in, 16. Ko-
lordu Kurmay Baflkanl›¤›’na atanmas› (O.Y.S.G., s.116).

4 Eylül 1915 : Atatürk’ün, Anafartalar’da 4. ve 8. Tümen cephelerine gi-
derek incelemelerde bulunmas› (O.Y.S.G., s.116).

: Baflkomutan Vekili Enver Pafla’n›n, 5. Ordu Komutan› Li-
man von Sanders’in -Anafartalar Grubu’ndaki yeni düzen-
leme ile ilgili- 29 A¤ustos 1915 tarihli önerisine cevab›:
“Anafartalar Grubu’nun devam›n›, bu grup içindeki tümen-
lerin flimdilik yaln›z 2. ve 15. Kolordular› oluflturmas›n› ve
Grup Komutanl›¤›’n›n 16. Kolordu Komutan› Mustafa Ke-
mal Bey taraf›ndan yap›lmas›n›, yüksek öneriniz uyar›nca
uygun gördüm” (B.D.H.T.H., c. V, kp.3, s.615).

14 Eylül 1915 : Atatürk’ün, Bulgar Generali Pétroff’un efli Sultane Pétroff’a
Çanakkale’den Frans›zca mektubu:” ..Düflman kuvvetleri-
ne karfl› kendi istedi¤imiz flekilde karfl› koyduk ve daha ön-
ce Ar›burnu’nda benim karfl›mda hezimete u¤rayan düfl-
man kuvvetleri, aradan aylar geçtikten sonra bu defa da
Anafartalar’da tam anlam›yla felç oldular. Generalimin,
muhtemelen bunlardan haberi vard›r; ama olan biteni do¤-
rudan benden ö¤renmesi, san›r›m kendisini çok daha fazla
memnun edecektir. General Hamilton’a ve Lord Kitche-
ner*’e ard› ard›na bu baflar›lar› elde etmeme vesile olduk-
lar› için teflekkür etmem gerekti¤ine inan›yorum” (S.Pet, s.
182-183).

: Atatürk’ün, 2. ve 15. Kolordu Komutanlar›yla Abdurrahman
Bay›r›’na gidifli (O.Y.S.G., s.118).

20 Eylül 1915 : Atatürk’ün rahats›zlanmas›, Mareflal Liman von Sanders’in
Anafartalar Grubu Karargâh›’na gelerek, kendisine geçmifl
olsun dile¤inde bulunmas›, sonra özel doktorunu gönderifli
(O.Y.S.G., s.119).
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23 Eyül 1915 : Atatürk’ün, -Almanya’n›n ‹stanbul Elçili¤i görevlilerinden-
Dr. Ernest Jackh’› çad›r›nda kabulü ve söyledikleri: “Tam
mânas›yla Ruslar gibi karaya t›k›ld›k. Ruslar çökme¤e
mahkûmdurlar; çünkü Bo¤azlar› kapayarak onlar› Karade-
niz’e t›kad›m. Bu suretle, müttefiklerinden ayr› düflürdüm.
Fakat biz de ayn› sebep dolay›s›yla y›k›lma¤a mahkûmuz.
Gerçekten biz, Akdeniz, K›z›ldeniz ve Hint Okyanusu sahil-
lerine yerleflmifl bulunuyoruz; fakat herhangi bir okyanusa
ç›kmay› göze alamay›z. Deniz kuvvetlerine sahip olmayan
bir kara kuvveti olmak itibariyle biz, yar›madam›z›, kara
kuvvetlerini hiçbir tehdide u¤ramaks›z›n istedi¤i sahile ge-
tirebilen deniz kuvvetlerine karfl› savunmaya asla muktedir
olamayaca¤›z” (Y.H., s.190-191). (Atatürk, bu görüflmenin
yap›ld›¤› günlerde rahats›zl›¤› nedeniyle çad›r›nda istirahat
etmektedir. Ernest Jackh, hat›ralar›nda flu bilgileri vermek-
tedir: “Mustafa Kemal Bey, a¤›r surette hastayd› ve bu yüz-
den kendisini ziyaret için çad›r›na gittim. Malarya (s›t-
ma)’ya tekrar yakalanm›flt›. O kadar zay›flam›flt› ki, ilkin ta-
n›yamad›m. Bununla beraber ateflli tabiat›, evvelce s›k s›k
yapt›¤›m›z bütün gece devam eden çok sevdi¤i görüflme-
ler gibi, bizi, siyasî bir tart›flmaya dald›rd›”. Y.H., s.190).

24 Eylül 1915 : Baflkomutan Vekili Enver Pafla’n›n, beraberinde Baflko-
mutanl›k Vekâleti Harekât fiubesi Müdürü Yarbay ‹smet
(‹nönü) Bey oldu¤u halde Gelibolu’ya gelifli (B.D.H.T.H., c.
V, kp.3, s.468).

26 Eylül 1915 : Baflkomutan Vekili Enver Pafla’n›n, sabahleyin,  Kuzey
Grubu Karargâh›’na gidifli, daha sonra -Anafartalar Grubu
cephesine ait- Conkbay›r›’n› gezdikten sonra Gelibolu’da 5.
Ordu Karargâh›’na dönüflü (Enver Pafla, bu inceleme gezi-
sinde Anafartalar Grubu Karargâh›’na u¤ramam›flt›r.
O.Y.S.G., s.119-120).

27 Eylül 1915 : Atatürk’ün, 5. Ordu Komutan› Mareflal Liman von San-
ders’e, Anafartalar Grubu Komutanl›¤›’ndan aff›n› isteyen
yaz›s›: “...Geçenlerde Ekselanslar› Baflkomutan, Kuzey,
Güney ve Asya Gruplar›n› ziyaretiyle gere¤i gibi onurlan-
d›rm›flt›r; ancak Anafartalar Grubu’nun varl›¤›n› tan›mak is-
tememekle, bizi ziyaretinin onurundan mahrum k›lm›flt›r.
...Ekselânslar›  Baflkomutan’›n  flahs›ma karfl›  besledi¤i
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duygular böylece bilinirken, orduda ayn› koflullar alt›nda
hizmet vermem benim için imkâns›zd›r. Siz Ekselânslar›n-
dan, beni flu andan itibaren Grup Komutanl›¤›’ndan istifa
etmifl sayma ve flahs›mla ilgili daha sonraki ifllemleri tayin
etme lütfunda bulunman›z› rica etmek onurunu tafl›makta-
y›m “(M.M.K.B., s. 15; O.Y.S.G., s. 120).

30 Eylül 1915 : 5. Ordu Komutan› Mareflal Liman von Sanders’in, Baflko-
mutan Vekili Enver Pafla’ya, Atatürk’ün Anafartalar Grubu
Komutanl›¤›’ndan aff›n› isteyen dilekçe vermifl oldu¤unu,
ancak kabul edilmemesini isteyen yaz›s›: “...Bu dilekçeyi
destekleyemem. Çünkü Mustafa Kemal Bey’i, vatan›n bu
büyük savaflta hizmetlerine muhakkak surette muhtaç ol-
du¤u, çok müstesna kabiliyetli, yetkili ve cesur bir subay
olarak tan›d›m ve takdir ettim. ...fiimdilik iliflikte takdim et-
medi¤im ayr›lma dilekçesini, Ekselânslar›n›z›n, güvenini
belirtmek suretiyle reddetmek lütfunda bulunmalar›n› rica
ediyorum” (M.O.E.P., s.246-247; A.A.G.K., s.476-477;
M.M.K.B., s.16-17; A.Y., s.75).

2 Ekim 1915 : Atatürk’ün, Anafartalar’da, 12 Tümen cephesine gidifli
(O.Y.S.G., s. 120).

4 Ekim 1915 : Baflkomutan Vekili Enver Pafla’n›n, Mareflal Liman von
Sanders’in -Atatürk’ün Anafartalar Grubu Komutanl›-
¤›’ndan aff›n› isteyen dilekçesiyle ilgili- 30 Eylül 1915 tarih-
li yaz›s›na cevab›: “Yaz›n›z› ald›m. Yüksek arzular›n›za uy-
gun olarak Mustafa Kemal Bey’e yazd›m” (M.O.E.P., s.247;
A.A.G.K., s.477; A.Y., s.76; M.M.K.B., s.17)

: Baflkomutan Vekili Enver Pafla’n›n, Atatürk’e yaz›s›: “Ra-
hats›zl›¤›n›z› iflittim, müteessir oldum. Son defaki Çanak-
kale’yi ziyaretimde muhtelif mevzileri görmek iste¤imden
sizi ziyarete vakit kalmam›flt›” (M.O.E.P., s.247; A.A.G.K.,
s.477; A. Y., s. 76; M.M.K.B., s.17).

: Atatürk’ün, Enver Pafla’n›n 4 Ekim 1915 tarihli yaz›s›na ce-
vab›: “Rahats›zl›¤›mdan dolay› yüksek iltifatlar›n›za teflek-
kür ederim. Bendenizi yak›nda meydana gelmesi bekleni-
len olaylar› için haz›rlanan kuvvetin bafl›nda da bulundura-
rak size daha büyük hizmetler yap›lmas›na erifltirmekle tal-
tif edece¤inizden eminim” (M.O.E.P., s.248; A.A.G.K.,
s.478; A. Y., s.76; M.M.K.B., s.17).
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6 Ekim 1915 : Atatürk’e, 6. Ordu (Irak Ordusu) Komutanl›¤›’n›n teklif edil-
mesi, Atatürk’ün de baz› flartlarla kabul edece¤ini bildirme-
si (O.Y.S.G., s.120-121).

: Çanakkale cephesinde ‹ngilizlerin, akflama do¤ru kara ve
deniz toplar›yla Kireçtepe’yi bombard›man etmesi
(0.Y.S.G..S.121).

7 Ekim 1915 : Atatürk’ün, Gelibolu’ya gidifli, 5. Ordu Karargâh›’nda misa-
fir edilifli (O.Y.S.G., s.121).

10 Ekim 1915 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Kurmay Baflkan› ‹zzettin (Çal›fl-
lar) Bey’le beraber 26. Tümen Karargâh›’na gidifli ve Tü-
men Komutan› Esat Bey’le görüflmesi (O.Y.S.G., s.121).

11 Ekim 1915 : Atatürk’ün, Çanakkale’den, ‹stanbul’da bulunan Salih (Bo-
zok) Bey’e mektubu: “Karfl›m›zdaki düflman, art›k güçsüz
bir hale gelmifltir. ‹nflallah yak›nda tamamen at›l›r. Herhal-
de vatan›m›z bu yönden emindir!” (A.K.Y.Y.A.S.B.H., M.
24.11.1979; Ö.A.Ö.M., s.37-38; H.A.Y, s.176-177).

: Bulgaristan’›n, Almanya-Avusturya yan›nda I. Dünya Sa-
vafl›’na girifli (‹.O.T.K.IV., s.428).

14 Ekim 1915 : 5. Ordu Komutan› Mareflal Liman von Sanders’in, Anafar-
talar Grubu Karargâh›’na gelifli (O.Y.S.G., s.121).

16 Ekim 1915 : ‹stanbul’dan Atatürk’e gönderilen otomobilin, Anafartalar
Grubu Karargâh›’na getirilifli (O.Y.S.G., s.121-122).

17 Ekim 1915 : Çanakkale bölgesinde General Hamilton’un, komutay› Ge-
neral Birdwood’a devrederek cepheden ayr›l›fl› (E.P.Ç.A.,
s.293).

21 Ekim 1915 : Atatürk’ün, Anafartalar Grubu Karargâh›’nda Esat Essefit
Efendi baflkanl›¤›nda Suriye edebî heyetini kabulü, heyet
üyelerinin daha sonra cepheleri dolaflmas› (O.Y.S.G.,
s.122; A.H.Y.H., Y.S. 6.4.1941).

25 Ekim 1915 : Atatürk’ün, 8. Tümen Karargâh› ile 15. Kolordu Karargâ-
h›’n› ziyareti, daha sonra Anafartalar Grubu Karargâh›’na
dönüflü (O.Y.S.G., s.123).

26 Ekim 1915 : Atatürk’ün, Baflkomutanl›k Vekâleti’nce 9.,11. ve 12. Tü-
menlerin birleflmesinden oluflacak 16. Kolordu komutanl›-
¤›’na atanmas› ve Kolordu Komutan› yetkisiyle “Anafarta-
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lar Grubu”nu yönetmekle görevlendirilmesi (A.K.D.D.A.Y.,
s.65; A.Y.A., s.44).

31 Ekim 1915 : Baflkomutan Vekili Enver Pafla’n›n, beraberinde Ahmet ‹z-
zet Pafla, Yarbay Feldmann ve Baflyaver Kâz›m (Orbay)
Bey olmak üzere Anafartalar Grubu Karargâh›’n› ziyareti,
Atatürk’le görüflmesi, daha sonra at üzerinde ‹smailo¤lu
Tepesi’ne gidilmesi (O.Y.S.G., s.123-124).

3 Kas›m 1915 : ‹stanbul’dan Gelibolu’ya gelen Ayan ve Mebusan Heye-
ti’nin, Anafartalar Grubu Karargâh›’na giderek Atatürk’ü zi-
yareti, Atatürk’le beraber cepheyi gezmeleri (O.Y.S.G., s.
124).

7 Kas›m 1915 : ‹ngiliz Harp Kabinesi’nin Çanakkale’yi boflaltma karar›
(K.A., s. 182).

8 Kas›m 1915 : Atatürk’ün, Kurmay Baflkan› ‹zzettin (Çal›fllar) Beyle bera-
ber Kireçtepe’deki k›zakl› batarya yan›na gitmesi ve incele-
melerde bulunmas› (O.Y.S.G., s.124).

10 Kas›m 1915 : Mareflal Liman von Sanders’in, Anafartalar Grubu Karargâ-
h›’na gelifli, Atatürk ile -gelmifl ve gelecek toplarla- yap›la-
cak taarruz hakk›nda görüflmesi (O.Y.S.G., s.124).

27 Kas›m 1915 : Atatürk’ün, Kurmay Baflkan› ‹zzettin (Çal›fllar) Bey’le bera-
ber 12. Tümen gözetleme yerine gitmesi ve Bekârtepe’ye
karfl› düzenlenen bir topçu ateflini izlemesi (O.Y.S.G., s.
126).

1 Aral›k 1915 : Atatürk’ün, gece Anafartalar Grubu Karargâh›’nda Kurmay
Baflkan› ‹zzettin (Çal›fllar) ve Fuat (Bulca) Bey ile evlilik
üzerine sohbeti (O.Y.S.G., 8.127).

5 Aral›k 1915 : Mareflal Liman von Sanders’in, Anafartalar Grubu Karargâ-
h›’na gelifli ve Atatürk’e, beraberinde getirdi¤i hava de¤ifli-
mi izin yaz›s›n› vermesi (O.Y.S.G., s.127).

6 Aral›k 1915 : Fethi (Okyar), Dr. Bahattin fiakir ve Dr. Tevfik Rüfltü (Aras)
Bey’lerin, akflam, Atatürk’ün misafiri olarak Anafartalar
Grubu Karargâh›’na geliflleri (O.Y.S.G., s.127).

: Atatürk’ün ald›¤› hava de¤iflimi izni üzerine Anafartalar
Grubu Komutan Vekilli¤i’ne atanan Fevzi (Çakmak) Pa-
fla’n›n, Anafartalar Grubu Karargâh›’na gelifli (O.Y.S.G., s.
127).
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9 Aral›k 1915 : Atatürk’ün, Anafartalar Grubu Komutan Vekilli¤i’ne atanan
Fevzi (Çakmak) Pafla’yla beraber cepheyi görmek üzere 7.
Tümen’e gitmesi (O.Y.S.G., s. 127).

10 Aral›k 1915 : Atatürk’ün -beraberinde misafirleri Fethi (Okyar), Bahattin
fiakir ve Tevfik Rüfltü (Aras) Bey’ler olmak üzere - Çanak-
kale’den ‹stanbul’a hareketi (A.M.T., s.72; O.Y.S.G., s.127;
B.D.H.T., c. V, kp.3, s.493; K.A., s.181; A.Y.A., s.44;
K.A.B.K.Ö., s.101; A.Y., s.76; A.K.D.D.A.Y., s.66,70;
H.A.Y., s.177; Ç.M.B.M.A.O.R., s.125). (Atatürk ‹stanbul’a
dönüflünü takiben, Çanakkale’den izinli olarak ayr›l›fl sebe-
bini Salih (Bozok) Bey’e flöyle anlatm›flt›r: “Ben düflman›n
çekilece¤ini anlad›¤›m için bir taarruz yap›lmas›n› teklif et-
mifltim. Fakat benim bu teklifimi kabul etmediler. Bundan
dolay› can›m s›k›ld›. Çok da yorgun oldu¤um için izin ala-
rak ‹stanbul’a geldim. E¤er ben orada iken düflman flimdi-
ki gibi çekilmifl olsayd›, herhalde daha çok s›k›lacakt›m.
Burada bulunmakl›¤›m benim için bir talih eseridir. H.A.Y.,
s.177).

11 Aral›k 1915 : Atatürk’ün Çanakkale’den ‹stanbul’a gelifli.

19 Aral›k 1915 : Atatürk’ün, Bahriye Naz›r› ve 4. Ordu Komutan› Cemal Pa-
fla’ya mektubu: “Burada ara s›ra samimî dostlarla görüfl-
me, daha ziyade kalp rahatl›¤› teminine vesile oluyor. Va-
zife bafl›na dönme için daha epeyce zaman oldu¤undan,
münasip f›rsatlarda sayg›lar›m› takdim ile iftihar edece¤im”
(fi., s.544).

19/20 Aral›k 1915: ‹ngilizlerin, iflgal ettikleri siperleri boflaltarak gece Anafarta-
lar -Ar›burnu bölgesinden gizli olarak çekilmeleri (Bu bölge-
deki boflaltma, son günlerde, mevcut sisten de yararlan›la-
rak gizli olarak yap›lmakta idi. Ancak birlik ve malzemelerin
büyük k›sm›n› kapsayan boflaltma, bu gece gerçeklefltiril-
mifltir. ‹ngilizler 8/9 Ocak 1916 gecesi de Seddülbahir böl-
gesinden çekilmifllerdir. A.M.T., s.72-73,77; A.H.E., s.102;
‹.O.T.K.IV., s.429; B.D.H.T.H., c. V, kp. 3, s.490-492,494-
498; O.Y.S.G., s.129,134; K.A., S.182; A.Y.A., s.44;
Ç.M.B.M.A.O.R., s.125).

21 Aral›k 1915 : Anafartalar Grubu Kurmay Baflkan› ‹zzettin (Çal›fllar)
Bey’in, ‹stanbul’da bulunan Atatürk’e düflman›n Çanakka-
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le’den çekildi¤ini bildiren mektubu (Bu mektup, Atatürk’ün,
‹stanbul’a geliflini takiben ‹zzettin Bey’e yazd›¤› bir mektu-
ba cevap olarak yaz›lm›flt›r. O.Y.S.G., s.129).

Aral›k Sonu 1915: Atatürk’ün, ‹stanbul’da Hariciye Naz›r› Halil (Mentefle)
Bey’i ziyareti ve söyledikleri: “...Ben Türk ordusunun ya-
banc›s› bir adam de¤ilim. Ben, ordu ile küçük subayl›ktan
beri derinden temasa gelmifl bir askerim. Ben, olaylar›n
sevki ile ordunun içinde subay, nihayet komutan olarak ifl
görmüfl ve zann›ma göre muvaffak olmufl bir komutan›m.
Türk ordusunu, onun faziletini, k›ymetini ve bu ordu ile ne-
ler yap›labilece¤ini benim kadar anlayan az olmufltur”
A.S.D.V. s.108-111).

31 Aral›k 1915 : Atatürk’ün, Bahriye Naz›r› ve 4. Ordu Komutan› Cemal Pa-
fla’ya mektubu: “...Her fleyi yar›nlara, harpten sonraya terk
etmek görüflünün bütün zihinlere hakim oldu¤u anlafl›l›yor.
Biraz fazla gayret ve faaliyetle bu görüflün çürüklü¤ü ispat
olunabilir ümidindeyim. Fakat zannediyorum ki benim bura-
da sahip olabilece¤im imkân buna uygun de¤ildir. Her hal-
de kendili¤inden haz›rlanm›fl pek güzel bir zemin mevcut-
tur” (B.M, Hür. 10. 11. 1995; fi., s.544-545).

-1916-

2 Ocak 1916 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan, Anafartalar Grubu Kurmay Baflka-
n› ‹zzettin (Çal›fllar) Bey’e, mektuplar›n› ald›¤›n› bildiren
telgraf› (O.Y.S.G., s .131).

8/9 Ocak 1916 : ‹ngilizlerin, Seddülbahir bölgesinden de çekilmeleri (‹ngiliz-
ler daha önce 19/20 Aral›k 1915 gecesi Anafartalar-Ar›bur-
nu bölgesinden çekilmifllerdi. ‹.O.T.K.IV., s.429-430; K.A.,
s. 182; A.Y.A., s.44).

9 Ocak 1916 : 5. Ordu Komutan› Mareflal Liman von Sanders’in -‹ngilizle-
rin Gelibolu yar›madas›ndan çekilip gitmeleri üzerine- sa-
bah 8.45’de Alç›tepe’den Baflkomutanl›k Vekâleti’ne telg-
raf›: “Tanr›’ya flükür, Gelibolu yar›madas› tamamen düfl-
mandan temizlenmifltir. Di¤er ayr›nt›lar ayr›ca sunulacak-
t›r” (B.D.H.T.H., c. V, kp.3, s.499).

10 Ocak 1916 : 5. Ordu Komutanl›¤›’nca Anafartalar Grubu Karargâh›’n›n
kald›r›lmas› (O.Y.S.G., s.134).
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12 Ocak 1916 : Atatürk’ün, Fethi (Okyar) Bey ve baz› dostlar›n› ziyaret et-
mek üzere ‹stanbul’dan Sofya’ya gidifli (Cevat Abbas Gü-
rer hat›ralar›nda, Atatürk’ün 16. Kolordu Komutanl›¤›’na
atanmas›n›n Sofya’ya gidiflinden birkaç gün sonra gerçek-
leflti¤ini ifade etmektedir. Atanma tarihi 16 Ocak 1916 oldu-
¤una göre Sofya’ya gidifl tarihinin de 12 veya 13 Ocak
1916 olmas› gerekmektedir).

16 Ocak 1916 : Atatürk’ün, karargâh› Edirne’de bulunan 16. Kolordu Ko-
mutanl›¤›’na atanmas› (A.Z.T.B.Y., s.21, A.Y.A., s.45).

17 Ocak 1916 : 16. Kolordu Komutanl›¤›’na atanan Atatürk’ün, Sofya’dan
‹stanbul’a dönüflü (O.Y.S.G., s.141; A.Z.T.B.Y., s.22-23).

: Atatürk’e, “Anafartalar Grubu Komutanl›¤›” dönemindeki
üstün baflar›lar› nedeniyle “Muharebe Alt›n Liyakat Madal-
yas›” verilifli (K.A.B.K.Ö., s.100; ‹.M.T.T., s.80; A.N.M.,
s.177).

18 Ocak 1916 : 5. Ordu Karargâh›’n›n -‹ngilizlerin Gelibolu yar›madas›n›
boflaltmalar› üzerine- Çanakkale’den Lüleburgaz’a al›nma-
s› (B.D.H.T.H., c. V, kp.3, s.620).

27 Ocak 1916 : Atatürk’ün, Edirne’ye gitmek üzere ‹stanbul’dan trenle ha-
reketi ve akflam Edirne’ye gelifli (O.Y.S.G., s. 143;
A.Z.T.B.Y., s.23-25; B.H.Ü.S.M.K.I; A.Y.A., s.45).

28 Ocak 1916 : Atatürk’ün, Edirne’ye gelifli nedeniyle halk›n sabahtan iti-
baren, onu görmek için h›ncah›nç yollar› doldurmas›, bü-
yük sevgi gösterilerinde bulunmas›, üzerinde “Yaflas›n Ar›-
burnu ve Anafartalar Kahraman› Mustafa Kemal Bey” yaz›-
l› zafer taklar› yap›lmas› (O.Y.S.G., s.143).

: Atatürk’ün, Edirne Sultan Selim Camii’nde cuma namaz›
k›l›fl›, ö¤leden sonra flehirde 16. Kolordu’ya ait birliklerin
geçit resmini izlemesi (O.Y.S.G., s.143).

29 Ocak 1916 : Atatürk’ün, Edirne’de Kurmay Baflkan› ‹zzettin Bey’le bera-
ber ö¤leden evvel 17. Tümen Karargâh›’na gelifli, tümene
ait birlik ve k›fllalar› gezmesi, daha sonra Edirne Valisi ve
Belediye Baflkan›’n› ziyareti (O.Y.S.G., s.144).

: 5. Ordu Komutan› Mareflal Liman von Sanders’in, Kurmay
Baflkan› Kâz›m (‹nanç) Bey’le beraber ö¤leden sonra Lüle-
burgaz’daki karargâh›ndan Edirne’ye gelerek Atatürk’ü zi-
yareti (O.Y.S.G., s.144).
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30 Ocak 1916 : Mareflal Liman von Sanders’in, Edirne’de, Atatürk’le bera-
ber 11. Tümen’i denetlemesi (O.Y.S.G., s.144).

31 Ocak 1916 : Mareflal Liman von Sanders’in, Edirne’de, Atatürk’le bera-
ber 12. Tümen’i denetlemesi, daha sonra trenle Lülebur-
gaz’a dönüflü (O.Y.S.G., s.144).

1 fiubat 1916 : Atatürk’e, Anafartalar Grubu Komutanl›¤› döneminde gös-
terdi¤i üstün baflar›lar› nedeniyle “‹kinci Rütbe’den Osma-
nî Niflan›” verilmesi (K.A.B.K.Ö., s.707; ‹.M.T.T., s.80;
A.NM.s.45, 177,179).

3 fiubat 1916 : Atatürk’ün, davet üzerine, akflam Edirne ‹ttihat ve Terakki
Kulübü’ndeki yeme¤e kat›lmas› (O.Y.S.G., s.144).

4 fiubat 1916 : Atatürk’ün, davet üzerine, Edirne Mevlevi Tekkesi’nde
mevlit okunuflunda bulunuflu (O.Y.S.G., s.144).

12 fiubat 1916 : Atatürk’ün, Kurmay Baflkan› ‹zzettin (Çal›fllar) Bey’le bera-
ber arazide talimleri izlemesi (O.Y.S.G., s.145).

17 fiubat 1916 : Do¤u cephesinde, Ruslar›n Mufl’u iflgali (B.D.H.T.H., c.II,
ks.2, s.41).

18 fiubat 1916 : Atatürk’ün, Edirne Sultan Selim Camii’nde cuma namaz›
k›l›fl› ve 12. Tümen’in okutturdu¤u mevlitte bulunuflu
(O.Y.S.G., s. 145).

: Do¤u cephesinde,  Erzurum’un  Ruslar taraf›ndan iflgali
(B.D.H.T.H., c. II, ks.2, s.37,40; A.Ü.O.B., s.1).

fiubat 1916 : Âyan üyesi Ahmet ‹zzet Pafla’n›n, karargâh› Çorlu’da bulu-
nan 2. Ordu Komutanl›¤›’na atanmas› (2. Ordu Komutan›
Vehip Pafla’n›n 3. Ordu Komutanl›¤›na atanmas› üzerine 2.
Ordu Komutanl›¤›na getirilen Ahmet ‹zzet Pafla, 6 Mart
1916 günü Çorlu’ya gelerek görevine bafllam›flt›r.
B.D.H.T.H., c.ll, ks.2, s.39).

21 fiubat 1916 : Atatürk’ün, Kurmay Baflkan› ‹zzettin (Çal›fllar) Bey’le hari-
ta üzerinde Trakya’daki yeni s›n›r göz önüne al›narak ha-
rekât-› harbiyenin seyir flekli hakk›nda görüflmesi
(O.Y.S.G., s. 147).

22 fiubat 1916 : Baflkomutanl›k Vekâleti’nin, karargâh› Çorlu’da bulunan 2.
Ordu’yu Do¤u bölgesine nakletme karar› (B.D.H.T.H., c.ll,
ks.2,s.39;F.I., s.247; A.Y.A., s.45;A.Y., s.78; A.K.D.D.A.Y.,
s.78).
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23 fiubat 1916 : Atatürk’ün, Edirne’de tertiplenen harp oyunu sonuçlar› hak-
k›nda Kurmay Baflkan› ve di¤er subaylarla görüflmelerde
bulunmas›, gece harp oyununun tenkitlerinin yap›lmas›
(O.Y.S.G., s.146).

29 fiubat 1916 : Atatürk’ün, akflamüzeri Kurmay Baflkan› ‹zzettin (Çal›fllar)
Bey’le beraber at üzerinde Meriç Köprüsü’ne kadar bir ge-
zinti yapmas› (O.Y.S.G., s.147).

fiubat 1916 : Atatürk’ün “Tâbiye Meselesinin Halli ve Emirlerin Yaz›l›fl
fiekline Dair Ö¤ütler” adl› küçük kitab›n›n, Edirne’de yay›m-
lanmas› (A.Y.A., s.45; O.Y.S.G., s.149).

1 Mart 1916 : Do¤u cephesinde, Ruslar›n Bitlis’i iflgali (B.D.H.T.H., C. II,
ks.2, s.41).

7 Mart 1916 : Atatürk’ün, trenle Lüleburgaz’dan Edirne’ye gelen 5. Ordu
Komutan› Mareflal Liman von Sanders’i Karaa¤aç istasyo-
nunda karfl›lamas› ve otomobille Atatürk’ün konutuna ge-
liflleri (O.Y.S.G., s.147).

8 Mart 1916 : Mareflal Liman von Sanders’in, sabah, Atatürk’le beraber
12. Tümen’i denetlemesi (O.Y.S.G., s.147-148).

9 Mart 1916 : Mareflal Liman von Sanders’in, sabah, Atatürk’le beraber
11. Tümen’i denetlemesi, ö¤leyin Lüleburgaz’a dönmek
üzere Edirne’de ayr›l›fl› (O.Y.S.G., s.148).

10 Mart 1916 : Atatürk’ün komuta etti¤i 16. Kolordu’nun karargâh›n›n
-Baflkomutanl›k Vekâleti’nce- Diyarbak›r’a nakledilme kara-
r› ve Atatürk’ün Do¤u cephesinde ayn› isimle kurulan bir ko-
lorduya komutan atanmas› (Baflkomutan Vekili Enver Pa-
fla, bugün Atatürk’e telgraf çekerek 16. Kolordu Karargâh›’-
n›n Resülayn [Ceylanp›nar] üzerinden hemen Diyarbak›r’a
hareket etmesini istemifltir. B.H.Ü.S. M.K.I; O. Y.S.G., s.
148; B.D.H.T.H.,c.II , ks.2, s.39; K.A., s.186; A.Ü.O.B., s.2).

11 Mart 1916 : Atatürk’ün, -16. Kolordu Karargâh›’n›n Edirne’den Diyarba-
k›r’a kayd›r›lmas› karar› üzerine- beraberinde Kurmay Bafl-
kan› ‹zzettin (Çal›fllar) Bey ve karargâh mensuplar› olmak
üzere saat 11.00’de Edirne’den trenle ‹stanbul’a hareketi
ve akflam ‹stanbul’a gelifli (O.Y.S.G., s.148; B.H.Ü.S.M.K.I;
A.H.E., s.107; A.H.D., s.34).

14 Mart 1916 : Atatürk’ün, beraberinde Kurmay Baflkan› ‹zzettin (Çal›fllar)
Bey olmak üzere, Harbiye Nezareti’nde Do¤u cephesinde-
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ki yeni göreviyle ilgili temaslarda bulunmas›, daha sonra
Akaretler’deki evine gelifli (O.Y.S.G., s.149).

15 Mart 1916 : Atatürk’ün, Kurmay Baflkan› ‹zzettin (Çal›fllar) Bey ve di¤er
Karargâh mensuplar›yla beraber, Diyarbak›r’daki görevine
gitmek üzere saat 16.30’da Haydarpafla’dan trenle hareke-
ti (O.Y.S.G., s.149; B.H.Û.S.M.K. I; A.H.D.,s.34; A.H.E.,
s.34).

16 Mart 1916 : Diyarbak›r’a gitmekte olan Atatürk’ün, trenle ö¤le üzeri Es-
kiflehir’e gelifli ve ö¤le yeme¤ini Kurmay Baflkan› ‹zzettin
Bey’le beraber Eskiflehir istasyonunda yemesi(O.Y.S.G., s.
151).

17 Mart 1916 : Diyarbak›r’a gitmekte olan Atatürk’ün, trenle ö¤leyin Kon-
ya’ya gelifli, ö¤le yeme¤ini Kurmay Baflkan› ‹zzettin Bey’le
beraber Konya istasyonundaki Ba¤dat Oteli’nde yemesi
(O.Y.S.G.,s.151).

18 Mart 1916 : Diyarbak›r’a gitmekte olan Atatürk’ün, trenle sabah Pozan-
t›’ya gelifli, trenin saat 11.00’de Pozant›’dan hareketi, saat
17.00’de Gülek istasyonuna gelifli, burada di¤er bir trene
aktarma yaparak saat 18.20’de Mamure’ye hareketi ve
18/19 Mart gecesi saat 01.00’de Mamure’ye gelifli
(O.Y.S.G., s. 151).

19 Mart 1916 : Atatürk’ün, beraberindekilerle sabah saat 9.30’de otomo-
bille Mamure’den ‹slâhiye’ye hareketi, saat 11.30’da ‹slâhi-
ye’ye gelifli, ‹slâhiye’den saat 13.10’de trenle hareketi, ak-
flam saat 21.30’da Halep’e gelifli ve Halep Valisi Abdülha-
lik (Renda) Bey taraf›ndan karfl›lan›fl› (O.Y.S.G., s.151-
152; B.H.Ü.S.M.K.I).

20 Mart 1916 : Atatürk’ün, beraberindekilerle yeni Halep çarfl›s›nda biraz
dolaflmas› (O.Y.S.G.,s.152).

22 Mart 1916 : Atatürk’ün, beraberindekilerle sabah, trenle Halep’ten Re-
sülayn(Ceylanp›nar)’a hareketi, Halep Valisi Abdülhalik
(Renda) Bey ve flehir ileri gelenlerinin kendisini istasyonda
u¤urlamas› (O.Y.S.G., s.152; B.H.Ü.S.M.K. I).

23 Mart 1916 : Atatürk’ün, Halep’ten trenle Resülayn (Ceylanp›nar)’a geli-
fli (B.H.Ü.S.M.K.I; K.A., s.187; A.Y.A., s.45; A.Ü.O.B., s.2).

24 Mart 1916 : Atatürk’ün Resülayn(Ceylanp›nar)’dan otomobille saat
15.00’de Mardin’e gelifli (O.Y.S.G., s.152-153; B.H.Ü.S.
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M.K.I; B.D.H.T.H., c. II, ks.2, s.39; K.A., s.187,189; A.Ü.
O.B., s.2).

25 Mart 1916 : Atatürk’ün, günü Mardin’de geçirifli (O.Y.S.G., s.153).

26 Mart 1916 : Atatürk’ün, Mardin’den sabah saat 7.30’da otomobille Di-
yarbak›r’a hareketi (O.Y.S.G., s. 153; B.H.Ü.S.M.K.I).

27 Mart 1916 : Atatürk’ün, saat 16.00 s›ralar›nda Diyarbak›r’a gelerek gö-
reve bafllamas› {O.Y.S.G., s.153; B.H.Ü.S.M.K.I; B.D.H.T.
H., c.ll, ks.2, s.39,45,47; A. ve Di., s.70.).

28 Mart 1916 : Atatürk’ün, Kurmay Baflkan› ‹zzettin (Çal›fllar) ve Kolordu
Bafltabibi’yle beraber Diyarbak›r Hükümet Kona¤›’na gide-
rek Vali Vekili Bedri Bey’le, erzak ve tafl›ma araçlar› hak-
k›nda görüflmesi (O.Y.S.G., s.154).

1 Nisan 1916 : Atatürk’ün, generalli¤e yükselifli (K.A.M.M.T., s. 157,618;
A.A.K., s.58; O.Y.S.G., s.155; S.A.A., s.64; K.A., s.190;
A.Y., s.77; A.Y.A, s.45; K.A.B.K.Ö., s.101; A.Ü.O.B., s.2;
A.N.M., s.177;A. ve As., s.55).

6 Nisan 1916 : Atatürk’ün, Sason ve Mutki bölgesindeki milis kuvvetlerinin
ne flekilde hareket edece¤i hakk›nda yaz›l› direktifi: “...Mut-
ki ve Sason bölgesindeki müfrezeler, 5. Tümen Ko-muta-
n›’n›n emrinde olup, her hususta gereken emri kendisinden
alacaklard›r” (B.D.H.T.H., c.II, ks.2, s.54).

7 Nisan 1916 : Atatürk’ün, Kurmay Baflkan› ‹zzettin (Çal›fllar) Bey’le bera-
ber, ordugâh yeri seçmek için otomobille dolaflarak incele-
me yapmas› (O.Y.S.G., s.156).

10 Nisan 1916 : Atatürk’ün, 16. Kolordu’nun cephe durumu hakk›nda 2. Or-
du Komutanl›¤›’na raporu: “Emrimde bulunan cephe afla¤›-
daki flekilde k›s›mlara ayr›lm›flt›r” (B.D.H.T.H., eli, ks.2,
s.56-58).

: Atatürk’ün, 16. Kolordu birliklerine, cephedeki görevleri
hakk›nda yaz›l› emri (B.D.H.T.H., c. II, ks.2, s.59-60).

: Atatürk’ün, flehir ileri gelenlerinden iki kifliyle beraber ken-
disini ziyarete gelen Diyarbak›r Müftüsü’nü kabulü ve gö-
rüflmesi (O.Y.S.G., s.156).

12 Nisan 1916 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Kurmay Baflkan› ‹zzettin (Çal›fl-
lar) Bey’le beraber 17. Alay’›n 3. Taburunu denetlemesi,
daha sonra Diyarbak›r Hükûmet Kona¤›’na gidip Vali Veki-
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li Bedri Bey’le erzak ve tafl›ma araçlar› hakk›nda görüflme-
si (O.Y.S.G., s.156).

13 Nisan 1916 : Atatürk’ün, sabah saat 7.00’de Kurmay Baflkan› ‹zzettin
(Çal›fllar) Bey ve di¤er subaylarla beraber at üzerinde Di-
yarbak›r’dan hareketle saat 16.00’da Sofyan’a gelifli ve ge-
ceyi burada geçirifli (O.Y.S.G., s.157).

14 Nisan 1916 : Atatürk’ün, beraberindekilerle Sofyan’dan Silvan’a gelifli.

15 Nisan 1916 : Atatürk’ün,  fliddetli  ya¤mur  nedeniyle  Silvan’da kal›fl›
(O.Y.S.G., s.157).

16 Nisan 1916 : Atatürk’ün, beraberindekilerle saat 7.15’de at üzerinde Sil-
van’dan hareketi, akflam Hazbat köyüne gelifli ve geceyi
burada, çad›rda geçirifli (O.Y.S.G., s.157).

17 Nisan 1916 : Atatürk’ün, beraberindeki karargâh mensuplar›yla sabah
Hazbat köyünden at üzerinde hareketle saat 17.00’de
Zok’a gelifli ve geceyi burada geçirifli (O. Y.S.G., s. 158).

18 Nisan 1916 : Atatürk’ün beraberindeki karargâh mensuplar›yla ö¤leden
sonra Zok’tan hareket ederek akflamüzeri Ziyaret (Veysel-
karani)’e gelifli, Veysel Karani’nin türbesini ziyaret edifli,
geceyi burada, çad›rda geçirmesi (O.Y.S.G., s.158).

19 Nisan 1916 : Atatürk’ün, beraberindekilerle Ziyaret (Veyselkarani)’ten at
üzerinde hareket ederek saat 17.15’de Bitlis yolu üzerinde
Duhan’daki 5. Tümen Karargâh›’na gelifli (O.Y.S.G., s.
159; A.H.D., s.39).

20 Nisan 1916 : Atatürk’ün, gün boyunca 5. Tümen Karargâh›’nda çal›flma-
s› ve tümenin bu cephedeki muharebelerle ilgili verdi¤i bil-
gileri de¤erlendirmesi (O.Y.S.G., s.159).

21 Nisan 1916 : Atatürk’ün, beraberindekilerle sabah 15. Alay cephesine
hareketi, buradaki kuvvetleri denetlemesi, düflmana 1200
metre uzakl›ktaki birinci hattan düflman mevzilerini gözet-
lemesi (Bu gözetleme esnas›nda, topluluk, düflman›n dik-
katini çekti¤inden k›sa zamanda Rus askerleri taraf›ndan
aç›lan yayl›m atefline maruz kalm›fl, bunun üzerine gerekli
önlemler al›nd›ktan sonra tekrar 15. Alay Karargâh›’na dö-
nülmüfltür. O.Y.S.G., s. 159).

22 Nisan 1916  : Atatürk’ün, sabah saat 8.00’de 15. Alay Karargâh›’ndan
cepheye hareketi, karlarla örtülü Gampüs da¤lar› üzerinde-
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ki ileri birlikleri denetlemesi (O.Y.S.G., s.159-160; A.H.D.,
s.39).

23 Nisan 1916 : Atatürk’ün, beraberindekilerle cepheden Duhan’daki 5. Tü-
men Karargâh›’na dönüflü (O.Y.S.G., s.160).

24 Nisan 1916 : Atatürk’ün, beraberindekilerle sabah Duhan’daki 5. Tümen
Karargâh›’ndan ayr›larak tümenin sa¤ kanad›na hareketi,
Kemer da¤lar›n›n bir boynuzunu afl›p Havanis’e gelifli, da-
ha sonra Berz s›rtlar›na do¤ru yürüyüp Güzeldere’nin bat›
yamac›nda kurulan ordugâhta geceyi geçirmesi (O.Y.S.G.,
s. 160).

25 Nisan 1916 : Ruslar›n, do¤u cephesinde flafakla beraber 14. Alay’›n tüm
cephesine taarruza bafllamas›, ancak askerlerimizin kahra-
manca karfl› koymas› sonucu geri çekilifli (Atatürk, düflma-
n›n bu sabahki taarruzu üzerine Kemer da¤›na ç›karak gün
boyunca muharebeyi izlemifl, akflam Güzeldere’nin bat›
yamac›ndaki ordugâha dönmüfltür. O.Y.S.G., s.160).

26 Nisan 1916 : Ruslar›n, do¤u cephesinde 14. Alay’›n sa¤ kanad›na taar-
ruzu, fakat, kuvvetlerimiz taraf›ndan geri püskürtülmesi
(O.Y.S.G.,s.160).

: Atatürk’ün, beraberindekilerle sabah 14. Alay cephesine
hareketi, geceyi Tu köyünde geçirifli (O.Y.S.G., s.160-161).

27 Nisan 1916 : Ruslar›n, iki gündür devam eden taarruzlar›n›n baflar›s›zl›-
¤a u¤ramas› üzerine geri çekilmeleri (O.Y.S.G., s.161)

: Atatürk’ün, Ruslar›n geri çekilmeleri üzerine 14. Alay cep-
hesinden ayr›larak Güzeldere’deki ordugâha dönüflü
(O.Y.S.G., s.161).

28 Nisan 1916 : Atatürk’ün, beraberindekilerle sabah Güzeldere’den ayr›la-
rak Duhan’a gelifli (O.Y.S.G., s.161).

1 May›s 1916 : Atatürk’ün, sabah Duhan’dan ayr›larak saat 16.00’da Ziya-
ret(Veyselkarani)’e gelifli ve geceyi burada geçirifli
(O.Y.S.G.,s.161).

2 May›s 1916 : Atatürk’ün, beraberindekilerle sabah Ziyaret(Veyselkara-
ni)’ten hareket ederek akflamüzeri Siirt’e gelifli, Jandarma
Dairesi’nde misafir edilifli, akflam -Vali Vekili, Mutasarr›f,
Belediye Baflkan› ve Müdafaa-i Milliye Cemiyeti Baflkan›’-
n›n da kat›l›m›yla- flerefine yemek verilifli (O.Y.S.G., s.162).
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6 May›s 1916 : Ruslar›n, sabah Kulp cephesine taarruzu, kuvvetlerimizin
a¤›r kay›plar vermesine ra¤men, bu taarruzun merkez ve
sol kanatta püskürtülmesi, ancak sa¤ kanatta düflman›n te-
pelerde kalmas› (O.Y.S.G., s.163).

6 May›s 1916 : Atatürk’ün, Siirt’ten Madam Corinne’e Frans›zca mektubu:
“Bat›dan do¤uya kadar devam eden uzun ve yorucu bir yol-
da iki ay kadar seyahat ettikten sonra bir istirahat an› bulu-
nabilece¤ine inan›l›r, de¤il mi? Fakat heyhat! Görülüyor ki,
bu ancak ölümden sonra mümkün olacak!” (A.B.K.M., M.
1.12.1954; Ö.A.Ö.M., s.80-81; M.K. ve C.L., s.61-62, 122-
123).).

7 May›s 1916 : Atatürk’ün, beraberindekilerle sabah Siirt’ten hareket ede-
rek saat 16.00’da Garzan’a gelifli, Hükûmet Dairesi’nde mi-
safir edilerek geceyi burada geçirifli (O.Y.S.G., s.163).

8 May›s 1916 : Atatürk’ün, beraberindekilerle sabah Garzan’dan at üzerin-
de hareket ederek saat 16.00’da -Batman üzerinden- Ma-
labadi köyüne gelifli ve geceyi burada geçirifli (O.Y.S.G.,
s.163).

: Atatürk’ün, Madam Corinne’e Frans›zca mektubu: “Tabiî ki
flu anda bulundu¤um yeri bilmiyorsunuz. Buras›n› size ta-
n›tamam da; çünkü yerini gösterecek bir harita bile yok. K›-
saca, gürül gürül akan say›s›z dereler ile sulanan, fevkalâ-
de güzel, yeflil çamlarla örtülü bir da¤ silsilesi tasavvur
edebilirsiniz. Ormanlar›m›zda binlerce bülbül var ve da¤la-
r›m›z›n bir k›sm› hâlâ tertemiz beyaz örtüsünü koruyor. Ha-
va tertemiz, sular da öyle. Ruslar pek uzakta de¤iller ama,
Çanakkale’deki gibi yak›n de¤il” (M.K. ve C.L., s.62,124).

9 May›s 1916 : Atatürk’ün, sabah Malabadi köyünden hareket ederek ö¤-
leüzeri Silvan’a gelifli (O.Y.S.G., s.163).

10 May›s 1916 : Atatürk’ün, Ruslar›n son zamanlarda destek kuvveti alma-
s› nedeniyle 16. Kolordu birliklerine, cephede ne flekilde
hareket edilece¤ini bildiren yaz›l› emri (B.D.H.T.H., c. II, ks.
2, s. 77-78).

12 May›s 1916 : Atatürk’ün, beraberindekilerle sabah Silvan’dan hareketle,
Kulp suyu üzerindeki Memuk köprüsü geçerek Raflikan kö-
yüne gelifli, geceyi burada, çad›rda geçirifli (O.Y.S.G., s.
164).
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13 May›s 1916 : Atatürk’ün, beraberindekilerle sabah Raflikan köyünden
hareket ederek ö¤leden sonra saat 13.00’da Kulp merkezi
Pasur’a gelifli ve geceyi burada geçirifli (Atatürk, Pasur’a 1
saatlik mesafeden Genç Mutasarr›f› Hilmi Bey ve di¤er
yüksek memurlar taraf›ndan karfl›lanm›flt›r. O.Y.S.G., s.
164).

13 May›s 1916 : Karargâh› Diyarbak›r’a nakledilen 2. Ordu Komutan› Ah-
met ‹zzet Pafla’n›n ‹stanbul’dan Diyarbak›r’a gelifli
(B.D.H.T.H., c.ll. ks.2, s.73; F.l, s.252-253; A.Y.A., s.46).

14 May›s 1916 : Atatürk’ün, beraberindekilerle sabah Kulp’tan hareket ede-
rek akflamüzeri saat 17.00’de fiin’e gelifli ve 17. Alay’›n ha-
z›rlad›¤› yeme¤i yiyifli (O.Y.S.G., s.164; A.H.D., s.41).

: Baflkomutanl›k Vekâleti taraf›ndan, Atatürk’ün komuta etti-
¤i 16. Kolordu’nun, 2. Ordu Komutanl›¤› emrine verilmesi
(B.D.H.T.H., c. II, ks.2, s.76).

15 May›s 1916 : Atatürk’ün, Kurmay Baflkan› ‹zzettin (Çal›fllar) Bey’le bera-
ber ö¤leden sonra fiin’de 17. Alay Karargâh›’na giderek
askerin erzak s›k›nt›s›n› görüflmesi (O.Y.S.G., s.164).

16 May›s 1916 : Atatürk’ün, Kurmay Baflkan› ‹zzettin (Çal›fllar) Bey’le bera-
ber cepheyi gezmesi; Rus kuvvetlerinin mevzilerini görme-
si (O.Y.S.G., s.164).

17 May›s 1916 : Atatürk’ün, sabah 17. Alay’›n bulundu¤u fiin cephesinden
hareket ederek saat 18.00’de Kulp’a gelifli, geceyi burada
kurulan ordugâhta geçirifli (O.Y.S.G., s.164).

18 May›s 1916 : Atatürk’ün, beraberindekilerle sabah Kulp’tan Diyarbak›r’a
hareketi (O.Y.S.G., s.165).

20 May›s 1916 : Atatürk’ün, beraberindekilerle Kulp’tan Diyarbak›r’a dönü-
flü (Dicle köprüsü civar›nda, 2. Ordu Kurmay Baflkan› Al-
bay ‹smet (‹nönü) Bey taraf›ndan karfl›lanm›flt›r. O.Y.S.G.,
s. 165).

: Atatürk’ün, Diyarbak›r’da 2. Ordu Karargâh›’na giderek Ah-
met ‹zzet Pafla ile görüflmesi (O.Y.S.G., s.165).

21 May›s 1916 : 2. Ordu Komutan› Ahmet ‹zzet Pafla ve Kurmay Baflkan›
Albay ‹smet (‹nönü) Bey’in, 16. Kolordu Karargâh›’na gele-
rek Atatürk’ü ziyareti (O.Y.S.G., s.165).
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: Atatürk’ün, ö¤leden sonra 24. Alay’› denetlemesi
(O.Y.S.G., s. 165).

23 May›s 1916 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra 16. Kolordu Karargâh›’nda Kur-
may Baflkan› ‹zzettin (Çal›fllar) ve 2. Ordu Kurmay Baflka-
n› ‹smet (‹nönü) Beylerle askerî, siyasî ve sosyal konular
üzerinde uzun sohbeti (O.Y.S.G., s.165).

31 May›s 1916 : Atatürk’ün, Kurmay Baflkan› ‹zzettin (Çal›fllar) Bey’le bera-
ber 2. Ordu Karargâh›’na gidifli, Ahmet ‹zzet Pafla ve ‹smet
(‹nönü) Bey’le görüflmesi (O.Y.S.G., s.166).

1 Haziran 1916 : 2. Ordu Komutan› Ahmet ‹zzet Pafla ve Kurmay Baflkan›
‹smet (‹nönü) Bey’in, 16. Kolordu Karargâh›’na gelerek
Atatürk’ü ziyareti (O.Y.S.G., s. 166).

2 Haziran 1916 : Atatürk’ün, Ahmet ‹zzet Pafla’n›n iste¤i üzerine, yollar hak-
k›nda incelemede bulunmak üzere sabah otomobille Diyar-
bak›r’dan Mardin’e gidifli ve gece saat 12.00’de Mardin’den
Diyarbak›r’a dönüflü (O.Y.S.G., s.166-167).

4 Haziran 1916 : Atatürk’ün, akflama do¤ru, Kurmay Baflkan› ‹zzettin (Çal›fl-
lar) Bey’le beraber 12. Alay ordugâh›na gidifli, cepheye ha-
reket edecek olan alaya gerekli emirler verifli, daha sonra
4. Tümen Karargâh›’na da u¤rayarak Tümen Komutan›
Aziz Samih (‹lter) Bey’i ziyareti (O.Y.S.G., s.167).

6 Haziran 1916 : Atatürk’ün, Kurmay Baflkan› ‹zzettin (Çal›fllar) Bey’le bera-
ber akflama do¤ru Diyarbak›r-Mardin yolunda ve ba¤lar
içinde otomobille bir gezinti yapmas› (O.Y.S.G., s.167).

9 Haziran 1916 : Rus kuvvetlerinin, Çapakçur (Bingöl) cephesinde mevzile-
rimize taarruzu (O.Y.S.G., s.168).

15 Haziran 1916 : Atatürk’ün komuta etti¤i 16. Kolordu Karargâh›’n›n, Diyar-
bak›r’dan Silvan’a nakli (2. Ordu Karargâh›’n›n Diyarba-
k›r’da kurulmas› üzerine, 16. Kolordu Karargâh› bugün Sil-
van’a nakledilmifl, Atatürk de ertesi günü Diyarbak›r’dan
ayr›larak Silvan’a gelmifltir. O.Y.S.G., s.169; B.H.Ü.S.M.K.
II;A.H.D, s.41).

16 Haziran 1916 : Atatürk’ün, Kurmay Baflkan› ‹zzettin (Çal›fllar) Bey’le bera-
ber sabah otomobille Diyarbak›r’dan Silvan’a hareketi, sa-
at 17.00’da Silvan’a gelifli (O.Y.S.G., s.169).
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21 Haziran 1916 : Atatürk’ün, Kurmay Baflkan› ‹zzettin Bey ve bir k›s›m karar-
gâh mensuplar›yla akflamüzeri Silvan’da, at üzerinde, ka-
saban›n etraf›n› dolaflmas› (O.Y.S.G., s.170).

24 Haziran 1916 : Atatürk’ün, Kurmay Baflkan› ‹zzettin Bey ve bir k›s›m karar-
gâh mensuplar›yla, akflamüzeri at üzerinde, 16. Kolordu
Karargâh›’n›n ordugâh›na giderek tabanca at›fl› yapmalar›
(O.Y.S.G., s. 170).

5 Temmuz 1916 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra -Çapakçur(Bingöl)’dan gelen 13.
Alay 3. Taburu’nu denetlemesi, subay ve erlere hitaben
hizmet ve fedakârl›klar›n› takdir eden k›sa bir konuflma
yapmas› (O.Y.S.G., s.172).

7 Temmuz 1916 : Atatürk’ün, sabah›n erken saatlerinde Silvan’dan Mufl cep-
hesine hareketi (O.Y.S.G., s.172). (Atatürk, Mufl cephesin-
de Nuri (Conker) Bey’in komutas›ndaki 8. Tümen Karargâ-
h›’na gelmifl, cephe vaziyeti hakk›nda görüflmüfl ve geceyi
burada geçirmifltir. A.H.D., s.41).

8 Temmuz 1916 : Atatürk’ün, Kozma da¤›nda Galip (Türker) Bey’in komuta-
s›ndaki 23. Alay’› denetlemesi (A.H.D., s.41).

12 Temmuz 1916 : Ruslar›n, 8. Tümen cephesi (Mufl cephesi)’nde taarruza
geçmesi (O.Y.S.G., s. 173).

13 Temmuz 1916 : Ruslar›n, 8. Tümen cephesi (Mufl cephesi)’ne taarruzunun
devam etmesi; ancak kuvvetlerimizin a¤›r kay›plar vererek
savunma ve karfl› taarruzu ile durdurulmas› (O.Y.S.G.,
8.173).

17 Temmuz 1916 : Atatürk’ün, 2. Ordu Komutan› Ahmet ‹zzet Pafla’ya -Kulp
muharebesi ve 8. Tümen’in son düflman taarruzunda çekil-
mesi hakk›nda bilgi istemesi üzerine- makina bafl›nda bilgi
vermesi: “...Düflman üstün kuvvetlerle taarruz etmifltir.
...Tümenin kayb› yaklafl›k olarak 1/3’ten az de¤ildir. ...Düfl-
man›n eski mevzilerine at›lmas›n› bu kuvvetle sa¤laman›n
mümkün olmad›¤› kan›s›nday›m” (B.D.H.T.H., c.ll, ks.2,
s.106-107).

26 Temmuz 1916 : Atatürk’ün, Mufl cephesinden Silvan’a dönüflü (O.Y.S.G.,
s. 176; A.H.D., s.48).

27 Temmuz 1916 : Atatürk’e, Birinci Dünya Savafl›, özellikle Çanakkale muha-
rebelerindeki üstün baflar›lar› nedeniyle Avusturya-Maca-

79



ristan Hükûmeti’nce Üçüncü Rütbe’den Muharebe Liyakat
Madalyas› verilmesi (A.N.M., s. 128).

29 Temmuz 1916 : 2. Ordu Komutan› Ahmet ‹zzet Pafla’n›n, Kurmay Baflkan›
Albay ‹smet (‹nönü) Bey’le beraber Diyarbak›r’dan Silvan’a
gelerek ordunun ilerideki harekât› hakk›nda Atatürk’le gö-
rüflmesi ve geceyi Silvan’da geçirifli (F.I., s.262-264;
B.H.Ü.S.M.K. II;O.Y.S.G., s.176-177).

30 Temmuz 1916 : 2. Ordu Komutan› Ahmet ‹zzet Pafla’n›n, Kurmay Baflkan›
Albay ‹smet (‹nönü) Bey’le beraber Diyarbak›r’a dönmek
üzere, sabah Silvan’dan ayr›l›fl› (O.Y.S.G., s.177).

2 A¤ustos 1916 : Atatürk komutas›ndaki kuvvetlerin, Bitlis ve Mufl yönünde
taarruza geçifli (Bugün ve bugünü izleyen günlerde Ruslar-
la iki tümenimiz aras›nda taarruz ve karfl› taarruz fleklinde
fliddetli çarp›flmalar olmufltur. K.A., s. 198-199; A. Y.A., s.47;
A.Ü.O.B., s.3).

7 A¤ustos 1916 : Atatürk komutas›ndaki 16. Kolordu’ya ba¤l› 8. Tümenin,
Mufl’u düflman iflgalinden kurtar›fl› (A. ve Di., s.78-79).
(Mufl, 25 A¤ustos 1916’da tekrar Ruslar›n eline düflmüfltü.
Atatürk’ün 2. Ordu Komutanl›¤› s›ras›nda, 30 Nisan
1917’de bu flehrimiz, ikinci defa Rus iflgalinden kurtar›ld›).

8 A¤ustos 1916 : Atatürk komutas›ndaki 16. Kolordu’ya ba¤l› 5. Tümenin,
Bitlis’i düflman iflgalinden kurtar›fl› (A. ve Di., s.78-79;
K.A.M.M.T.,s.158).

: Atatürk’ün, 2. Ordu Komutanl›¤›’na telgraf›: “Mufl dün ve
Bitlis bugün kolordumuz taraf›ndan zapt ve iflgal edilmifltir”
(A. ve Di., s.80).

8 A¤ustos 1916 : 2. Ordu Komutan› Ahmet ‹zzet Pafla’n›n, Mufl ve Bitlis’in
kuvvetlerimiz taraf›ndan geri al›n›fl› üzerine Atatürk’e tebrik
ve teflekkür telgraf›: “Komutan›z alt›ndaki askerlerimizi iyi
koruyarak gerekli zamanda gösterdi¤iniz dâhiyane kudret
ve cesaretle yapt›¤›n›z kahramanca hizmetten dolay› size
tebrik ve teflekkürlerimi bildiririm” (M.A.‹.P., s.132; F.l,
s.264).

10 A¤ustos 1916 : Baflkomutan Vekili Enver Pafla ve 4. Ordu Komutan› Ce-
mal Pafla’n›n, Mufl ve Bitlis’in kuvvetlerimiz taraf›ndan geri
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al›n›fl› üzerine Atatürk’e, 16. Kolordunun baflar›s›n› tebrik
eden telgraflar› (O.Y.S.G., s.179).

12 A¤ustos 1916 : 16. Kolordu’ya ba¤l› 5. Tümen’in Tatvan’› düflman iflgalin-
den kurtar›fl› ve düflman› Ahlat yönünde geri çekilmeye
mecbur edifli (O.Y.S.G., s.179).

17/18 A¤ustos 1916: 2. Ordu Komutanl›¤›’n›n, Ruslar›n ileri harekete geçme-
leri üzerine 16. Kolordu Komutanl›¤›’na, 8. Tümen’in gece
yürüyüflü ile cepheye hareket etmesini bildiren emri
(B.D.H.T.H., c. II, ks.2, s.182; B.H.Ü.S.M.K.II).

18 A¤ustos 1916 : Atatürk’ün, askerî harekât› yak›ndan takip ve idare etmek
üzere Silvan’dan cepheye hareketi (B.H.Ü.S.M.K.II;
O.Y.S.G., s.180;A.H.D., s.53-61). (Atatürk 17 Eylül 1916’ya
kadar cephede kalm›fl ve bu süre içinde Çapakçur muha-
rebeleri ad›n› alan savafllar› idare etmifltir).

19 A¤ustos 1916 : Ruslar›n, tüm 2. Ordu cephesinde yeniden taarruza baflla-
mas› (B.D.H.T.H., c.ll, ks.2, s.185; O.Y.S.G., s.181; A.Y.A.,
s.47; K.A., s.200). (Yaklafl›k befl misli üstün durumda olan
düflman kuvvetlerinin taarruzu karfl›s›nda, 16. ve 3. Kolor-
du birlikleri 21 A¤ustos 1916’da as›l mevzilerine çekilmek
durumunda kalm›fllard›r. B.D.H.T.H., c.ll, ks.2, s.187-191).

21 A¤ustos 1916 : 19 A¤ustos’ta bafllayan ve 20 A¤ustos’ta da devam eden
Rus taarruzu karfl›s›nda 3. ve 16. Kolordular›n as›l mevzi-
lerine çekilmeleri (16. Kolordu birlikleri, düflman›n bu taar-
ruzu esnas›nda -7. Tümen ve 20. Alay’›n gerekli savunma-
y› gösterememesi nedeniyle- Masalla deresi yönünde geri
çekilmeye mecbur olmufltur. O.Y.S.G., s.181).

23 A¤ustos 1916 : Ruslar›n, Bitlis ve Mufl bölgelerinde 16. Kolordu birliklerine
karfl› yeniden taarruza bafllamas› (B.D.H.T.H., c.ll, ks.2, s.
193).

24 A¤ustos 1916 : Atatürk’ün, Tafll›tepe’ye ç›karak 7. Tümen cephesinde in-
celemeler yapmas›, 7. Tümen Komutan› ve 20. Alay Komu-
tan›’n›n de¤ifltirilmesi (O.Y.S.G., s.182).

25 A¤ustos 1916 : Do¤u cephesinde 2. Ordu’nun, üç kolordusu ile karfl› taar-
ruza geçmesi ve Rus birliklerini geriletmeleri (B.D.H.T.H.,
c.ll, ks.2, s.194, 198; O.Y.S.G., s.182; A.Ü.O.B., s.5; K.A.,
s.201).
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29 A¤ustos 1916 : 16. Kolordu’ya ba¤l› 7. ve 8. Tümenlerin, sabahleyin Rus
kuvvetlerine taarruzu ve düflman›n Bu¤lan Gedi¤i yönünde
çekilmesi (B.D.H.T.H.,c.II, ks.2, s.203-204). (16. Kolor-
du’nun taarruzu, 30 A¤ustos 1916 günü de devam etmifltir.
O.Y.S.G., s. 183).

30 A¤ustos 1916 : Do¤u cephesinde 2. Kolordu Komutan› Faik Pafla’n›n flehit
oluflu (B.D.H.T.H.,c.II, ks.2, s.204-205; F.l, s.267).

: 2. Ordu Kurmay Baflkan› Albay ‹smet (inönü) Bey’in, 2. Ko-
lordu Komutan Vekilli¤ine atanmas› (B.D.H.T.H., c.II, ks.2,
s.204-205; F.l, s.267).

: 2. Ordu Komutanl›¤›’n›n, ba¤l› kolordulara, yorulan askerin
dinlendirilmesi ve birliklerin kendilerine çekidüzen vermele-
ri amac›yla 31 A¤ustos 1916’da, bulunduklar› hatta durma-
lar› emri (B.D.H.T.H., c.ll, ks.2, s.205).

31 A¤ustos 1916 : Ruslar›n, sabah 16. Kolordu birliklerine taarruzu, 7. ve 8.
Tümenlerin as›l mevzileri olan Masalla deresi bat›s›na çe-
kilifli, burada savunmaya devam edifli, bu mevziye yap›lan
bir düflman taarruzunun baflar›yla püskürtülmesi
(B.D.H.T.H., c.ll, ks.2, s.207; O.Y.S.G., s.183).

: Atatürk’ün, 2. Ordu Komutanl›¤›’na raporu: “...Masalla de-
resi bat›s›nda as›l mevziin sol nefese kadar savunulaca¤›!”
(B.D.H.T.H., c.ll, ks.2, s.207).

4 Eylül 1916 : Atatürk’ün, Kurmay Baflkan› ‹zzettin (Çal›fllar) Bey’le bera-
ber ö¤leden sonra, Sivritepe’de 8. Tümen cephesinde in-
celemelerde bulunmas› (O.Y.S.G., s.184).

17 Eylül 1916 : Atatürk’ün, sabah, Do¤u cephesinden Silvan’a hareketi
(O.Y.S.G.,s.186),

20 Eylül 1916 : Atatürk’ün, sabah, Do¤u cephesinden Silvan’a dönüflü
(O.Y.S.G., s.186; B.H.Ü.S.M.K.II; A.H.D., s.61).

24 Eylül 1916 : Do¤u cephesine gelen Baflkomutan Vekili Enver Pafla’n›n,
cepheden Atatürk’e ve 16. Kolordu mensuplar›na tebrik ve
selâm telgraf› (O.Y.S.G., s.187).

30 Eylül 1916 : Atatürk’ün, Silvan’dan Madam Corinne’e Frans›zca mektu-
bu: “...K›ymet verdi¤iniz insanlarla birlikte atefle ve ölüme
gö¤üs germek ne zevk!” (A.B.K.M., M. 2.12.1954; M.K. ve
C.L., s.64-65; Ö.A.Ö.M., s.81-82).
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: Atatürk’ün, Kurmay Baflkan› ‹zzettin (Çal›fllar) Bey ve di¤er
baz› arkadafllar›yla ava gidifli (O.Y.S.G., s.187).

6 Ekim 1916 : Atatürk’ün, akflamüzeri Kurmay Baflkan› ‹zzettin (Çal›fllar)
Bey ve yaverleriyle beraber Silvan-Befliri yolunda atla bir
gezinti yapmas› (O.Y.S.G., s.188).

8 Ekim 1916 : Atatürk’ün, Kurban Bayram› nedeniyle sabah, Kurmay
Baflkan› ‹zzettin (Çal›fllar) Bey ve yüksek rütbeli subaylar-
la, Silvan’da camiye giderek bayram namaz› k›lmas›, Hü-
kûmet Dairesi’nde tebrikleri kabul etmesi, ö¤leden sonra
askerin bayram›n› tebriki (O.Y.S.G., s.189).

11 Ekim 1916 : Atatürk’ün, Silvan’a gelen Diyarbak›r Vali Vekili Bedri Bey’i
karfl›lamaya gitmesi (O.Y.S.G., s.189).

19 Ekim 1916 : Atatürk’ün, beraberindekilerle at üzerinde bir gezinti yap-
mas› (O.Y.S.G., s.190).

5 Kas›m 1916 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra, Silvan’a gelen 5. Tümen Komu-
tanl›¤›’na yeni atanan Albay Ali Fuat (Cebesoy) Bey’i -Me-
flekkat köyünde- karfl›lamas›, akflam yeme¤ini beraber ye-
meleri (O.Y.S.G., s.192).

7 Kas›m 1916 : Atatürk’ün, Bitlis cephesini denetleme amac›yla beraberin-
de 5. Tümen Komutanl›¤›’na yeni atanan Albay Ali Fuat
(Cebesoy) ve 16. Kolordu Kurmay Baflkan› ‹zzettin (Çal›fl-
lar) Beyler olmak üzere, sabah Silvan’dan Bitlis’e hareketi
ve geceyi Hazo’nun güneyinde geçirifli (A.H.D., s.65; O.
Y.S. G..S.192; B.H. Ü.S.M.K.II).

8 Kas›m 1916 : Atatürk’ün, Silvan’dan Ziyaret (Veyselkarani)’e gelifli, gece-
yi -Fuat (Bulca) Bey’in komuta etti¤i- 23. Alay ordugâh› ci-
var›nda çad›rda geçirifli (A.H.D., s.66; O.Y.S.G., s.193).

9 Kas›m 1916 : Atatürk’ün, sabah saat 8.00’de Ziyaret’ten hareketi, saat
17.00’de Duhan’a gelifli, geceyi Duhan’›n kuzeyinde 13.
Alay’›n eski ordugâh›nda çad›rda geçirmesi (A.H.D., s.66;
O.Y.S.G., s.193).

10 Kas›m 1916 : Atatürk’ün, sabah Duhan’›n kuzeyinden hareketle ö¤leyin
12.30’da -beraberinde Ali Fuat (Cebesoy) ve ‹zzettin (Ça-
l›fllar) Beyler olmak üzere- Bitlis’e gelifli (A.H.D., s.67).

11 Kas›m 1916 : Atatürk’ün, sabah Bitlis yak›n›nda 15. Alay cephesini de-
netlemesi, saat 16.00’da tekrar Bitlis’e dönüflü (A.H.D.,
s.67; O.Y.S.G., s.193).
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12 Kas›m 1916 : Atatürk’ün, Bitlis yak›n›ndaki -Yarbay Ali (Çetinkaya) Bey’in
komuta etti¤i-14. Alay’› denetlemesi ve geceyi Alay Karar-
gâh›’nda geçirmesi (A.H.D., s.68; O.Y.S.G., s. 194).

13 Kas›m 1916 : Atatürk’ün, 14. Alay Karargâh›’ndan hareketle Keltepe’ye
gelifli; tümen, alay ve tabur komutanlar›yla görüflmesi, 11.
Alay Karargâh›’na gelerek ö¤le yeme¤i yemesi, daha son-
ra Bitlis’e dönüflü (A.H.D., s.69; O.Y.S.G., s. 194).

14 Kas›m 1916 : Atatürk’ün, -öksürükten rahats›zl›¤› nedeniyle- günü Bit-
lis’teki Karargâh›’nda geçirmesi (A.H.D., s.70; O.Y.S.G., s.
194).

15 Kas›m 1916 : Atatürk’ün, Bitlis’te günün büyük k›sm›n› -öksürükten rahat-
s›zl›¤› nedeniyle- istirahat ederek geçirmesi, akflama do¤-
ru 5. Tümen Bafltabipli¤i ve ‹dare Baflkanl›¤› dairelerini ge-
zerek incelemelerde bulunmas› (A.H.D., s.70).

16 Kas›m 1916 : Atatürk’ün, Bitlis’te 5. Tümen Komutan› Albay Ali Fuat (Ce-
besoy) Bey’i makam›nda ziyareti, hastaneleri denetlemesi,
hastalar› ziyaret etmesi, daha sonra fierefiye Camii’ni gez-
mesi (A.H.D., s.71; O.Y.S.G., s.195).

17 Kas›m 1916 : Atatürk’ün, günü Bitlis’te Karargâh›’nda geçirmesi (A.H.D.,
s.71).

18 Kas›m 1916 : Atatürk’ün, Bitlis’te fieyh Küfrevî’nin türbesini ziyareti, baz›
tarihî yerleri gezifli, daha sonra ikametgâh›na dönüflü, ak-
flam yeme¤ini Ali Fuat (Cebesoy) Bey’le beraber yemesi
(O. Y.S.G.,s.195; A.H.D., s. 72).

: Atatürk’ün, ‹stanbul’da bulunan, annesi Zübeyde Ha-
n›m’dan mektup al›fl› (A.H.D., s.72).

19 Kas›m 1916 : Atatürk’ün, aral›kl› olarak okumakta oldu¤u, Alphonse Da-
udet’nin Sapho-Moeurs Parisiennes (Safo - Paris Âdetleri)
adl› roman›n› bitirmesi (A.H.D., s.72).

20 Kas›m 1916 : Atatürk’ün, 5. Tümen cephesindeki denetlemeleri hakk›nda
2. Ordu Komutanl›¤›’na bir rapor yazmas› (A.H.D., s.73).

: Atatürk’ün, ‹stanbul’da bulunan annesi Zübeyde Han›m’a,
Madam Corinne’e ve baz› tan›d›klar›na Bitlis’ten birer kart-
postal göndermesi (A.H.D., s.73).
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21 Kas›m 1916 : Atatürk’ün, sabah, Silvan’a dönmek üzere Bitlis’ten hareke-
ti, 5. Tümen Komutan› Albay Ali Fuat (Cebesoy) Bey tara-
f›ndan u¤urlan›fl›, akflam Duhan’›n güneyinde kurulan or-
dugâhta Kurmay Baflkan› ‹zzettin (Çal›fllar) Bey’le örtün-
menin kald›r›lmas›, sosyal yaflam›n düzeltilmesi, kad›nlar›n
okumas›, yetenekli anne yetifltirme, kad›nlara serbestlik
verme vb. konular üzerinde sohbeti (A.H.D., s.75-76;
O.Y.S.G., s. 196).

22 Kas›m 1916 : Atatürk’ün, sabah Duhan’dan hareketi, saat 13.00’te Ziya-
ret (Veyselkarani)’e gelifli, 23. Alay Komutan› taraf›ndan
karfl›lan›fl›, Veyselkarani türbesini ziyareti, daha sonra Koh
köyünde 23. Alay Karargâh›’na gelifli ve geceyi burada ge-
çirifli (A.H.D., s.76; O.Y.S.G., s. 196).

23 Kas›m 1916 : Atatürk’ün, sabah Kelhük köyünde, 23. Alay’›n I. Tabur’unu
denetlemesi, harp oyunu yapt›rmas›, bilâhare tekrar Koh
köyüne dönüflü (A.H.D., s.77; O.Y.S.G., s.196).

24 Kas›m 1916 : Atatürk’ün, 23. Alay’›n 2. Tabur’unu denetlemesi, tabura bir
tatbikat yapt›r›lmas› (A.H.D., s.77; O.Y.S.G., s.196).

25 Kas›m 1916 : Atatürk’ün Says köyünde 23. Alay’›n 3. Tabur’unu denetle-
mesi, tabura bir tatbikat yapt›r›lmas› (A.H.D., s.77;
O.Y.S.G., s.196).

26 Kas›m 1916 : Atatürk’ün, günü Koh köyünde 23. Alay Karargâh›’nda isti-
rahatla geçirmesi (A.H.D., s.77; O.Y.S.G., s. 197).

27 Kas›m 1916 : Atatürk’ün, Koh köyündeki 23. Alay Karargâh›’ndan hare-
ketle Siirt’e gelifli, merasimle karfl›lan›fl›, geceyi burada ge-
çirifli (A.H.D., s.78).

28 Kas›m 1916 : Atatürk’ün, Siirt’te, günü Vali Memduh Bey’in kona¤›nda
geçirifli (A.H.D., s.78).

29 Kas›m 1916 : Atatürk’ün, sabah Siirt’ten hareketle Garzan’a gelifli, Hükü-
met Dairesi’nde misafir edilifli, geceyi burada geçirifli (A.H.D.,
s.79).

30 Kas›m 1916 : Atatürk’ün, sabah Garzan’dan Silvan’a hareketi, ö¤leden
sonra saat 16.30’da Silvan’a dönüflü (A.H.D., s.82; O.Y.
S.G..S.197).

1 Aral›k 1916 : Atatürk’ün, fiehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi taraf›ndan
yaz›lan “Allah’› ‹nkâr Mümkün müdür?” adl› eseri okumas›
(A.H.D., s.82).
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2 Aral›k 1916 : Atatürk’ün, 2. Ordu Komutan› Ahmet ‹zzet Pafla’ya “Van
Hareket Müfrezesi’nin gelecekteki hareket plân› hakk›nda”
görüfllerini bildiren bir rapor yazmas› (A.H.D., s.83). (Bu ra-
por, 3 Aral›k 1916 günü 2. Ordu Komutanl›¤›’na gönderil-
mifltir. O.Y.S.G., s. 197);

3 Aral›k 1916 : Atatürk’ün, Ar›burnu muharebelerine ait belge ve notlar›n›
rapor halinde yazmaya bafllamas› (A.H.D., s.83).

4 Aral›k 1916 : Atatürk’ün, günü kitap okumak ve Ar›burnu Muharebeleri
Raporu’nun yazmakla geçirmesi (A.H.D., s.83-84).

5 Aral›k 1916 : Atatürk’ün, Ar›burnu Muharebeleri Raporu’nu yazmaya de-
vam etmesi (A.H.D., s.84).

5 Aral›k 1916 : 2. Ordu Komutan› Ahmet ‹zzet Pafla’n›n, Atatürk’e, Van
Hareket Müfrezesi hakk›ndaki görüfl ve tekliflerini kabul et-
ti¤ini bildirmesi (A.H.D., s.84).

6 Aral›k 1916 : Atatürk’ün, Ar›burnu Muharebeleri Raporu’nu yazmaya de-
vam etmesi, George L. Fonsgrive’den Ahmet Naim taraf›n-
dan çevrilen Mebâdî-i Felsefe (Felsefe’ye Girifl) adl› eseri
okumaya bafllamas› (A.H.D., s.84).

7 Aral›k 1916 : Atatürk’ün, ö¤leye kadar kitap okumas›, akflamüzeri bir ge-
zinti yapmas› (A.H.D., s.84).

8 Aral›k 1916 : Atatürk’ün, Kurmay Baflkan› ‹zzettin (Çal›fllar) Bey ve bir
k›s›m subaylarla, Silvan’›n güney taraf›nda tavflan av›na
gitmesi, akflama do¤ru Silvan’a dönüflü (A.H.D., s.85;
O.Y.S.G., s. 198).

10 Aral›k 1916 : Atatürk’ün, okumakta oldu¤u Nam›k Kemal’in “Makalât-›
Siyasiye ve Edebiye” adl› eserini bitirmesi ve “Tarih-i Os-
manî”sini okumaya bafllamas›, yazd›¤› Ar›burnu Muhare-
beleri Raporu’nu okutmas›, Çapakçur (Bingöl) cephesine
ait yaz›lan muharebe raporunu okutup dinlemesi (A.H.D.,
s.85-86).

11 Aral›k 1916 : Atatürk’ün, ö¤leye kadar, Ar›burnu Muharebeleri Rapo-
ru’nu, daha sonra Çapakçur (Bingöl) cephesine ait raporla-
r› okutarak dinlemesi (A.H.D., s.86).

12 Aral›k 1916 : Atatürk’ün, Ahmet ‹zzet Pafla’n›n izinli olarak bir süre ‹s-
tanbul’a gitmesi üzerine 2. Ordu Komutan Vekilli¤i’ne atan-
mas› (A.H.D., s.86; B.D.H.T.H., c.ll, ks.2, s.236; O.Y.S.G.,
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s.199; F.I, s.270; ‹.A., s.726; A.A.K., s.19;‹.O.K.V.M.K.P.R.,
s.86; A.Y., s.87).

: Atatürk’e Mufl ve Bitlis cephelerindeki baflar›lar› nedeniyle
“‹kinci Rütbe’den Mecidî Niflan›” verilmesi (K.A.B.K.Ö.,
s.101; ‹.M.T.T., s.80; A.Y.A., s.47; A.N.M., s. 177). (Ata-
türk’e 25 Aral›k 1906 tarihinde verilen Beflinci Rütbe’den
Mecidî Niflan›n› takiben, üstün baflar›lar› nedeniyle Dör-
düncü ve Üçüncü Rütbe’den Niflan süreleri beklenmeksi-
zin, ikinci Rütbe’den Mecidî Niflan› verilmifltir. ‹.M.T.T.,
s.80;A.N.M., s.51-55, 177; O.Y.S.G., s.200).

: Atatürk’ün, yazmakta oldu¤u Ar›burnu Muharebeleri Rapo-
ru’nu, yaverine okutup dinlemesi (A.H.D., s.86).

14 Aral›k 1916 : Atatürk’ün, sabah Silvan’dan otomobille hareket ederek
ö¤leyin Diyarbak›r’a gelifli (A.H.D., s.87; O.Y.S.G., S.199).

15 Aral›k 1916 : Atatürk’ün, Diyarbak›r’dan hareketle saat 15.30’da Ergani
Madeni’ne gelifli ve geceyi burada geçirifli (A.H.D., s.88).

16 Aral›k 1916 : Atatürk’ün, sabah Ergani Madeni’nden hareketle ö¤leyin
Sekerat*’ta 2. Ordu Karargâh›’na gelerek 2. Ordu Komutan
Vekilli¤i görevini üzerine al›fl› (Atatürk, Sekerat’a yaklafl›r-
ken, ‹stanbul’a dönmek üzere karargâhtan ayr›lm›fl bulu-
nan Ahmet ‹zzet Pafla ile yolda k›sa bir süre görüflmüfltür.
A.H.D., s.89).

: Atatürk’ün, 2. Ordu Karargâh›’nda, ö¤le yeme¤inden son-
ra, Ahmet ‹zzet Pafla’n›n b›rakm›fl oldu¤u notlar› okumas›
ve 2. Ordu Kurmay Baflkan› Albay ‹smet (‹nönü) Bey’le gö-
rüflmesi (A.H.D., s.89).

17 Aral›k 1916 : Atatürk’ün, 2. Ordu’ya ba¤l› kolordulara, ordunun Darahini-
Hun-Gökdere da¤lar›-Çille da¤› hatt›na çekilmesi emri
(A.H.D., s.89).

: Atatürk’ün, 2. Ordu’nun iafle sorununu görüflmek üzere Bit-
lis ve Diyarbak›r Valilerini Sekerat’ta 2. Ordu Karargâh›’na
daveti (A.H.D., s.89).

18 Aral›k 1916 : Baflkomutan Vekili Enver Pafla’n›n, Ahmet ‹zzet Pafla’n›n
izin süresince 2. Ordu Komutanl›¤›’n›n 3. Ordu Komutan› Ve-
hip Pafla’dan direktif alaca¤› hakk›nda emri (A.H.D., s.90).
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19 Aral›k 1916 : Atatürk’ün, 2. Ordu Kurmay Baflkan› ‹smet (‹nönü) Bey’le
görüflmesi, yap›lan yeni düzenleme hakk›nda Baflkomu-
tanl›k Vekâleti’ne, 3. Ordu Komutan› Vehip Pafla’ya ve ‹s-
tanbul’a -izinli olarak- gitmekte bulunan Ahmet ‹zzet Pa-
fla’ya bilgi vermesi (A.H.D., s.90).

: Atatürk’ün, Sekerat’tan Palu’ya giderek Kaymakam’la gö-
rüflmesi, yap›lacak bir köprünün çabuklaflt›r›lmas›n› iste-
mesi (A.H.D., s.90).

20 Aral›k 1916 : Atatürk’ün, ö¤leye kadar ordu iflleri ve yaz›flmalarla mefl-
gul olmas›, ö¤leden sonra bir saat uzakl›kta bulunan 2. Or-
du Karargâh› Süvari Bölü¤ü’ne gidifli, akflam karargâha
dönüflü (A.H.D., s.90).

21 Aral›k 1916 : Atatürk’ün, 2. Ordu’ya ba¤l› kolordulardan gelen raporlar›
incelemesi, akflamüzeri yaya bir gezinti yapmas› (A.H.D.,
s.91).

23 Aral›k 1916 : Atatürk’ün, Sekerat’tan hareketle, yol boyunca Gökdere
da¤›-Çille da¤› savunma hatt›n› inceleyerek ‹sa A¤a mez-
ras›na gelifli, geceyi burada geçirifli (A.H.D., s.91).

24 Aral›k 1916 : Atatürk’ün, ‹sa A¤a mezras›ndan hareketle Gökdere da¤›-
n›n tepesine ç›k›fl›, tekrar ‹sa da¤› mezras›na inifli, daha
sonra Bahçeköy ve Tepeköy’e gidifli (A.H.D.. s.91).

-1917-

22 Ocak 1917 : Atatürk’ün, 16. Kolordu Kurmay Baflkan› Yarbay ‹zzettin
(Çal›fllar) Bey’i, Silvan’dan 2. Ordu Karargâh›’na ça¤›rma-
s› (O.Y.S.G., s.205).

24 Ocak 1917 : Atatürk’ün, Diyarbak›r Vali Kona¤›’nda bölge valileriyle top-
lant› yapmas› (O.Y.S.G., s.206).

: 16. Kolordu Kurmay Baflkan› izzettin (Çal›fllar) Bey’in -Ata-
türk’ün ça¤r›s› üzerine- Silvan’dan Diyarbak›r’a gelifli, Ata-
türk’le görüflmesi (O.Y.S.G., s.206).

25 Ocak 1917 : Yarbay ‹zzettin (Çal›fllar) Bey’in, 2. Ordu Karargâh›’nda
Kurmay Baflkan› olarak göreve bafllamas› (O.Y.S.G.,
s.206). (‹smet [‹nönü] Bey’in, 4. Kolordu Komutanl›¤›’na
atanmas› nedeniyle 2. Ordu Kurmay Baflkanl›¤› boflalm›fl
bulunuyordu).
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27 Ocak 1917 : Atatürk’ün, davet üzerine Diyarbak›r’a gelmifl bulunan Ela-
ziz (Elaz›¤) Valisi Sabit Bey’i, daha sonra Bitlis Valisi Mem-
duh Bey’i bölgelerine u¤urlay›fl› (O.Y.S.G., s.206).

29 Ocak 1917 : 2. Kolordu Komutan› Cafer Tayyar (E¤ilmez) Bey’in, 2. Or-
du Karargâh›’na gelifli, gece Atatürk’ün evinde misafir kal›-
fl› (O.Y.S.G., s.206).

4 fiubat 1917 : Atatürk’ün, üflütmeye ba¤l› rahats›zl›¤› nedeniyle günü Di-
yarbak›r’da evinde geçirmesi (O.Y.S.G., s.207).

: Talât Pafla’n›n, Sait Halim Pafla’n›n yerine sadrazam oluflu
(‹.O.T.K.IV, s.434).

5 fiubat 1917 : Atatürk’ün, rahats›zl›¤›n›n devam etmesi nedeniyle günü
evinde geçirifli, ‹zzettin (Çal›fllar) Bey’in kendisini ziyareti
(O.Y.S.G., s.207).

6 fiubat 1917 : Atatürk’ün, rahats›zl›¤› bugün de devam etmesi nedeniyle
günü evinde geçirifli (O.Y.S.G., s.207).

7 fiubat 1917 : Atatürk’ün rahats›zl›¤›n›n düzelmesi (O.Y.S.G., s.208).

15 fiubat 1917 : Atatürk’ün, akflam, Avusturyal› subaylar flerefine evinde bir
ziyafet vermesi (O.Y.S.G., s.209).

17 fiubat 1917 : Atatürk’ün, Baflkomutanl›k Vekâleti’nce Hicaz Kuvve-i Se-
feriye Komutanl›¤›’na atanmas› ve acele hareketinin emre-
dilmesi (A.A.K., s.12,59; A.H.E., s.110; K.A.B.K.Ö., s.101;
A.Y.A., s.47; O.Y.S.G., s.209). (Atatürk, Arabistan ve Me-
dine cephesinde oluflturulmas› düflünülen bu kuvvet komu-
tanl›¤›na Ordu Komutan› yetkisiyle, fakat 4. Ordu Komu-
tanl›¤› emrinde olmak üzere atanm›flt›. A.Y.A., s.47).

18 fiubat 1917 : 4. Ordu Komutan› Cemal Pafla’n›n, Atatürk’e, mümkün
olan süratle hareketini ve beraberinde bir Kurmay Baflkan›
getirmesini tavsiye eden telgraf› (O.Y.S.G., s.209).

20 fiubat 1917 : Atatürk’ün, akflam, davet üzerine Avusturyal› subaylar›n
düzenledi¤i yemekte bulunmas› (O.Y.S.G., S.209).

21 fiubat 1917 : Atatürk’ün, fiam’a gitmek üzere sabah saat 10.00’da oto-
mobille Diyarbak›r’dan ayr›l›fl› (O.Y.S.G., s.209).

24 fiubat 1917 : Atatürk’ün Diyarbak›r’dan Halep’e gelifli, Baron Oteli’ne ini-
fli.

26 fiubat 1917 : Atatürk’ün, Halep’ten trenle fiam’a gelifli, istasyonda fiam
Valisi Tahsin (Uzer) Bey ve 4. Ordu karargâh›na mensup
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yüksek rütbeli subaylar taraf›ndan karfl›lan›fl› (A.H.D., s.96)
(Atatürk, fiam’a geliflini takiben bölgedeki incelemeleri so-
nucu, stratejik aç›dan Hicaz’›n savunulmas› de¤il, boflalt›l-
mas› gerekti¤i görüflüne vard› ve bu görüflünü Cemal Pa-
fla’ya bildirdi. Atatürk’e göre Hicaz bölgesi boflalt›lmal›, bu-
radaki kuvvetlerle Suriye cephesi desteklenmeliydi. Enver
Pafla da bölgede gelip yapt›¤› inceleme sonucu ayn› kara-
ra vard›. Bunun üzerine Atatürk’e verilen Hicaz Kuvve-i Se-
feriye Komutanl›¤› görevi kald›r›ld›. A.H.D., s.105-106;
K.A., s.207; A.Y.A., s.48; A.Y., s.88-89).

28 fiubat 1917 : Baflkomutan Vekili Enver Pafla’n›n fiam’a gelifli, burada
Cemal Pafla ve Atatürk ile görüflmesi (B.D.H.T.H., c. IV, ks.
1, s.496).

3 Mart 1917 : Baflkomutan Vekili Enver Pafla’n›n, durumu yerinde incele-
dikten sonra emri: “Medine’nin boflalt›lmas› ve Hicaz’daki
kuvvetlerin, Filistin’de kullan›lmak üzere geri çekilmesi
(B.D.H.T.H., c. IV, ks.1, s.496; Erden, s.23).

: 2. Ordu Komutan› Ahmet ‹zzet Pafla’n›n, -izinli olarak gitti-
¤i- ‹stanbul’dan Diyarbak›r’a dönüflü (B.D.H.T.H., c.ll, ks.2,
s.253; O.Y.S.G.,s.210).

7 Mart 1917 : 2. ve 3. Ordular› içine almak üzere “Kafkas Ordular› Grubu
Komutanl›¤›” kurulmas› ve komutanl›¤›na 2. Ordu Komuta-
n› Ahmet ‹zzet Pafla’n›n atanmas› (B.D.H.T.H., c.ll, ks.2,
s.254).

: Atatürk’ün, -Hicaz Kuvve-i Seferiye Komutanl›¤›’n›n kald›-
r›lmas› üzerine- 2. Ordu Komutan Vekilli¤i’ne atanmas› (Bu
vekâleten atama, 16 Mart 1917 tarihinde asalete çevrilmifl-
tir. A.K.D.D.A.Y., s.74).

11 Mart 1917 : Irak cephesinde ‹ngiliz birliklerinin, Ba¤dat’› ele geçirmele-
ri (‹.O. T.K. IV, s.435; K.A., s.211; Borak, s. 149; A. Y.A., s.48).

12 Mart 1917 : Atatürk’ün, akflam saat 20.OO’de fiam’dan Diyarbak›r’a
dönüflü (O.Y.S.G., s.213).

13 Mart 1917 : Atatürk’ün, 2. Ordu birliklerine yaz›s›: “...Allah’›n yard›m› ve
beni seven kalplerin sevgi ve güvenine dayanarak baflar›l›
olaca¤›m›za tam bir inançla 2. Ordu’nun emir ve komutas›-
n› üzerime ald›m. Say›n komutan ve bütün kahraman silâh
arkadafllar›m› sayg› ve samimiyetle selâmlar›m”
(B.D.H.T.H., c.ll, ks.2, s.255).
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: Atatürk’ün, 2. Ordu bölgesindeki vali ve mutasarr›flarla Di-
yarbak›r Posta ve Telgraf Baflmüdürlü¤ü’ne yaz›s›: “Al-
lah’›n izniyle Diyarbak›r’a gelerek 2. Ordu’nun emir ve ko-
mutas›n› üzerime ald›m. Öteden beri oldu¤u gibi ordunun
baflar›s›na ait olan yard›mlar›n›z›n devam›n› temenni ile en
samimi sayg›lar›m› tekrar ederim” (B.D.H.T.H., c.ll, ks.2,
s.255).

16 Mart 1917 : Atatürk’ün, asaleten 2. Ordu Komutanl›¤›’na atanmas›
(A.K.D.D.A.Y., s.74). (Bu tarih, ‹.A., s.805; A.B.‹.B.T.B.H.,
s.240’da 18 Mart 1917 olarak gösterilmifltir).

28 Mart 1917 : Atatürk’ün, akflamüzeri, Kurmay Baflkan› izzettin (Çal›fllar)
Bey’le beraber Da¤kap›s› d›fl›ndaki Süvari Bölü¤ü’nü de-
netlemesi (O.Y.S.G., s.215).

3 Nisan 1917 : Atatürk’ün, sabah saat 6.00’da Diyarbak›r’dan 2. Kolordu
cephesine hareketi, geceyi Akviran’da kurulan çad›rl› ordu-
gâhta geçirifli (O.Y.S.G., s.215).

4 Nisan 1917 : Atatürk’ün, sabah, Akviran’dan Hani’ye hareketi, yolda 24.
Alay’a ait bir batarya ile iki seyyar hastaneyi denetlemesi,
Hani’ye gelifli, kasabadaki ambar, silâh deposu ve hasta-
neleri gözden geçirmesi (O.Y.S.G., s.215).

5 Nisan 1917 : Atatürk’ün, sabah, Hani’den hareketle yöredeki birlikleri de-
netlemesi, daha sonra Tuzla’ya gelifli, geceyi burada çad›r-
da geçirifli (O.Y.S.G., s.216).

6 Nisan 1917 : Atatürk’ün, sabah, Tuzla’dan hareketi, yolda Milis Alay›’n›
denetlemesi, daha sonra Varedek köyündeki 1. Tümen Ka-
rargâh›’na gelifli, ö¤leden sonra harp oyunu yap›lmas›
(O.Y.S.G., s.216).

7 Nisan 1917 : Atatürk’ün, sabah Varedek köyündeki 1. Tümen Karargâ-
h›’ndan hareketi, yolda baz› alay ve taburlar› denetleyerek
ö¤leden sonra Arakel’de 71. Alay Karargâh›’na gelifli, ge-
ceyi burada geçirifli (O.Y.S.G., s.216).

8 Nisan 1917 : Atatürk’ün, Murat cephesini gezerek 71. Alay’›n tabur ve
bataryalar›n› denetlemesi, tekrar Arakel’e dönüflü
(O.Y.S.G., s.216).

9 Nisan 1917 : Atatürk’ün, sabah Arakel’deki 71. Alay Karargâh›’ndan ha-
reketle ö¤leyin Varedek köyündeki 1. Tümen Karargâh›’na
gelifli, geceyi burada geçirifli (O.Y.S.G., s.216).
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: Atatürk’ün, Baflkomutanl›k Vekâleti’ne ve Kafkas Ordular
Grubu Komutanl›¤›’na, 2. Kolordu birliklerine yapt›¤› denet-
lemeyle ilgili görüfllerini bildiren yaz›s›: “...Piyade taburlar›
ve topçu birliklerindeki er eksikli¤inin tamamlanmas› zorun-
lu¤u vard›r” (B.D.H.T.H., c. II, ks.2, s.262-263).

10 Nisan 1917 : Atatürk’ün, sabah, Varedek’teki 1. Tümen Karargâh›’ndan
hareket ederek ö¤leye do¤ru Lice yak›n›nda 2. Kolordu Ka-
rargâh›’na gelifli, geceyi burada geçirifli (O.Y.S.G., s.217).

11 Nisan 1917 : Atatürk’ün, sabah, Lice yak›n›ndaki 2. Kolordu Karargâ-
h›’ndan hareketle ö¤leye do¤ru Diyarbak›r’a dönüflü
(O.Y.S.G., s.217).

30 Nisan 1917 : Rus kuvvetlerinin Mufl’u boflaltmalar› ve 2. Ordu’ya ait ke-
flif kollar›n›n, akflam Mufl’u geri al›fl› (O.Y.S.G., s.219).

Nisan Sonu 1917 : Atatürk’ün, ‹stanbul’da bulunan Salih (Bozok) Bey’e telgra-
f›: “Seni baflyaverim olarak yan›ma almak istiyorum. Kabul
etti¤in takdirde bana telgrafla bilgi vermelisin!” (H.A.Y., s.
178). (Kaynakta, bu telgraf›n tarihi belirtilmemifltir. Olayla-
r›n seyri, söz konusu tarihin Nisan 1917 sonlar› olabilece-
¤ini düflündürmektedir. Salih Bozok, hemen görevi kabul
etti¤ini bildiren bir telgraf çekmifl, atanmas›n› takiben de 9
May›s 1917 günü Diyarbak›r’a gelmifltir).

1 May›s 1917 : Atatürk’ün, 2. Ordu Karargâh›’nda Menzil Genel Müfettifli
General Back ve Grup Kurmay Baflkan› Falkenhausen ile
menzil hakk›nda görüflmesi (O.Y.S.G., s.219).

6 May›s 1917 : Atatürk’ün, bölge vali ve mutasarr›flar›yla ordunun iaflesiy-
le ilgili görüflmelerde bulunmas› (O.Y.S.G., s.220).

9 May›s 1917 : Atatürk’ün baflyaverli¤ine atanan Salih (Bozok) Bey’in ‹s-
tanbul’da Diyarbak›r’a gelifli (O.Y.S.G., s.220).

10 May›s 1917 : Atatürk’ün, -4. Kolordu Komutanl›¤›’ndan 20. Kolordu Ko-
mutanl›¤›’na atanan- Albay ‹smet(‹nönü) Bey’i, saat
18.00’de Ergani Madeni yolu üzerinde karfl›lamas›, gece
onunla uzun sohbeti (O.Y.S.G., s.220).

16 May›s 1917 : Atatürk’ün, Baflkomutanl›k Vekâleti’nin, 2. Ordu cephesin-
deki düflman konuflu hakk›nda bilgi isteyen flifre emrine,
cephedeki düflman birliklerinin ayr›nt›l› durumunu ve gö-
rüfllerini bildiren rapor fleklindeki cevab›: “...2. Ordu, bütün
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cephesi karfl›s›ndaki düflman›n hal ve hareketini büyük bir
dikkat ve özel bir önemle izlemektedir” B.D.H.T.H., c. II,
ks.2, s.279-282).

18 May›s 1917 : Baflkomutanl›k Vekâleti’nin, 2. Ordu Komutanl›¤›’na, Rus-
larla karfl›l›kl› konuflmalar yap›larak ateflkes teklifinde bulu-
nulmas› hakk›nda emri (O.Y.S.G., s.221).

20 May›s 1917 : Atatürk’ün, 4. Kolordu Komutanl›¤›ndan 20. Kolordu Komu-
tanl›¤›’na atanan Albay ‹smet (‹nönü) Bey hakk›nda verdi¤i
ayr›l›fl sicili: “Ciddî, faal, gayet zeki, yüksek fikirli, astlar›na
ve savafl ruhiyat›na hâkim ve etkili, iyi bir görüfle ve sürat-
li bir kavray›fla sahip. Kolordu’nun her türlü ihtiyac›n› dü-
flünmekten ve sa¤lamaya çal›flmaktan bir an uzak kalmaz
ve baflar›r. Askerî bilgisi ve anlay›fl› güzel ve genifl; do¤ru,
kesin ve tereddütsüz karar sahibi, cesur ve kiflisel karar›y-
la hareket etmek kabiliyetine sahip. Ordu ve memlekette,
üzerine alaca¤› mühim vatanî görevlerde kendisinden bü-
yük hizmetler beklenir” (A.H.A., 1978, s.97-98).

28 May›s 1917 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra da¤ bataryalar›n› denetlemesi
(O.Y.S.G., s.222).

1 Haziran 1917 : Atatürk’ün, akflamüzeri, hasta olan 2. Ordu Sa¤l›k ‹flleri
Baflkan› Yarbay Dr. Hüseyin Bey’i evinde ziyareti (O.Y.S.G.,
s.223).

8 Haziran 1917 : Atatürk’ün, sabah, Diyarbak›r’dan hareketi, Osmaniye’ye
u¤rayarak ö¤leyin Ergani Madeni’ne gelifli, Mutasarr›f Nus-
ret Bey taraf›ndan karfl›lanmas›, maden ocaklar›n› gezme-
si, geceyi Ergani Madeni’nde geçirifli (O.Y.S.G., s.224).

9 Haziran 1917 : Atatürk’ün, sabah, Ergani Madeni’nden hareket ederek Se-
kerat’a gelifli ve geceyi burada geçirifli (O.Y.S.G., s.224).

10 Haziran 1917 : Atatürk’ün, Sekerat’tan hareketle 2. Tümen karargâh›na
gelifli, k›sa bir dinlenmeyi takiben 33. ve 127. Alay birlikle-
rini denetlemesi, daha sonra Tümen’e ait esas mevzilerde
incelemelerde bulunmas›, tekrar Sekerat’a dönüflü
(O.Y.S.G., s.224).

11 Haziran 1917 : Atatürk’ün, Sekerat’tan hareketle Mahmutlu’ya gelifli, cep-
heye geçerek 126. ve 34. Alaylar› denetlemesi, bu alayla-
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ra ait mevzilerde incelemelerde bulunmas›, daha sonra -
Mahmutlu üzerinden- Sekerat’a dönüflü (O.Y.S.G., s.224).

12 Haziran 1917 : Atatürk’ün,sabah, Sekerat’tan hareketle Kumik’e u¤raya-
rak Süphantepe’ye gelifli, buradan Çanakç›’ya giderek Yar-
bay Mürsel(Bakü) komutas›ndaki 12. Tümen’e ait baz›
alaylar›n tabur ve bölüklerini denetlemesi, onlara tatbikat
yapt›r›lmas›, geceyi Çanakç›’da geçirifli (O.Y.S.G., s.224).

13 Haziran 1917 : Atatürk’ün, sabah, Çanakç›’dan hareket ederek Uzunmes-
tan yöresine gelifli, buradaki mevzii incelemesi, Süphan
Tepesi’ne ç›k›fl›, akflam Sekerat’a dönüflü (O.Y.S.G.,
s.225).

14 Haziran 1917 : Atatürk’ün, sabah, Sekerat’tan hareket ederek Yarbay Ha-
mit Fahri komutas›ndaki 48. Tümen cephesine gidifli, tüme-
ni denetlemesi, Tümen Karargâh›’nda ö¤le yeme¤ini yedik-
ten sonra Sekerat’a dönüflü (O.Y.S.G., s.225).

15 Haziran 1917 : Atatürk’ün, sabah otomobille Sekerat’tan hareket ederek
ö¤leye do¤ru Elaziz (Elaz›¤)’e gelifli, flehre bir saat uzakl›k-
ta Kafkas Ordular Grubu Komutan› Ahmet ‹zzet Pafla ve
Elaziz (Elaz›¤) Valisi Mithat Bey taraf›ndan karfl›lan›fl› ve
Grup Karargâh›’na gelifli (O.Y.S.G., s.226; H.A.Y., s.178).
(Atatürk, Elaziz (Elaz›¤)’de bulundu¤u s›rada, Baflkomutan
Vekili Enver Pafla, Grup Komutan› Ahmet ‹zzet Pafla’ya bir
telgraf çekerek Mustafa Kemal Pafla ile beraber, kendisiy-
le buluflmak üzere Halep’e hareket etmelerini istemifltir).

16 Haziran 1917 : Atatürk’ün, günü Elaziz (Elaz›¤)’de geçirmesi (O.Y.S.G.,
s.226).

17 Haziran 1917 : Atatürk’ün, sabah, Ahmet ‹zzet Pafla ile beraber Elaziz
(Elaz›¤)’den otomobille Diyarbak›r’a hareketi, akflamüzeri
Diyarbak›r’a geliflleri ve büyük törenle karfl›lanmalar› (O.
Y.S.G., s.226; H.A.Y., s. 178).

19 Haziran 1917 : Atatürk’ün, sabah, Ahmet ‹zzet Pafla ile beraber Diyarba-
k›r’dan Halep’e hareketi (O.Y.S.G., s.226; H.A.Y., s.178).

24 Haziran 1917 : Atatürk’ün, Halep’te Baflkomutan Vekili Enver Pafla’n›n
baflkanl›¤›nda yap›lan komutanlar toplant›s›na kat›lmas›
(A.H.E., s.118; K.A., s.213; A.M.F.A.Ç.A., s.507; A.Y.,
s.88; A.Y.A,   s.48; A.K.D.D.A.Y.,   s.75; H.A.Y.,   s. 179;
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B.D.H.T.H., c.lV, ks. 2, s.69). (Bu toplant›da Enver Pa-
fla’n›n teklifiyle, Ba¤dat’› geri almak üzere bir “Y›ld›r›m Or-
dular› Grubu” oluflturulmas› ve grubun harekât plân› üze-
rinde görüflülmüfltür. A.Y.A., s.48; A.K.D.D.A.Y., s.75).

26 Haziran 1917 : Atatürk’ün, Halep’ten Diyarbak›r’a hareketi (O.Y.S.G.,
s.227; H.A.Y., s.179). (Ahmet ‹zzet Pafla, Halep’te kalm›fl-
t›r).

27 Haziran 1917 : Atatürk’ün, saat 16.30’da Halep’ten Diyarbak›r’a dönüflü
(O.Y.S.G., s.227).

29 Haziran 1917 : Atatürk’ün, beraberindekilerle Diyarbak›r Büyük Camii’nde
cuma namaz› k›lmas› (O.Y.SG., s.227).

5 Temmuz 1917 : Atatürk’ün, Halep toplant›s›nda oluflturulmas› kararlaflt›r›-
lan Y›ld›r›m Ordular› Grubu Komutanl›¤›’na ba¤l› 7. Ordu
Komutanl›¤›’na atanmas› (K.A.M.M.T., s.619; A.B.‹.B.
T.B.H., s.241; K.A., s.211; A.M.F.A.Ç.A., s.505; A.Bi., s.14;
A.Y., s.90; A.Y.A., s.48; K.A.B.K.Ö., s.102; A.Ü.O.B., s.8;
A.N.M., s.178). (Atatürk’ün 7.Ordu Komutanl›¤›’na atanma-
s›yla boflalan 2. Ordu Komutanl›¤›’na Fevzi (Çakmak) Pa-
fla atanm›flt›r).

10 Temmuz 1917 : Atatürk’ün, -7. Ordu Karargâh›’n› oluflturmak üzere Enver
Pafla taraf›ndan ça¤r›lmas› üzerine- Diyarbak›r’dan ‹stan-
bul’a hareketi (O.Y.S.G., s.234; A.H.D., s.126; H.A.Y.,
s.180-181; B.D.H.T.H., c. II, ks.2, s.293 ; A.Ü.O.B., s.8).

15 Temmuz 1917 : Baflkomutan Vekili Enver Pafla’n›n, Y›ld›r›m Ordular› Gru-
bu kuruldu¤unu bildiren emri: “1- Y›ld›r›m Ordular› Grubu
Komutanl›¤› teflkil edilmifltir. Grup Komutanl›¤›, flimdilik ‹s-
tanbul’da kalacakt›r. 2- Y›ld›r›m Ordular› Grubu Komutanl›-
¤›’na Mareflal von Falkenhayn*, Kurmay Baflkanl›¤›’na Al-
bay von Dommes atanm›flt›r” (B.D.H.T.H., c. IV, ks., s.83).

16 Temmuz 1917 : Atatürk’ün, Diyarbak›r’dan Mardin-Halep yoluyla ‹stanbul’a
gelifli (Atatürk, ‹stanbul’a geliflini takiben Baflkomutan Ve-
kili Enver Pafla ve Y›ld›r›m Ordular› Grubu Komutan› Mare-
flal Falkenhayn ile görüflmüfl, k›sa süre içinde harekete ha-
z›r olmak üzere 7. Ordu Karargâh›’n› oluflturmufltur.
H.A.Y., s.181;A.H.D., s.128).
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20 Temmuz 1917 : ‹zinli olarak ‹stanbul’da bulunan 2. Ordu Kurmay Baflkan›
Yarbay ‹zzettin (Çal›fllar) Bey’in, ‹stanbul’da Atatürk’ü ziya-
reti ve görüflmesi (O.Y.S.G., s.235-236).

23 Temmuz 1917 : Atatürk’ün, akflam, ‹zzettin (Çal›fllar) Bey’le beraber ‹stan-
bul’da Sipahi Oca¤›’na gidifli, gece Akaretler’deki evinde
onunla sohbeti (O.Y.S.G., s.236).

15 A¤ustos 1917 : Atatürk’ün, 7. Ordu Komutanl›¤› görevine bafllamak üzere
‹stanbul’dan Halep’e hareketi (7. Ordu Karargâh› Halep’in
Aziziye mevkiinde idi). (H.A.Y., s.181-182; A.H.D., s.134-
135).

18/19 A¤ustos 1917: Atatürk’ün, Uluk›flla istasyonunda -Suriye’den izinli ola-
rak ‹stanbul’a dönmekte olan- 4. Ordu Komutan› Cemal
Pafla ile görüflmesi (H.A. Y., s. 182).

23 A¤ustos 1917 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan Halep’e gelifli (A.H.D., s.135;
H.A.Y., s. 182-183). (Atatürk’ün Halep’ten ‹stanbul’a ilk ya-
z›s› 24 A¤ustos 1917 tarihini tafl›d›¤›na göre Halep’e gelifl
tarihinin bundan bir veya birkaç gün önce olmas› gerek-
mektedir).

24 A¤ustos 1917 : Atatürk’ün, Halep’ten ‹stanbul’da bulunan Y›ld›r›m Ordular›
Grubu Komutan› Mareflal Falkenhayn’a telgraf›: “Menzil
Bafl Müfettifli General Kresman’›n, Gazze’nin Fetan aflireti
fieyhi Hacim ile bir sözleflme yapt›¤›n› gördüm. Bu anlafl-
ma, amaç ve iç politika itibariyle do¤ru olmaktan pek uzak-
t›r” (Atatürk, bu telgraf›n bir suretini de Baflkomutanl›k Ve-
kâleti’ne göndermifltir. A.K.Y.Y.A.S.B.H., M. 27.11.1979;
H.A.Y., s.182-183;A.B.E.N.Y., s.16-19).

27 A¤ustos 1917 : Atatürk’ün, Küfrevî fieyhi Abdülbâki Efendi’ye mektubu
(A.T.Y., s.544).

29 A¤ustos 1917 : Baflkomutan Vekili Enver Pafla’n›n, -Atatürk’ün Mareflal
Falkenhayn’a gönderdi¤i 24.7.1917 tarihli telgraf›n bir sure-
tini de kendine göndermesi nedeniyle- Atatürk’e telgraf›:
“...Bu konuda gerekenlerden bizzat iyice soruflturma yap›l-
mas›yla bu kiflinin gerçek durumunun ne oldu¤unun ve
kendisinin flu suretle ödüllendirilmesi emsallerinin bir çeflit
rekabetini davet etmek gibi bir sak›nca do¤urup do¤urma-
yaca¤›n›n görüfllerinizle beraber aç›kça ve ayr›nt›l› olarak
bildirilmesi rica olunur” (A.B.E.N.Y., s.26-27).
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30 A¤ustos 1917 : Y›ld›r›m Ordular› Grubu Komutan› Mareflal Falkenhayn’›n,
Atatürk’ün 24 A¤ustos 1917 tarihli yaz›s›na cevab›: “Bafl-
müfettiflli¤in Arap fleyhleriyle yapt›¤› sözleflmenin, gerçek-
ten politikam›za uymayan bir sonuç verip vermeyece¤ini,
sizin düflüncelerinizi de dikkate alarak inceleyece¤im. Y›l-
d›r›m Ordular› Grubu’nun bölgesindeki bir meselenin, Bafl-
komutanl›k Vekâleti’ne de bildirilmesinin hangi talimata da-
yand›¤›n›n bildirilmesi (!)” (A.B.E.N.Y., s.18-20; A.K.Y.Y.A.
S.B.H., M. 27.11.1979).

31 A¤ustos 1917 : Atatürk’ün, Mareflal Falkenhayn’›n 30 A¤ustos 1917 tarihli
telgraf›na cevab›: “...Haberleflmede izlenen yolun usule uy-
gun oldu¤u Genel Karargâh’ça da do¤rulanmaktad›r. Bafl-
komutanl›k, gerekli önlemlerin al›nmas› ve sonucun iletil-
mesini bildirmifltir. Böylece, ordu dürüst hareket etmifltir.
E¤er bu konuda sizin en küçük bir üzüntünüz olmuflsa ben
daha çok üzüntü duyar›m” (A.K.Y.Y.A.S.B.H., M. 29.11.
1979;A.B.E.N.Y., s.20-25).

6 Eylül 1917 : Baflkomutan Vekili Enver Pafla’n›n, Atatürk’e telgraf›:
“...Afliretler meselesi hakk›nda 7. Ordu’nun bana bilgi ver-
mesi do¤ru ve elde mevcut talimata uygun oldu¤una her-
halde Mareflal Falkenhayn Pafla Hazretleri de kanaat getir-
mifllerdir. Bu konuda kendisine tebligat yap›lm›flt›r”
(A.B.E.N.Y., s.24-25).

9 Eylül 1917 : Atatürk’e, Avusturya-Macaristan hükümeti taraf›ndan ‹kinci
Rütbe’den Harp Alâmeti Askerî Liyakat Madalyas› verilifli
(A.N.M., s. 129).

: Y›ld›r›m Ordular› Grubu Komutan› Mareflal Falkenhayn’›n,
incelemelerde bulunmak üzere ‹stanbul’dan Sina cephesi-
ne gelifli (B.D.H.T.H., c. IV, ks. 2, s.99).

18 Eylül 1917 : Atatürk’ün, Halep’ten -‹stanbul’da bulunan- Bahriye Naz›r›
ve 4. Ordu Komutan› Cemal Pafla’ya telgraf›: “7. Ordu he-
definin de¤iflmesi, memleketin hayat›na iliflkin araflt›rma ve
incelemeye de¤er yeniden baz› hususlar›n söz konusu ol-
mas›n› gerektirmifl bulunuyor. Yolculuk esnas›ndaki görüfl-
memizde ayn› fikirde oldu¤umuz gerçeklerin savunulma-
s›nda gerek görürseniz görüfllerimi bildirmeye haz›r›m”
(A.B.E.N.Y., s.28-29).  (Belgede tarih bulunmamaktad›r;

97



olaylar›n seyri söz konusu telgraf tarihinin, muhtemelen 17
ya da 18 Eylül 1917 olmas›n› gerektirmektedir).

19 Eylül 1917 : Bahriye Naz›r› ve 4. Ordu Komutan› Cemal Pafla’n›n, Ata-
türk’ün 18 Eylül 1917 tarihli telgraf›na cevab›: “Sürdürmek-
te oldu¤um mücadeleler s›ras›nda pek çok yararlan›laca¤›-
na emin oldu¤um görüfllerinizi beklerim” (A.B.E.N.Y., s.28-
29).

20 Eylül 1917 : Atatürk’ün, Halep’ten -‹stanbul’da bulunan- Bahriye Naz›r›
ve 4. Ordu Komutan› Cemal Pafla’ya, Sina cephesi hakk›n-
daki düflünce ve önerilerini bildiren genifl raporu: “...Elimiz-
de bulunan kuvvetleri iyi kullanmak gere¤i! ...Sina cephesi-
nin Mareflal Falkenhayn’dan al›narak bir Türk’e ve özellik-
le 7. Ordu Komutan› olmas› sebebiyle kendisine verilmesi-
nin uygun olaca¤›!” (A.B.E.N.Y., s.28-31; M.K.F.Ç., s.623-
627; A.B.E.B., s.112; K.A.M.M.T., s.256-265,619; A.A.K.,
s.12,60;A.T.T.B., s.5; A.H.E., s.122;A.M.F.A.Ç.A., s.506-
507; A.H.D., s.141; Borak, s.150-152; K.A., s.218-220;
A.Y., s.90-91, 149-155; A.K.D.D.A.Y., s.78; A.Y.A., s.48;
H.A.Y., s.183; B.D.H.T.H., c. IV, ks. 2, 8.105-112). (Tüm
kaynaklarda, Cemal Pafla’ya -iste¤i üzerine- yaz›lan bu ra-
porun, do¤rudan Enver Pafla’ya yaz›ld›¤›, bir suretinin de
Sadrazam Talât Pafla ve 4. Ordu Komutan› Cemal Pafla’ya
gönderildi¤i kaydedilmektedir. Oysa ki Salih Bozok’un not-
lar› içinde yay›mlanan belgede, raporun esas muhatab›n›n
Cemal Pafla oldu¤u, bir suretinin de -‹stanbul’a gönderilen-
Cevat Abbas (Gürer)’le Sadrazam Talât Pafla ve Baflko-
mutan Vekili Enver Pafla’ya iletildi¤i kesinlik kazanmakta-
d›r. A.B.E.N.T., s.28-31).

23 Eylül 1917 : Bahriye Naz›r› ve 4. Ordu Komutan› Cemal Pafla’n›n, ken-
disine gönderilen 20 Eylül 1917 tarihli genifl rapor üzerine
Atatürk’e telgraf›: “Görüfllerinizi cidden isabetli telâkki ede-
rim” (A.B.E.N.Y., s.30-31).

: Atatürk’e, Do¤u cephesindeki muharebelerde gösterdi¤i
yararl›klar nedeniyle “Muharebe Alt›n ‹mtiyaz Madalyas›”
verilmesi (A.B.‹.B.T.B.H., s.241; A.H.E., s.359; Borak,
s.152; K.A.B.K.Ö., s.102; ‹.M.T.T., s.81; A.N.M., s.178).

24 Eylül 1917 : Atatürk’ün, Halep’ten Cemal Pafla’ya -20 Eylül 1917 tarihli
raporuna- ek raporu: “Cephede iki ordu karargâh›n›n bu-
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Iunmas›n›n lüzumsuz ve hatta savunma için sak›ncal› ola-
ca¤›, cephenin kendi komutas› alt›na verilmesinin uygun
olaca¤›, Falkenhayn’›n Sina cephesinde kullan›lmas›nda
›srar edilecek olursa kendisinin 7. Ordu Komutanl›¤›’ndan
affolunmas›!” (A.B.E.N.Y., s.30-31; M.K.F.Ç., s.627-632;
A.M.F.A.Ç.A., s.507-508; A.B.E.B., s.112; A.Y.A., s.49;
A.T.T.B., s.8; A.H.E., s.129; K.A., s.221; A.Y., s.90,92-93,
156-160). (Tüm kaynaklarda, Cemal Pafla’ya yaz›lan bu ra-
porun, do¤rudan Enver Pafla’ya yaz›ld›¤›, bir suretinin de
Cemal Pafla’ya gönderildi¤i kaydedilmektedir. Oysa ki Sa-
lih Bozok’un notlar› içinde yay›mlanan belgede, raporun
esas muhatab›n›n Cemal Pafla oldu¤u, bir suretinin de En-
ver Pafla’ya gönderildi¤i kesinlik kazanmaktad›r.
(A.B.E.N.Y., s.30-31). (Y›ld›r›m Ordular› Grubu Komutanl›-
¤› taraf›ndan Sina cephesi iki bölgeye ayr›lm›fl, bir bölge 7.
Ordu Komutan› olarak Atatürk’ün, di¤er bölge 8. Ordu Ko-
mutan› olarak General von Kress’in komutas›na verilmiflti.
Atatürk, söz konusu raporunda bu noktaya temas ediyor).

27 Eylül 1917 : Bahriye Naz›r› ve 4. Ordu Komutan› Cemal Pafla’n›n-ken-
disine gönderilen 24 Eylül 1917 tarihli ek rapor üzerine-
Atatürk’e telgraf›: “Zat›âlilerini görüfllerinde tamamen hakl›
buldum. Çarflamba günü buradan hareket ediyorum. Zat›-
âlileriyle karfl›l›kl› görüflünceye kadar hiçbir harekette bu-
lunmaman›z› gözlerinizden öperek özellikle rica ederim,
kardeflim” (A.B.E.N.Y., s.32-33).

29 Eylül 1917 : Baflkomutan Vekili Enver Pafla’n›n -Cemal Pafla’ya yaz›l›p
bir sureti de kendisine iletilen 20 Eylül 1917 tarihli rapor
üzerine- Atatürk’e telgraf›:”.. .Gerek memleket ve gerek or-
dunun flimdiki durumunu ben de ayn› flekilde görüyor ve bi-
liyorum. ...Zat›âlilerini eskiden beri tan›d›¤›m ve takdir etti-
¤im için en müflkül zamanda ve en mühim vazifede bulun-
man›z› vatan menfaatlerine uygun bulmufl ve böylece Pa-
diflah›n iznini alm›flt›m. ...Sina cephesinde, Kress Pafla’n›n
8. Ordusu yan›nda 7. Ordu Komutan› s›fat›yla baflar›l› fle-
kilde görev yapaca¤›n›za eminim. ...Düflüncelerimin ayr›n-
t›lar›n› yak›nda oraya gelecek Cemal Pafla Hazretleri anla-
tacakt›r” (A.B.E.N.Y., s.32-35; A.M.F.A.Ç.A., s.510; A.Y.,
s.93-94; B.D.H.T.H., C.IV, ks.2, s.112).
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30 Eylül 1917 : Atatürk’ün, Enver Pafla’n›n 29 Eylül 1917 tarihli telgraf›na
cevab›: “...Sina cephesine bu kadar çok ordu karargâh›
s›¤mayaca¤› hakk›ndaki görüflümün, lütfen dikkate al›nma-
s›n› rica ederim. ...‹stenildi¤i flekilde Cemal Pafla Hazretle-
rini bekleyece¤imi bildiririm” (A.B.E.N.Y., s.34-37;
A.M.F.A.Ç.A., s.511;A.Y., s.94).

: Atatürk’ün, Cemal Pafla’n›n 27 Eylül 1917 tarihli telgraf›na
cevab›: “Yazd›¤›n›z gibi geliflinizi bekliyorum. Enver Pafla
Hazretlerinden de ayn› anlamda ve komuta sorunlar›n›n
buyuruldu¤u flekilde çözümlenmesini bildiren bir emir al-
d›m” (A.B.E.N.Y., s.32-33).

2 Ekim 1917 : Baflkomutan Vekili Enver Pafla’n›n, Atatürk’ün 30 Eylül
1917 tarihli telgraf›na cevab›: “Sina cephesinin iki ordu böl-
gesine ayr›lmas›n› pek tabiî bulurum. ...Bundan baflka Si-
na cephesinde bulunacak k›talar›n harekât›n› sevk ve ida-
re etmekle görevlendirilmifl olan Mareflal Falkenhayn Pa-
fla’n›n, söz konusu harekât›n muvaffakiyetle neticelenmesi
için en do¤ru karar ve önlemleri alaca¤›na eminim. Bu hu-
sustaki itimad›ma zat›âlinizin de ifltirak buyurman›z› rica
ederim” (A.B.E.N.Y., s.36-37; A.M.F.A.Ç.A., s.512-513;
M.K.F.Ç., s.627-632; A.A.K., s.12; A.H.E., s.133; A.B.E.B.,
S.112; A.Y., s.95; A.K.D.D.A.Y., s.78-79; A.Y.A., s.49;
H.A.Y., s.184; B.D.H.T.H., c.lV, ks. 2, s.115-116).

: Y›ld›r›m Ordular› Grubu Komutan› Mareflal Falkenhayn’›n,
Atatürk’e yaz›s›: “...Sina cephesinde görev almakta tered-
düt etmekte ›srar buyurup buyurmad›¤›n›z hakk›nda acele
cevap verirseniz zat-› devletlerine pek müteflekkir kalaca-
¤›m” (A.M.F.A.Ç.A., s.514;A.Y., s.96; Ö.A.Ö.M., s.95-96).

3 Ekim 1917 : Atatürk’ün, Y›ld›r›m Ordular› Komutan› Falkenhayn’›n 2
Ekim 1917 tarihli yaz›s›na cevab›: “...fiimdiye kadar atand›-
¤›m vazifelerde ve Umumî Harp’te geçirdi¤im hayatta vazi-
fe yapmakta hevessizlik göstermifl ve özellikle yanl›fl karar
ve icraat ile vatan›ma zarar vermifl bir subay de¤ilim. Bü-
tün kabiliyetimi sarf için hakikî bir orduya komuta etmeye
haz›r ve böyle hakikî bir ordunun gösterilmesini bekledi¤i-
mi arz ederim” (A.M.F.A.Ç.A., s.514-515; A.Y., s.96-97;
Ö.A.Ö.M., s.96-97).
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: Atatürk’ün, Enver Pafla’n›n 2 Ekim 1917 tarihli yaz›s›na ce-
vab›: “...Asla benim hatam olmaks›z›n beni resmî s›fat ve
yetkimle kullanmaya imkân görmeyen veya niyet etmeyen,
içinden hesapl› bir âmir*’in elinden haysiyet ve flerefi kur-
tarmak mümkün de¤ildir” (A.M.F.A.Ç.A., s.513; A.B.E.B.;
s.122; A.Y., s.95-96). (Atatürk bu yaz›s›na, Mareflal Fal-
kenhayn’›n 2 Ekim 1917 tarihli yaz›s› ile buna verdi¤i 3
Ekim 1917 tarihli cevab›n bir örne¤ini de eklemifltir).

4 Ekim 1917 : Mareflal Falkenhayn’›n, Atatürk’ün 3 Ekim 1917 tarihli yaz›-
s›na cevab›: “...Vaziyetimiz, son anda bu kadar ehemmi-
yetli makamlar›n komutanlar›nda de¤ifliklik yap›lmas›na
müsait olmayacak kadar ciddîdir. Bana kal›rsa ben bu hu-
sustaki mesuliyeti üzerime alamam zannediyorum”
(Ö.A.Ö.M., s.97-98).

6 Ekim 1917 : Atatürk’ün, Mareflal Falkenhayn’›n 4 Ekim 1917 tarihli yaz›-
s›na cevab› ve 7. Ordu Komutanl›¤›’ndan istifas›: “Komuta
vaziyetini en iyi bir surette hal için zat-› devletlerine imkân
b›rakmak suretiyle olsun hizmet arz edebilmek maksad›yla
ordu komutanl›¤›ndan kesin flekilde istifa ediyorum”
(Ö.A.Ö.M., s.99; Borak, s.153; Ata ve i, s.59). (Atatürk bu
mektubun bir suretini de Baflkomutan Vekili Enver Pafla’ya
göndermifltir. Ö.A.Ö.M., s.98-99). (Atatürk’ün 7. Ordu Ko-
mutanl›¤›’ndan istifas› A.A.K., s.13’te 9 Ekim 1917 olarak
gösterilmifl; A.H.E., s.136, K.A., s.224, A.K.D.D.A.Y., s.79,
A. Y., s.98, H.A. Y., s. 184’te ise gün belirtmeksizin Ekim
bafl› olarak ifade edilmifltir).

: Baflkomutan Vekili Enver Pafla’n›n, Atatürk’ün 3 Ekim
1917 tarihli yaz›s›na cevab›: “...Sina cephesinin 7. ve 8. Or-
dulara ne suretle bölünece¤ini ve bu kuvvetleri nas›l kulla-
naca¤›n› Mareflal Falkenhayn Pafla’dan sormufltum. Ce-
vap gelinceye kadar mevcut durumu de¤ifltirmek istemiyo-
rum. Sizden bir süre daha vaziyetin korunmas›n› rica ede-
rim” (A.M.F.A.Ç.A., s.515;A.Y., S.97).

: Cemal Pafla’n›n, sabah, ‹stanbul’dan Halep’e gelifli, Ata-
türk’le görüflmesi, akflam trenle fiam’a hareketi (O.Y.S.G.,
s.252).
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7 Ekim 1917 : Mareflal Falkenhayn’›n, Atatürk’ün 6 Ekim 1917 tarihli ya-
z›s›na cevab›: “Dünkü mektubunuzun kapsam› tamamiyle
anlafl›lamad›¤›ndan bu sabah saat 11:00’de beni görmeni-
zi rica ederim. Böyle bir mühim meselede harekete geçme-
den önce her fleyi aç›kça bilmekli¤im ve görmekli¤im lâ-
z›md›r. Sizinle flahsen ve karfl› karfl›ya münakaflada bulun-
maks›z›n neticeye varmaya muvaffak olamayaca¤›m› san›-
yorum” (Ö.A.Ö.M., s.100).

: Atatürk’ün, Mareflal Falkenhayn’›n 7 Ekim 1917 tarihli yaz›-
s›na cevab›: “Dünkü tarihli mektubumla arz etti¤im izahat-
tan baflka bir maruzatta bulunamayaca¤›mdan dolay› aff›-
m› rica ederim.” (Ö.A.Ö.M., s.101-102).

8 Ekim 1917 : Atatürk’ün, ö¤leye do¤ru, Halep’e gelen Ahmet ‹zzet Pa-
fla’y› karfl›lama, ö¤leden sonra da u¤urlama törenlerinde
bulunmas› (O.Y.S.G., s.253).

9 Ekim 1917 : Baflkomutan Vekili Enver Pafla’n›n, Atatürk’ün istifas›na
cevab›: “Telgraf›n›z› okudum. Gerçekten bu vaziyette bu
vazifeyi yapman›n müflkül olaca¤›n› takdir ediyorum. 2. Or-
du Komutan› olarak Fevzi Pafla ile karfl›l›kl› yer de¤ifltirme-
niz uygun görülerek onaya sunulmufltur” (H.A.Y., s. 184;
A.B.E.N.Y., s.36-37). (Atatürk, bu telgraf üzerine Baflkomu-
tan Vekilli¤i’ne istirahate ihtiyac› oldu¤unu ifade ile ‹stan-
bul’a hareketi için izin istemifl, uygun cevap gelmesi üzeri-
ne ‹stanbul’a hareket etmifltir. H.A.Y., s.185).

: Atatürk’ün, tekrar Diyarbak›r’da bulunan 2. Ordu Komutan-
l›¤›’na atanmas› (Atatürk, bu atamay› kabul etmedi¤inden
ifllem yürürlük kazanmam›fl, kendisi 2. Ordu Komutan› s›-
fatiyle izinli say›larak Halep’ten ‹stanbul’a gelmifltir. A.A.K.,
s.60; A.H.E., s.133; Borak, s.154; A.K.D.D.A.Y., s.79;
A.N.M., s.178).

: 2. Ordu Komutan› Fevzi (Çakmak) Pafla’n›n, Atatürk’ün ye-
rine 7. Ordu Komutan Vekilli¤i’ne atanmas›.

11 Ekim 1917 : Atatürk’ün,  izinli  olarak  Halep’ten   ‹stanbul’a  hareketi
(AY.A, s.49; K.A.B.K.Ö., s.103; A.N.M., s.178).

15 Ekim 1917 : Atatürk’ün,   Halep’ten   ‹stanbul’a  dönüflü   (A.A.K.,   s.60;
K.A.M.M.T., s.60; A.H.D., s.160; H.A.Y., s.185). (Söz konu-

102



su kaynaklarda Atatürk’ün ‹stanbul’a dönüflü Ekim ortas›
veya Ekim sonu olarak gösterilmifltir).

31 Ekim 1917 : ‹ngilizlerin, Sina cephesinde taarruza geçmeleri (A.H.E.,
s.134; A.Y., s.102). (‹ngiliz taarruzunun geliflmesi sonucu
Sina cephesindeki Osmanl› ordusu geri çekilmifl, 9 Aral›k
1917 günü ‹ngilizler Kudüs’ü ele geçirmifllerdir. A.H.E.,
s.134; A.M.F.A.Ç.A., s.515).

7 Kas›m 1917 : Atatürk’ün, ‹stanbul’da Genel Karargâh’ta görevlendirilme-
si (A.H.E., s. 136; A. Y.A., s.49; Borak, s. 155; Ata ve /.,
s.59; A.N.M., s.178).

16 Kas›m 1917 : Baflkomutan Vekili ve Harbiye Naz›r› Enver Pafla’n›n, Ata-
türk’e, beraberinde Suriye cephesinden dönen baz› subay-
lar›n gelifl sebebini soran telgraf› (A.T.T.B., s.12).

18 Kas›m 1917 : Atatürk’ün, Enver Pafla’n›n 16.11.1917 tarihli telgraf›na ce-
vab›: “Beraberimde bir kurmay subay› ald›¤›m hakk›ndaki
ifade do¤ru de¤ildir. Ben yaln›z yaverlerimi beraber ald›m”
(A.T.T.B., s.12-13).

11 Aral›k 1917 : Kudüs’ün, ‹ngilizler taraf›ndan iflgali (O.Y.S.G., s.261;
A.H.E., s.134; M.K.P.P.B.B., s.561).

13 Aral›k 1917 : Atatürk’ün, Veliaht Vahdettin ile tan›flmas› (Bu tan›flma Al-
manya seyahatinden 2 gün önce Vahdettin’in Vanikö-
yü’ndeki köflkünde olmufltur. A.H.Y.H., Y.S. 16.5.1941;
A.Y., s.103;A.H.E., s.137).

14 Aral›k 1917 : Atatürk’ün, akflam Yerebatan’daki Sadaret Evi’nde Sadra-
zam Talât Pafla ile görüflmesi (A.H.Y.H., Y.S. 17.5.1941).

15 Aral›k 1917 : Atatürk’ün, Veliaht Vahdettin Efendi’nin maiyetinde Alman-
ya’ya gitmek üzere ‹stanbul’dan trenle hareketi (Alman Ge-
nel Karargâh›’n› ve Alman cephelerini ziyaret amac›yla dü-
zenlenen ve 15 Aral›k 1917-4 Ocak 1918 aras›n› kapsayan
bu seyahat esnas›nda Atatürk, Alman askerî çevrelerinde
incelemeler yaparak, Alman ‹mparatoru II. Wilhelm ve dev-
rin tan›nm›fl komutanlar›yla görüfltü. Onlara -hofllanmasa-
lar da- I. Dünya Harbi’nin muhtemel sonuçlar› hakk›ndaki
görüfllerini belirgin flekilde anlatt›. K.A.M.M.T., s.619;
A.A.K., s.60; A.H.E., s. 137; K.A., s.229; Borak,
s.155;A.H.D., s.167; A.A.G., s.25; A.Y., s.104).
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16 Aral›k 1917 : Atatürk’e, o güne kadarki üstün baflar›lar› nedeniyle “Birin-
ci Rütbe’den K›l›çl› Mecidî Niflan›” verilifli (‹.M.T.T., s.81;
A.N.M.,s.178).

19 Aral›k 1917 : Atatürk’ün, Veliaht Vahdettin Efendi’nin maiyetindeki he-
yetle beraber Alman Genel Karargâh›’n›n bulundu¤u Bad
Kreuznach kasabas›na gelifli ve Karargâh’ta ‹mparator II.
Wilhelm taraf›ndan karfl›lan›fllar› (Atatürk, bugün Karar-
gâh’ta ‹mparator II. Wilhelm, Mareflal Hindenburg, General
Ludendorff ve di¤er Karargâh komutanlar› ile tan›flm›flt›r.
A.A.G., s.49-57).

20 Aral›k 1917 : Atatürk’ün, Veliaht Vahdettin Efendi’nin maiyetindeki he-
yetle beraber Strasburg’a gelifli, ö¤leden sonra güneybat›-
daki Frans›z s›n›r›na yak›n Alman siperlerini ziyaret edifli,
akflam tekrar Strasburg’a dönüflü (A.A.G., s.61).

21 Aral›k 1917 : Atatürk’ün, Veliaht Vahdettin Efendi’nin maiyetindeki he-
yetle beraber Colmar’daki Alman Karargâh›’n› ve siperleri-
ni ziyareti (Atatürk, bugün cephede Alman subaylar› ile ko-
nuflarak incelemelerde bulunmufltur. A.A.G., S.63-67).

22 Aral›k 1917 : Atatürk’ün, Veliaht Vahdettin Efendi’nin maiyetindeki he-
yetle beraber Essen’deki a¤›r silâh yap›m›yla ilgili Krupp
Fabrikalar›’n› ziyareti (A.A.G., s.71).

23 Aral›k 1917 : Atatürk’ün, Veliaht Vahdettin Efendi’nin maiyetindeki he-
yetle beraber Berlin’e gelifli (Heyet, burada 10 gün kalm›fl-
t›r. AAG., s.85-86).

-1918-

1 Ocak 1918 : Atatürk’ün, Veliaht Vahdettin Efendi’nin maiyetindeki he-
yetle beraber ‹stanbul’a dönmek üzere akflam Berlin’den
trenle hareketi (A.A.G., s.93).

4 Ocak 1918 : Atatürk’ün, Veliaht Vahdettin Efendi’nin maiyetinde kat›ld›-
¤› Almanya seyahatinden ‹stanbul’a dönüflü (K.A., s.231;
Borak, s. 160; A.A.G., s.94).

8 Ocak 1918 : Amerika Birleflik Devletleri Baflkan› Wilson’un, 14 ilkesini
yay›mlamas› (M.M.M.T., s. 12; A.H.E., s.193; K.A., s.252;
Borak, s.312).

29 Ocak 1918 : Atatürk’ün, Sina cephesindeki baflar›lar› ve generalli¤e
yükselifli nedeniyle Ali Fuat (Cebesoy) Pafla’ya kutlama
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mektubu: “..Büyük hizmetlerinizin generalli¤e terfi etmeniz-
le resmen teyit ve ilân edildi¤ini iflitmekle iftihar ettim. Özel
olarak tebrik ve bu rütbede vatan›m›z› kurtarma u¤runda
parlak baflar›lara eriflmenizi temenni ederim” (S.A.A., s.65-
66; M.M.H., s.9).

19 fiubat 1918 : Atatürk’e, Alman ‹mparatoru taraf›ndan Birinci Rütbe’den
K›l›çl› Cordon de Prusse Niflan› verilifli (K.A.B.K.Ö., s. 103;
‹.M.T.T., s.81;A.N.M, s.127,178).

25 fiubat 1918 : Mareflal Falkenhayn’›n, Y›ld›r›m Ordular› Grubu Komutan-
l›¤›’ndan al›narak yerine Mareflal Liman von Sanders’in
atanmas› (A.Y., s.102; A.M.F.A.Ç.A., s.515; B.D.H.T.H.,
c.lV, ks.2, s.831; FA, s.234; O.Y.S.G., s.273-274). (Liman
von Sanders, ‹stanbul’dan hareketle 1 Mart 1918 günü Y›l-
d›r›m Ordular› Grubu Karargâh›’n›n bulundu¤u Nas›ra’ya
gelerek komutay› ele alm›flt›r. T.B.Y., s.229).

3 Mart 1918 : Rusya’n›n, “Brest-Litovsk Antlaflmas›n› imzalayarak I. Dün-
ya Savafl›’ndan çekilmesi (E.W.H., s.942; ‹.O.T.K.IV.,
S.446).

7 Mart 1918 : Atatürk’ün yaveri Salih (Bozok) Bey’in, Yeni Ses gazetesi-
ne -Birinci Dünya Harbi’ne kat›lmam›z, harbin seyri ve so-
nucu üzerinde- Atatürk’ün görüfllerini yans›tan demeci:
“...Pafla, gönderdi¤i mektuplarda harbin sonucundan ümit-
li olmad›¤›n› uzun uzun ve aç›k bir dille arkadafllar›na an-
latm›flt›r” (Ata ve ‹., s.66).

24 Mart 1918 : Ruflen Eflref (Ünayd›n) Bey’in, Atatürk’le Anafartalar sa-
vafllar› üzerine uzun mülâkat›na bafllamas› (Atatürk’ün, o
zaman annesi ve k›z kardefli ile oturmakta oldu¤u Akaret-
ler’deki evinde gerçekleflen bu görüflme, 24 Mart 1918 gü-
nü bafllam›fl, iki günlük bir aradan sonra 27 ve 28 Mart
günleri de devam etmifltir. Bu görüflme, ayn› y›l Yeni Mec-
mua’n›n Çanakkale Zaferi için haz›rlanan fevkalâde say›-
s›nda “Anafartalar Kumandan› Mustafa Kemal ile Mülâkat”
bafll›¤› alt›nda yay›mlanm›flt›r. A.K.M.K.M., s.8,50,91,107;
A.S.‹.G., s.14-15; Ata ve ‹., s.72).

3 May›s 1918 : Atatürk’ün, ‹stanbul’da Fenerbahçe Kulübü’nü ziyareti ve
kulübün hat›ra defterine yazd›klar›: “Fenerbahçe Kulü-
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bü’nün her tarafta takdir edilmifl çal›flmalar›n› iflitmifl ve bu
gayreti gösterenleri tebrik etmeyi vazife edinmifltim. Bu va-
zifenin yerine getirilmesi bugün mümkün olabilmifltir. Tak-
dir ve tebriklerimi buraya kaydetmekle övünüyorum”
(A.H.D.Y., s.5).

11 May›s 1918 : Atatürk’e, Harp Madalyas› verilmesi (A.N.M., s.93,179).

24 May›s 1918 : Atatürk’ün, Ruflen Eflref (Ünayd›n) Bey’e ithafl› resmini ar-
ma¤an edifli: “Her fleye ra¤men muhakkak bir nura do¤ru
yürümekteyiz. Bende bu iman› yaflatan kuvvet, yaln›z aziz
memleketim ve milletim hakk›ndaki s›n›rs›z muhabbetim
de¤il, bugünün karanl›klar› içinde s›rf vatan ve hakikat afl-
k› ile ›fl›k serpmeye ve aramaya çal›flan bir gençlik gördü-
¤ümdendir” (A.Ö., s.17; Ata ve ‹., s.73).

25 May›s 1918 : Atatürk’ün, böbrek rahats›zl›¤› sebebiyle tedavi için ‹stan-
bul’dan trenle Viyana’ya hareketi (Viyana ve Karlsbad’da 2
ay kadar tedavi görmüfltür. Ata ve ‹., s.73). (Atatürk, Viya-
na’dan -Halep’te bulunan- ‹zzettin (Çal›fllar) Bey’e gönder-
di¤i bir mektupta, burada tedavi olmas›n› Enver Pafla ve
Doktor Süleyman Numan Pafla’n›n tavsiye etti¤ini yazm›fl-
t›r. O.Y.S.G., s.293).

27 May›s 1918 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan Viyana’ya gelifli ve Cottage Sana-
toryumu’nda tedavi alt›na al›n›fl› (Atatürk’e burada böbrek
rahats›zl›¤› nedeniyle 3 haftal›k bir tedavi uygulanm›flt›r.)
(M.K.Ü.M., s.132). (Atatürk’ün ‹stanbul’dan Viyana’ya gelifl
tarihi belli de¤ildir; ancak 27 veya 28 May›s tarihi olaylar›n
ak›fl›na uygun düflmektedir).

5 Haziran 1918 : Atatürk’ün, Viyana’dan Dr. Rasim Ferit (Talay) Bey’e mek-
tubu: “Cottage Sanatoryumu’na girdim. Profesör Zucker-
kandl bizzat tedavi ediyor” (M.K.Ü.M., s.132; Ö.A.Ö.M.,
S.127-128; Ata ve ‹, s.73-74).

30 Haziran 1918 : Atatürk’ün, saat 19.30’da Viyana’dan trenle Karlsbad’a ge-
lifli (M.K.A.K.H., s.29).

: Atatürk’ün, akflam Dr. Vermer taraf›ndan muayene edilifli
ve tedavi program› belirlenmesi (M.K.A.K.H., s.29).

: Atatürk’ün, Karlsbad günlük yazmaya bafllamas› (5 defter
halindeki bu günlükler -baz› günler atlanmak suretiyle- 28
Temmuz 1918 tarihine kadar devam etmifltir. Günlü¤ün ba-
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z› bölümleri Frans›zca olarak yaz›lm›flt›r. M.K.A.K.H., s.29).

4 Temmuz 1918 : Alt›nc› Mehmet(Vahdettin)’in, padiflah oluflu (‹.O.T.K.IV.,

s.441;A.H.E., s.150; H.M.A., s.64).

8 Temmuz 1918 : Talât Pafla’n›n Sadrazaml›¤›n›n, hatt-› hümayun ile yeni-

lenmesi (A.H.E., s.151).

9 Temmuz 1918 : Atatürk’ün, Karlsbad’dan, yeni Padiflah Vahdettin’in tahta

ç›k›fl›n› ve Ramazan bayram›n› kutlayan yaz›s› (A.A.K.,

s.61;Ö.A.Ö.M., s.134).

27 Temmuz 1918 : Atatürk’ün, Karlsbad’dan hareketle akflam Viyana’ya gelifli

(M.K.A.K.H., s.60). (Atatürk, ‹stanbul’a acele dönmesinin

arzu edildi¤ine dair yaveri Cevat Abbas’tan ald›¤› telgraf

üzerine Karlsbad’dan ayr›lm›fl, ancak gribe tutulmas› nede-

niyle 4-5 gün Viyana’da kald›ktan sonra ‹stanbul’a hareket

etmifltir. A.H.Y.H., Y.S. 16.5.1941; A.A.K., s.61; A.H.E.: s.

151; K.A., s.231; A. Y., s. 118; Ata ve ‹., s. 74).

2 A¤ustos 1918 : Atatürk’ün, Viyana’dan ‹stanbul’a dönüflü (K.A., s.231; Bo-

rak, s.163;Ata ve ‹., s.74). (Bu tarih A.A.K., s.61 ve A.H.E.,

s. 151’de 4 A¤ustos 1918 olarak gösterilmifltir).

4 A¤ustos 1917 : Atatürk’ün, Pera Palas’ta Ahmet ‹zzet Pafla ile görüflmesi

(A.A.K., s.61; A.H.Y.H., Y.S. 16.5.1941). (Bu tarih, Ata ve

‹., s.74’te 3 A¤ustos 1918 olarak gösterilmifltir).

5 A¤ustos 1918 : Atatürk’ün, -Baflyaver Naci (Eldeniz) Bey arac›l›¤›yla ran-

devu isteyerek- Padiflah Vahdettin’le görüflmesi (Atatürk,

bu görüflmede yeni padiflaha Baflkomutanl›¤› üzerine al-

mas›n›, kendisine Baflkomutan Vekili de¤il, Genelkurmay

Baflkan› seçmesini tavsiye etmifltir. A.An›., s.98-99; A.A.K.,

s.61; K.A., s.232; A.H.E., s.153; Borak, s.164;Ata ve /.,

s.74; A.Y., s.118-119).

7 A¤ustos 1918 : Atatürk’ün, Mareflal Falkenhayn’›n yerine Y›ld›r›m Ordular›

Grubu Komutanl›¤›’na getirilmifl olan Mareflal Liman von

Sanders’in emrindeki 7. Ordu’ya tekrar komutan atanmas›

(Erden,   s.36;  ‹.A.,   s.727; A.A.K.,   s.61;  K.A.M.M.T.,
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s.161,619; Borak, s. 165; A.Y., s.124; A.K.D.D.A.Y., s.80;

A.Y.A, s.50; K.A.B.K.Ö., s.103; B.D.H.T.H., c.lV, ks. 2,

s.613,821; Ata ve ‹., s.75).

8 A¤ustos 1918 : Padiflah Vahdettin’in iradesiyle “Baflkomutanl›k Vekâleti”
unvan›n›n “Baflkomutanl›k Genelkurmay Baflkanl›¤›” ad›na
çevrilmesi ve bu görevin, yine Harbiye Naz›r› Enver Pafla
taraf›ndan yürütülece¤inin bildirilmesi (A.H.E., s.153).

9 A¤ustos 1918 : Atatürk’ün, beraberinde Ahmet ‹zzet Pafla oldu¤u halde
Padiflah Vahdettin ile -ikinci defa- görüflme yapmas› (Bu
görüflme, Padiflah›n iste¤i ile Dolmabahçe Valide Ca-
mii’ndeki cuma selâml›¤›ndan sonra mahfil-i hümayun’da
olmufltur. (A.An›., s.99; A.H.Y.H., Y.S. 16.5.1941 K.A.,
s.232; Ata ve ‹., s.75).

12 A¤ustos 1918 : Atatürk’ün, -randevu isteyerek- Padiflah Vahdettin ile
-üçüncü defa- görüflme yapmas› ve Vahdettin’in bir sözü:
“Ben gereken fleyleri Talât ve Enver Paflalarla görüflürüm!”
(A.An›., s. 100-102; K.A., s.232-233; Ata ve ‹, s.77). (Bu
görüflmenin tarihi belli de¤ildir. Olaylar›n ak›fl›na 12 ya da
13 A¤ustos 1918 tarihi uygun düflmektedir).

16 A¤ustos 1918 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Valide Camii’ndeki cuma selâml›-
¤›ndan sonra mahfil-i hümayun’da Padiflah Vahdettin ile
görüflmesi ve Padiflah’›n sözleri: “Sizi Suriye’ye komutan
tayin ettim. Oradaki vaziyetler önem kazanm›fl; oraya git-
meniz lâz›md›r” (A.An›., s. 102-105; A.H.Y.H., Y.S.
17.5.1941).

19 A¤ustos 1918 : Atatürk’ün, Tevfik Fikret’i anma töreni nedeniyle, flairin Ru-
melihisar›’ndaki “Afliyan”›n› ziyareti ve ziyaretçi defterini
imzalamas› (M.K.T.F.A., s.577-579; Borak, s.165; Ata ve ‹,
s.78-79).

22 A¤ustos 1918 : Atatürk’ün, Halep’e gitmek üzere ‹stanbul’dan trenle hare-
keti (O.Y.S.G., s.297).

26 A¤ustos 1918 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan Halep’e gelifli (M.K.Ü.M., s.133-
134;O.Y.S.G.,s.298).

27 A¤ustos 1918 : Atatürk’ün, Halep’ten Dr. Rasim Ferit (Talay) Bey’e mektu-
bu: “Dün akflamüzeri Halep’e geldim ve geceyi burada ge-
çirdim” (M.K.Ü.M., s.133-134).
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: Atatürk’ün, ö¤leden evvel, Halep Valisi At›f Bey’i ziyareti
(O.Y.S.G., s.298).

: Atatürk’ün, akflam Halep’ten Nablus’a hareketi (M.K.Ü.M.,
s. 134). (Atatürk, Nablus’a gelmeden önce Y›ld›r›m Ordula-
r› Grubu Karargâh›’n›n bulundu¤u Nas›ra’ya u¤ram›flt›r.
O.Y.S.G., s.298).

1 Eylül 1918 : Atatürk’ün, Nablus’taki 7. Ordu Karargâh›’na gelerek ko-
mutay› ele almas› (A.H.Y.H., Y.S. 18.5.1941, A.K.D.D.A.Y.,
s.80, A.Y.A., s.50;A. ve As., s.61).

9 Eylül 1918 : Atatürk’ün, 7. Ordu’ya ba¤l› tümenleri denetlemeye baflla-
mas› (Bu denetlemeler 10 ve 11 Eylül günleri de devam et-
mifltir.) (K.A., s.236; Borak, s. 165).

11 Eylül 1918 : Atatürk’ün, Nablus’tan ‹stanbul’da bulunan Dr. Rasim Ferit
(Talay) Bey’e mektubu: “...‹ngilizler flimdilik muharebeden
ziyade propaganda ile bizi kazanacaklar›n› zannediyorlar;
her gün uçaklar›yla bombadan ziyade beyannameler at›-
yorlar” (M.K.Ü.M., s.134-136; A.H.E., s. 156, Borak, s.165;
Ö.A.Ö.M., s.126-127).

19 Eylül 1918 : General Allenby komutas›ndaki ‹ngiliz birliklerinin, Filistin
cephesinde genel taarruza bafllamas› (Bu sabahki ‹ngiliz
taarruzu karfl›s›nda 8. Ordu cephesinin yar›lmas› üzerine
4. ve 7. Ordular da düflman taraf›ndan çevrilme tehlikesin-
de kalm›fllard›. Atatürk bu durumda, uygun koflullar alt›nda
muharebeye devam için 20 Eylül 1918 günü, birliklerine
fieria nehrinin do¤usuna çekilme emrini verdi. Bu karar
üzerine 7. Ordu birlikleri düzenini ve savafl gücünü bozma-
dan Rayak’a, oradan da Halep’e çekildi. A.H.Y.H., Y.S.
18.5.1941; ‹.A., s.727; A.A.K., s.61; A.H.E., s.157-158;
‹.O.T.K.IV, s.445-446; K.A., s.239-242; A.Y., s.126;
A.K.D.D.A.Y., s.81-85; A.Y.A. s.50; K.A.B.K.Ö., s.103;
B.D.H.T.H., c.lV, ks. 2, s.622-635; H.A.Y., s. 190).

20 Eylül 1918 : Atatürk’ün, geliflen ‹ngiliz taarruzu karfl›s›nda 7. Ordu’yu
fieria nehrinin do¤usuna alma karar› (A.A.K., s. 14; K.A.,
s.239).

: ‹ngilizlerin, Nas›ra’da bulunan Y›ld›r›m Ordular› Grubu Ka-
rargâh›’n› esir almak üzere, sabah flehre bask›n› (T.B.Y.,
s.321-322; B.D.H.T.H., c.lV, ks. 2, s.638). (Mareflal Liman
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von Sanders’in emri ile yap›lan üst üste 3 karfl› taarruz so-
nucu ‹ngilizler iflgal ettikleri tepeleri b›rak›p çekilmek zorun-
da kalm›fllard›r. Ancak bu bask›ndan sonra Liman von
Sanders, ö¤leden sonra Nas›ra’dan ayr›larak Taberiye’ye,
oradan da. fiam’a çekilmifltir. T.B.Y., s.321-234).

21 Eylül 1918 : Atatürk komutas›ndaki 7. Ordu birliklerinin, fieria nehrinin
do¤usuna geçmek üzere çekilme hareketine bafllamas›
(K.A., s.239).

22 Eylül 1918 : Atatürk’e, ola¤anüstü hizmetleri ve ordusunu imhadan kur-
tard›¤› için fahrî yaverlik unvan› verilifli (A.H.E., s.153; Bo-
rak, s.165; Ata ve ‹., s.75). (Bu tarih A.K.D.D.A.Y., s.87’de
21 Eylül 1918; A.Y.A., s.50, K.A.B.K.Ö., s.104 ve A.N.M.,
s.179’da 23 Eylül 1918 olarak gösterilmifltir).

23 Eylül 1918 : 7. Ordu birliklerinin, Atatürk’ün sevk ve idaresinde fieria
nehrinin do¤usuna gelifli (Erden, s.728).

25/26 Eylül 1918 : Atatürk’ün ve 7. Ordu Karargâh›’n›n Dera’ya gelifli (B.D.H.
T.H., c.lV, ks. 2, s.680; ‹.A., s.728).

26 Eylül 1918 : Sina cephesinde 8. Ordu’nun la¤v›, emir ve komutan›n 7.
Ordu Komutan› Atatürk’e devredilmesi (B.D.H.T.H., c.lV.,
ks. 2, s.821).

27 Eylül 1918 : Dera’ya gelmifl olan 7. Ordu birliklerinin, fiam yönünde ge-
ri çekilifle devam etmeleri ve Atatürk’ün Dera’dan ayr›l›fl›
(i.A., s.728; B.D.H.T.H., c.lV, ks. 2, s.681).

28 Eylül 1918 : Atatürk’ün, Mareflal Liman von Sanders’in emri ile Rayak
Bölgesi Komutanl›¤›’na atanmas›: “...Mustafa Kemal Pa-
fla’n›n mümkün olan çabuklukla Rayak’ta emir ve komuta-
y› eline almas›” (T.B. Y., s.338; B.D.H.T.H., c.lV, ks. 2,
s.690).

: ‹lerleyen ‹ngiliz taarruzu karfl›s›nda geri al›nan 7. ve 4. Or-
du birliklerinin fiam-Rayak çizgisine çekilmeleri (K.A.,
s.240; Ata ve ‹., s.80).

29 Eylül 1918 : Atatürk’ün, Dera’dan fiam’a gelifli ve 4. Ordu Komutan›
Mersinli Cemal Pafla ile görüflmesi (Atatürk burada, Mare-
flal Liman von Sanders’in b›rakt›¤› emir üzerine, 7. Ordu
kuvvetlerini fiam’›n savunulmas› için Mersinli Cemal Pa-
fla’ya teslim ederek, Rayak bölgesindeki da¤›n›k ve komu-
tas›z kuvvetleri emrine almak üzere gece, Rayak’a hareket
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etmifltir.  A.H.E.,   s.157; K.A.,   s.240; A.Y.,   s. 126-127;
A.K.D.D.A.Y., s.99; B.D.H.T.H., c. IV, ks. 2, s.690).

: Atatürk’ün, ilerleyen düflman taarruzu üzerine, Baflkomu-
tanl›¤a Rayak’›n kuzeyine çekilmenin gerekli oldu¤unu bil-
diren raporu: “fiam’›n uzun süre savunulamayaca¤›, bu ne-
denle kuzeyden kayd›r›lacak kuvvetlerle birlikte Rayak ku-
zeyinde esasl› bir savunma hatt›n›n kurulmas›” (K.A.,
s.240; Borak, s. 166; A.Y.A., s.50-51). (Atatürk, bu gece
ayr›ca fiam’da 3. Kolordu Komutan› Albay ismet (‹nönü)
Bey, Rayak bölgesinde ise 20. Kolordu Komutan› Ali Fuat
(Cebesoy) Pafla komutas›nda bulunan kuvvetlerin kuzeye
hareket ettirilmesi emrini vermifl, bu emrin bir suretini, bilgi
edinmek üzere, Mareflal Liman von Sanders’e göndermifl-
tir. Ancak, Y›ld›r›m Ordular› Komutan› -fiam’› savunma dü-
flüncesinde oldu¤undan- bu emri uygun bulmam›flt›r.
A.H.E.,s.157-158; A.H.Y.H., Y.S. 18.5.1941).

: 7. Ordu birliklerinin fiam’›n güneyinde Kisve’ye gelifli
(B.D.H.T.H., C.IV, ks. 2, s.690).

: Bulgarlar›n -savafltan çekilmek üzere- ‹tilâf Devletleri’yle
Selânik Ateflkes Antlaflmas›’n› imzalamalar› (‹.A., s.728;
A.H.E., s.161; K.A., s.251-252) (Bulgarlar, 19 Eylül
1918’de ateflkes istemiflti).

29/30 Eylül 1918 : Atatürk’ün, fiam’dan gece Rayak’a hareketi (A.H.Y.H.,
Y.S. 18.5.1941; ‹.A., s.728; A.H.E., s.157; K.A., s.240;
A.K.D.D.A.Y., s.99-100; A.Y., s.127; B.D.H.T.H., c.lV, ks.
2, s.690, 704).

30 Eylül 1918 : Atatürk’ün, Rayak’›n kuzeyine çekilme emrini uygun bul-
mad›¤›n› ve hareket tarz›n›n kendisi taraf›ndan emredilece-
¤ini bildiren Mareflal Liman von Sanders’e raporu: “Bugün,
orduya verdi¤im talimat›n, bu durumda uygulanamayaca¤›
bildiriliyor. ..Emirde ileri sürdü¤üm flekilde hareket olunma-
d›¤› takdirde, bundan sonra orduya bir flekil vermeye bile
olanak kalmayaca¤›n› arz ederim” (A.K.D.D.A.Y., s.101-
102). (Bu tarih, B.D.H.T.H., c.lV. ks. 2, s.706’da 1 Ekim
1918 olarak gösterilmifltir).

: Atatürk’ün, ö¤leye do¤ru fiam’dan Rayak’a gelifli ve bölge-
deki da¤›n›k kuvvetleri teslim alarak denetlemesi; daha
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sonra Baalbek’e hareketi (‹.A., s.728; A.H.E., s.158;
A.K.D.D.A.Y., s.99-101; A.Y., s.127; A.Y.A., s.51;
K.A.B.K.Ö., s.104; B.D.H.T.H., c. IV, ks. 2, s.704-705).

: Atatürk’ün, akflam Rayak’tan Baalbek’e gelifli, burada 20.
Kolordu Komutan› Ali Fuat (Cebesoy) Pafla ile görüflmesi-
ni takiben -Mareflal Liman von Sanders’le görüflmek üzere-
Humus’a hareketi (A.H.E., s.158; A.K.D.D.A.Y., s.99).

: Atatürk’ün, gece Humus’a gelifli ve Y›ld›r›m Ordular› Komu-
tan› Mareflal Liman von Sanders ile görüflmesi (Mareflal Li-
man von Sanders, Atatürk’ün verdi¤i Rayak’›n kuzeyine
çekilme emrini tasvip etmemifl, birliklerin bulunduklar› yer-
lerde savunmaya devam etmelerini emretmiflti. Atatürk bu
görüflmede, Y›ld›r›m Ordular› Grubu Komutan›’na bu emrin
de¤ifltirilerek fiam bölgesinde toplanan kuvvetlerin, imha-
dan kurtulma amac›yla vakit geçirmeksizin, Halep’e kadar
çekilmesi karar›n›n zorunlulu¤unu anlatm›flt›r. Bu görüflme
sonucu Liman von Sanders, Atatürk’ün görüflünü gerçekçi
bulmufl, ancak flunlar› söylemifltir: “Karar budur. Fakat ben
nihayet bir yabanc›y›m, bu karar› veremem. Bunu ancak
memleketin sahipleri verebilir!” Bu görüflmeden sonra çe-
kilme karar› uygulanm›fl ve birlikler, baflar› ile Halep’in gü-
neyine al›narak burada bir savunma hatt› kurmaya muvaf-
fak olunmufltur). (A.A.K., s.15,62; A.H.E., s.157-158;
A.Y.A., s.51; K.A.B.K.Ö., s.104; A.K.D.D.A.Y., s.99-100,
103). (Atatürk’ün, Liman von Sanders ile -Baalbek’te olmak
üzere- görüflme tarihi ve Mareflalin Y›ld›r›m Ordular› Gru-
bu’na ba¤l› birliklere Halep’in güneyine çekilme emrini ver-
di¤i tarih, B.D.H.T.H., c. IV, ks. 2, s.708-709’da 3 Ekim
1918 olarak gösterilmifltir).

: 7. Ordu’nun fiam’›n güneyinde Kisve civar›nda toplanmas›
ve Atatürk’ün Kisve’ye gelifli (‹.A., s.728; A.H.Y.H., Y.S.
18.5.1941).

1 Ekim 1918 : fiam’›n, Araplar›n da yard›m›yla, ‹ngilizlerin eline geçmesi
(K.A., s.241; Borak, s. 166; Ata ve ‹., s.80; B.D.H.T.H., c. IV,
ks. 2, s.822). (Bu tarih ‹.A., s.728;A.H.E., s. 161; K.A.B.K.Ö., s.
104, A.Y.A., s.51’de 30 Eylül 1918 olarak gösterilmifltir).

5 Ekim 1918 : Atatürk’ün gece Halep’e gelifli ve Baron Oteli’ne yerleflme-
si (O.Y.S.G., s.303; ‹.A., s.728; K.A., s.242).
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: Osmanl› Hükûmeti’nin ateflkes antlaflmas› iste¤i ile Ameri-
ka’ya baflvurmas› (A.H.E., s. 162; K.A., s.251-252) (4 Ekim
1918’de Almanya, 5 Ekim 1918’de Avusturya-Macaristan
da ateflkes iste¤inde bulunmufltur. K.A., s.245,252).

8 Ekim 1918 : Talât Pafla’n›n, sadrazaml›ktan istifas› (Talât Pafla’n›n isti-
fas› üzerine, kabineyi kurma görevi Tevfik Pafla’ya verilmifl,
ancak kendisinin 11 Ekim 1918’de kabineyi kuramayaca¤›-
n› bildirmesi üzerine bu görev Ahmet ‹zzet Pafla’ya veril-
mifltir. ‹.O.T.K.IV., s.448-449; ‹.A., s.728; A.H.E., s.162-
163; K.A., s.242).

11 Ekim 1918 : Atatürk’ün, Halep’ten Padiflah Vahdettin’e iletilmek üzere
Baflyaver Naci (Eldeniz) Bey’e telgraf›: “...Vatan›m›n selâ-
metinin temini bak›m›ndan arz ederim ki, Tevfik Pafla Haz-
retleri gerçekten müflkülâta tesadüf etmifllerse sadaretin
derhal ‹zzet Pafla Hazretlerine verilmesi ve onun da, esas›
Fethi (Okyar), Tahsin (Uzer), Rauf (Orbay), Canbulat, Az-
mi, fieyhülislâm Hayri ve âcizlerinden oluflan bir kabine
teflkil etmesi zarurîdir. Ad› geçen kiflilerin oluflturaca¤› ka-
binenin vaziyete hâkim olabilece¤i görüflündeyim. ..Müm-
kün ise bu kimselerin Padiflah›m›za arz›n› rica ederim”
(F.ll, s.278; ‹.A., s.728; M.K.P.P.B.B., s.563-564; A.H.E.,
s.164-165; K.A., s.242; A.Y., 132; A.T.T.B., s.13; Borak, s.
166; Ö.A.Ö.M., s.132). (Kaynaklarda bu telgraf›n tarihi yok-
tur. Olaylar›n ak›fl› 11 ya da 12 Ekim 1918 olabilece¤ini dü-
flündürmektedir). (Atatürk, Ahmet ‹zzet Pafla’ya da ayn› fle-
kilde bir telgraf çekmifl, kabinede Harbiye Naz›rl›¤›’n›n ken-
disine verilmesini istemifltir. ‹.A., s.728).

13 Ekim 1918 : Atatürk’ün, Halep’te askerî birlikleri denetlemesi (A.K.D.D.
A.Y., s. 109).

: Sina cephesinde 4. Ordu’nun kald›r›lmas› ve bu orduya ait
birliklerin emir ve komutas›n›n 7. Ordu Komutan› Atatürk’e
devredilmesi (B.D.H.T.H., c.lV., ks.2, s.822).

14 Ekim 1918 : Ahmet ‹zzet Pafla’n›n kabine kuruflu, Harbiye Naz›rl›¤› ve
Baflkomutanl›k Genelkurmay Baflkanl›¤›’n› kendi üzerine
al›fl› (‹.O.T.K.IV., s.449; ‹.A., s.729; M.M.M.T., s.28; A.H.E.,
s.165; ‹.H. ve M.M.I., s.20; M.M.H., s.13; T.‹.H., c. II, ks.6,
kp. IV,s.11; E.K.S.B.,s.34).
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15 Ekim 1918 : Sadrazam Ahmet ‹zzet Pafla’n›n, kabineyi kuruflunu taki-
ben Atatürk’e telgraf›: “...Bar›fltan sonra Tanr›’n›n lütfu ile
iflbirli¤i yapar›z” (A.H.E., s.165; K.A., s.246; A.Y., 132).

16 Ekim 1918 : Atatürk’ün, Sadrazam Ahmet ‹zzet Pafla’n›n 15 Ekim 1918
tarihli telgraf›na cevab›: “Bar›fl gecikecektir, bar›fla kadar
çok buhranl› anlar geçirece¤iz. Bu devrede vatana faydal›
olabilirsem düflüncesiyle Harbiye Nezareti’ni istemifltim.
Yoksa bar›fla kavufltuktan sonra onun huzur ve sükûnu
içinde Harbiye Naz›rl›¤›’n› benden çok mükemmel yapacak
kifliler bulunabilir. Buna nazaran bar›fltan sonra iflbirli¤imi-
zi hiç de zorunlu, hattâ gerekli görmüyorum” (A.H.E., s.
165; K.A., s.246; A. Y., s. 132).

23 Ekim 1918 : ‹ngilizlerin, yerli Arap kuvvetleriyle beraber Halep güneyin-
den taarruza bafllamalar› (‹.A., s.728; K.A., s.243; A.Y.A,
s.51; K.A.B.K.Ö., s. 104). (Bu taarruzlar üzerine Atatürk’ün
emri ile Halep’te ve güneyinde bulunan kuvvetler Halep’in
kuzeyine al›narak burada cephe oluflturuldu).

25 Ekim 1918 : Halep’te, ‹ngilizler ve Araplarla Atatürk yönetimindeki kuv-
vetler aras›nda fliddetli sokak muharebeleri olmas› ve düfl-
man›n püskürtülmesi (Erden, s.37; A.H.E., s.158; K.A.,
s.243; M.M.M.T., s.23; A.Y., s.130-131; Ata ve ‹., s.80;
B.D.H.T.H., c. IV, ks. 2, s.723-726).

25/26 Ekim 1918 : 7. Ordu birliklerinin, Halep’in 5 km kuzeyine al›nmas› ve 7.
Ordu Karargâh›’n›n Halep’ten Katma’ya nakli (‹.A., s.729;
K.A., s.243; B.D.H.T.H., C.IV, ks. 2, s.728; A.H.Y.H., Y.S.
19.5.1941).

26 Ekim 1918 : ‹ngilizlerin, Halep’e girifli (B.D.H.T.H., c.lV, ks. 2, s.727).

: Atatürk komutas›ndaki 7. Ordu birliklerinin, 23 Ekim 1918
gününden beri süren ‹ngiliz taarruzlar›n› Halep’in kuzeyin-
de durdurmas› ve düflman›n bu hatt› geçmesine imkân ve-
rilmemesi (Birliklerimiz ‹skenderun-Belen-Diricemal-Tellür-
rifat çizgisinden oluflan ve 28 Ekim 1918’de Antakya’y› da
içine alan bu hatt› 30 Ekim 1918 Mondros Ateflkes Antlafl-
mas›’na kadar korumufllard›r. Bu sebepledir ki Misak-› Mil-
lî’de bu hat, güney s›n›r›m›z olarak kabul edilmifltir. Erden,
s.37; ‹.A., s.729; K.A.M.M.T., s.619; A.H.E., s.158;
A.H.Y.H., Y.S. 19.5.1941; K.A., s.244-245; A.Y.A., s.51;
B.D.H.T.H., c.lV, ks. 2, s.730).
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: Atatürk Katma’da (Atatürk, 30 Ekim 1918 akflam›na kadar
7. Ordu Karargâh›’n›n nakledildi¤i bu ilçede kalm›flt›r).

28 Ekim 1918 : Atatürk’ün, akflam Katma’dan Kilis’e gelerek, ‹ngiliz tehdi-
dine karfl› gereken önlemleri almas› (B.D.H.T.H., c. IV. ks.
2, s.730; A.K.D.D.A.Y., s.113; K.S.‹., s.21). (Kilis’e, ‹ngiliz
kuvvetlerinin muhtemel bir taarruzuna karfl› küçük bir müf-
reze gönderilmifltir).

30 Ekim 1918 : Osmanl›  Devleti  ile  ‹tilâf Devletleri aras›nda,  Mondros
Ateflkes Antlaflmas›’n›n imzalanmas› (‹.A., s.729; K.A.,
s.253; T.‹.H. c.l, s.33; F.H., s.29,283-286; TC. Ta., s.105-
107; A.Y.A., s.52; R.O.H., c. II, say›: 15, s.49; A.H.E.,
s.173; M.M.M.T., s.63; E.K.S.B., s.37; T.‹.H., c. II, ks. 6, kp.
IV, s.11; O.S.S.G., s.420; T.D.D.S., s.23; R.B., s.70; ‹.H.,
s.3; A.K.D.D.A.Y., s.113; O.Y.S., s.150; Siyasî T, s.460;
M.M.B.I., s.3; B.G., s.20; M.M.E., s.13; M.M.U.K.S.I.,
s.54-55; M.M.Ka.l., s.30; L.I., s.194; Türk D.T., s.51; Türk
D.T.D., s.10-17; T.C.T., s.1-5; O.M.K. ve L, s.260;
‹.O.T.K.IV, s.454).

: Atatürk’ün, -Mareflal Liman von Sanders’in yerine- Y›ld›r›m
Ordular› Grubu Komutanl›¤›’na atanmas› (A.H.Y.H., Y.S.
19.5.1941; O.Y.S.G., s.306; Erden, s.37; A.Y.A., s.52).

: Atatürk’ün, gece -Y›ld›r›m Ordular› Grubu Komutanl›¤›’n›
devralmak üzere- Katma’dan Adana’ya hareketi (A.H.Y.H.,
Y.S. 19.5.1941; O.M., s.992).

: Sadrazam Ahmet ‹zzet Pafla’n›n, Mareflal Liman von San-
ders’e Y›ld›r›m Ordular› Grubu Komutanl›¤›’n› Atatürk’e
devrederek ‹stanbul’a dönmesi hakk›nda telgraf› (H.T.V.D.
say›: 27, v. 693; T.B.Y., s.352; B.D.H.T.H., c. IV, ks. 2,
s.730).

31 Ekim 1918 : Atatürk’ün, Katma’dan “Y›ld›r›m Ordular› Grubu Komutan-
l›¤› Karargâh›n›n bulundu¤u Adana’ya gelmesi (A.H.Y.H.,
Y.S. 19.5.1941; M.M.H., s. 26; OM., s.993; K.S.‹., s.23;
B.D.H.T.H., c. IV,ks.2, s.730).

: Mareflal Liman von Sanders’in, Y›ld›r›m Ordular› Grubu
Komutanl›¤›’n› Atatürk’e devretmesi ve emir yay›mlayarak
birliklere vedas›: “Y›ld›r›m Ordular› Grubu’nun emir ve ko-
mutas›n› bugünden itibaren, iftiharlarla dolu birçok muha-
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rebede kendisini göstermifl bulunan Mustafa Kemal Pafla
Hazretlerine b›rak›yorum” (K.A., s.250; H.T.V.D., say›: 27,
v. 696; T.B.Y., s.353; K.A.M.M.T., s.161,619; M.M.H., s.26;
Erden, s.37; T.‹.H., c. ‹., s.46; ‹.A., s.729; A.Y.A., s.53;
O.T.P., s.228; B.D.H.T.H., c. IV, ks. 2, s.731,822; A.H.D.,
s.173;A. ve As., s.64).

3 Kas›m 1918 : Atatürk’ün, Adana’dan Sadrazam Ahmet ‹zzet Pafla’ya
“Mondros Ateflkes Antlaflmas›n›n baz› maddelerinin aç›k-
lanmas›n› ve ne gibi önlemler al›nmas›n›n düflünüldü¤ünü
soran telgraf›: “...Toros tünellerinin müttefikler taraf›ndan
iflgali hakk›ndaki maddenin aç›klanmas› lâz›md›r. ...iflgalin
mahiyeti, tünel iflletmesini de kapsamakta m›d›r? Yoksa
muhafaza tertibat›ndan m› ibaret kalacakt›r? Toros tünelle-
rini tutacak iflgal kuvvetinin miktar› nedir ve nereden gele-
cektir?” (T.‹.H. c. I, s.50-51; A.H.E., s.180; A.T.T.B., s.14;
K.S.‹.Y.I., s.55; A.Y., s.137).

: ‹ngilizlerin, ‹skenderun’a bir heyet göndererek limandaki
may›nlar›n temizlenmesini ve bunu takiben karaya asker
ç›karacaklar›n›  bildirmeleri   (A.Y.A.,  s.53; A.K.D.D.A.Y.,
s. 114).

4 Kas›m 1918 : Sadrazam Ahmet ‹zzet Pafla’n›n, Atatürk’ün 3 Kas›m 1918
tarihli telgraf›na cevab›: “Toros tünellerinin ‹tilâf Devletle-
ri’nce iflgali yaln›z bir koruma niteli¤indedir(l). ..‹flgal kuv-
vetlerinin nereden gelece¤i ve miktar› ‹ngiliz Komutanl›¤›
taraf›ndan bildirilir (!)” (T.‹.H., c. I., s.52; A.Y., s.139).

5 Kas›m 1918 : Atatürk’ün, Katma’dan ça¤›rd›¤› Ali Fuat Pafla ile Adana’da
görüflmesi: “...Art›k milletin bundan sonra kendi haklar›n›
kendisinin aramas› ve korumas›, bizlerin de mümkün oldu-
¤u kadar bu yolu göstermemiz ve bütün ordu ile beraber
yard›m etmemiz lâz›md›r” (M.M.H., s.28-29).

: Atatürk’ün, Sadrazam Ahmet ‹zzet Pafla’ya telgraf›: “...Pek
ciddî ve samimî olarak arz ederim ki, mütareke flartlar› ara-
s›nda yanl›fl yorum ve anlamay› ortadan kald›racak önlem-
ler al›nmad›kça, ordular› terhis edecek ve ‹ngilizlerin her
dedi¤ine boyun e¤ecek olursak ihtiraslar›n›n önüne geç-
meye imkân kalmayacakt›r” (A.H.E., s.182; ‹.A., s.729;
T.‹.H., c. I., s.53;A.Y.A., s.53,54; A.Y., s.139).
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: Sadrazam Ahmet ‹zzet Pafla’n›n, Atatürk’e “‹ngilizlerin ‹s-
kenderun liman›ndan -liman ve flehrin kendilerine terk edil-
mesi söz konusu olmad›¤›ndan- faydalanmalar›nda bir
mahzur görmedi¤ini ve bu görüflünün Suriye’deki ‹ngiliz
Ordu Kumandan›’na tebli¤ini” bildiren telgraf› (A.H.E.,
s.182;A.Y.,s.14).

: Atatürk’ün, komutas› alt›ndaki kuvvetlere “‹skenderun’a as-
ker ç›kar›lmas› halinde, gerekirse silâh kullan›larak bu du-
rumun menedilece¤ini” bildiren emri (A.H.E., s.184).

6 Kas›m 1918 : Atatürk’ün, Sadrazam Ahmet ‹zzet Pafla’ya “‹skenderun’a
ç›kacak ‹ngilizlere atefl emri verdi¤ini” bildiren telgraf›
(A.H.E., s.184; ‹.A., s.729; A.Y.A., s.54; A.B.E.B., s.116;
A.Y., s.142).

6/7 Kas›m 1918 : Ahmet ‹zzet Pafla’n›n, Atatürk’ün 6 Kas›m 1918 tarihli telg-
raf›na cevab›: “‹skenderun’a ç›kacaklara karfl› taraf›n›zdan
silâh kullan›lmas›n›n emir verilmifl olmas›, devletin siyase-
tine ve memleketin menfaatlerine kesinlikle ayk›r› oldu¤un-
dan bu yanl›fl emrin derhal düzeltilmesi tavsiye olunur(!)
...Ateflkes Antlaflmas›’nda bize bu uygunsuz hükümleri ka-
bul ettiren, gaflet de¤il kesin ma¤lubiyetimizdir(!)” (A.Y., s.
143).

7 Kas›m 1918 : Atatürk’ün, Ahmet ‹zzet Pafla’ya, “‹skenderun’a ç›kacak ‹n-
gilizlere karfl› silâh kullan›lmas›” hakk›nda verdi¤i 5 Kas›m
1918 tarihli gizli emrin gerekçesini aç›klayan telgraf› (A.Y.,
s. 144).

: Y›ld›r›m Ordular› Grubu Komutanl›¤› ile 7. Ordu Karargâ-
h›’n›n Padiflah iradesiyle kald›r›lmas› ve Atatürk’ün Harbiye
Nezareti emrine verilmesi (A.A.K., s.17, 62; T.‹.H., c.l, s.63;
H.T.V.D. say›: 29, v. 756; M.M.H., s.30; A.H.E., s.187; ‹.A.,
s.730; A.K.D.D.A.Y., s.116; A.Y.A., s.55; K.S.‹.Y. I, s.57).

8 Kas›m 1918 : Sadrazam Ahmet ‹zzet Pafla’n›n, ‹skenderun’un teslimiyle
ilgili olarak Amiral Calthorpe’tan ald›¤› yaz› üzerine Ata-
türk’e telgraf›: “...Müracaat vukuunda flehrin tahliye ve tes-
lim olunmas› hususunda ilgililere acele tebligat yap›lmas›
lâz›md›r... Gevfleklik göstermemek flart›yla bu aczimizin
göz önünde bulundurulmas›, söz ve hareketlerimizin buna

117



uydurulmas› memleket selâmeti için gereklidir(!)” (A.H.E.,
s.185;A.Y., s. 145-146).

: Atatürk’ün, Sadrazam Ahmet izzet Pafla’ya cevab›: “...Acz
ve zaf›m›z derecesini pekâlâ bilirim. Bununla beraber dev-
letin yapmaya mecbur oldu¤u fedakârl›¤›n derecesini de
belirleme ve s›n›rlama gerekece¤i kanaatini muhafaza
ederim. ...‹ngilizlerin elde edebilecekleri neticeyi onlara
kendi yard›m›m›zla bahfletmek tarihte Osmanl›l›k için, bil-
hassa bugünkü hükümetimiz için kara bir sayfa oluflturur.
...Bilhassa yüksek flahsiyetinizce yakinen malûm bulun-
mufltur ki, âcizleri her ne hal ve vaziyette bulunursam bulu-
nay›m do¤ru oldu¤una kani bulundu¤um ve gerekenlere
söylemeyi ve ulaflt›rmay› memleketin selâmeti gere¤i kabul
etti¤im görüfllerime tâbi olmaktan nefsimi menetme¤e gü-
cüm yetmez” (A.H.E., s. 187; A.T.T.B., 21; T.‹.H., c. I s.202-
203; A. Y., s. 146-148).

: Ahmet ‹zzet Pafla’n›n, ö¤leden sonra Sadaret’ten istifas›
(Yeni kabineyi 11 Kas›m 1918 günü Tevfik Pafla kurmufl-
tur. ‹.O.T.K. IV, S.453-454; A.H.E., s. 187;O.D.S.S.,
8.1717).

10/11 Kas›m 1918 : Ahmet ‹zzet Pafla’n›n, Atatürk’e Sadaret’ten çekildi¤ini ve
onun da ‹stanbul’a gelmesinin iyi olaca¤›n› bildiren telgraf›:
“Zât-› devletleri bir an evvel ‹stanbul’a gelmelisiniz. Sizinle
görüflmeye ihtiyac›m var!” (A.H.E., s.188; O.M., s.994).

: Y›ld›r›m Ordular› Grubu Komutanl›¤›’n›n kald›r›lmas› üzeri-
ne Atatürk’ün, akflam Adana’dan trenle ‹stanbul’a hareketi
(T.‹.H. el, s.63; K.S.‹., s.31; A.Y.A., s.55; T.‹.H., c. IV, s.5;
A.H.E., s.188; A.An., s.80).

11 Kas›m 1918 : Ahmet ‹zzet Pafla’n›n istifas› üzerine Tevfik Pafla’n›n kabi-
ne kuruflu (‹.H. ve M.M.I, s.78; A. ve T.C.T.K., s.7).

13 Kas›m 1918 : Atatürk’ün, ‹stanbul’a gelifli ve deniz ortas›nda demirlemifl
düflman donanmas›n› gördü¤ü zaman yaveri Cevat Abbas
(Gürer) Bey’e söyledi¤i söz: “Geldikleri gibi giderler!”
(AZ. T.B. Y., s. 164-165; M.K.‹.D., s.479; A.H.E., s. 188;
Borak, s.179-180; M.M.U.K.S.I, s.76; ‹.A., s.730; R.O.H.,
c.ll, say›: 26, s.400; K.A.M.M.T., s.272-273; T.C. Ta.,
s.120). (Cevat Abbas Gürer, bu sahneyi hat›ralar›nda flöy-
le anlatmaktad›r: “‹stanbul’a geldi¤imiz günü hiç unutmam.
fiehrin çok hazin bir hali vard›. ‹stanbul, düflman donanma-
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lar›n›n limana girmeleri felâketinin matemini tutuyor, bu bü-
yük matemine Atatürk’ü de ortak ediyordu. Atatürk’le ben,
askerî ulafl›ma ait bir köhne motor ile deniz ortas›nda yas-
lanan bir çelik orman›n›n içinden geçiyorduk. Atatürk’ün
zarif dudaklar›ndan “Geldikleri gibi giderler!” cümlesini iflit-
ti¤im zaman, mütarekenin do¤urdu¤u derin ve elemli ümit-
sizli¤i derhal unutmufltum. Cevab›mda acele ettim: “Size
nasip olacak, siz bunlar› kovacaks›n›z Paflam!” dedim. Gü-
lümsedi, aziz bafl›n›n içinde flekillenmeye bafllayan vatan›
kurtarma plânlar›n› bir an için yeniden geçiriyor gibi dald›,
sonra: “Bakal›m!” dedi. A.Z.T.B.Y., s.165-166).

: Atatürk’ün, Pera Palas’a yerleflmesi (Atatürk, ‹stanbul’a ge-
liflini takiben 15 gün kadar Pera Palas’ta kalm›fl, k›sa bir
süre de eski dostlar›ndan Salih Fansa’n›n evinde misafir
edilmifltir. Daha sonra, Aral›k ay› bafllar›nda fiiflli’de tuttu-
¤u eve yerleflmifltir. A.Z.T.B.Y., s.167).

14 Kas›m 1918 : Atatürk’ün, Pera Palas’ta ‹ngiliz gazetecisi Ward Price ile
görüflmesi (T.K.S.K., s.4).

: Atatürk’ün Pera Palas’ta Rauf (Orbay) Bey ile görüflmesi
(H.R.O., s.29-30; R.O.H., c. II, say›: 25, s.370).

: Atatürk’ün, Rauf (Orbay) Bey’le beraber Sadrazaml›ktan is-
tifa eden Ahmet ‹zzet Pafla’y› ziyareti ve görüflmesi (A.H.,
s.81; R.O.H. c. II, say›: 25, s.370; H.R.O., s.30-31; Ata ve
‹., s.82).

15 Kas›m 1918 : Atatürk’ün cuma selaml›¤›n› takiben mahfil-i hümayun’da
Padiflah Vahdettin taraf›ndan kabulü (Borak, s. 182;
S.Y.K.S., s.43; R.O.H. c. II, say›: 25, s.371).

16 Kas›m 1918 : Atatürk’ün, Pera Palas’ta Çanakkale savafllar›na kat›lm›fl
olan ‹ngiliz Generali William Birdwood ile görüflmesi (Ata
ve ‹., s.88-89; A.H.E., s.230-231).

17 Kas›m 1918 : Atatürk’le yap›lan bir görüflmenin, Minber gazetesinde ya-
y›mlanmas› “...Ben en iyi siyasetin, her türlü anlam›yla en
çok kuvvetli olmakta bulundu¤unu kabul ederim. En çok
kuvvetli olmak sözünden amac›m, yaln›z silâh kuvveti oldu-
¤unu zannetmeyiniz. Aksine, asker olmama ra¤men bu,
bence kuvvet bileflkesini oluflturan etkenlerin sonuncusu-
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dur. Benim belirtmek istedi¤im moral, bilim, ahlâk ve tekno-
loji bak›mlar›ndan kuvvetli olmakt›r. Bu sayd›¤›m nitelikler-
den yoksun olan bir milletin bütün fertlerinin en son silâh-
larla donat›ld›¤›n› farz etsek bile kuvvetli oldu¤unu kabul
etmek do¤ru olmaz” (M.K.‹.D., s.488-490; B.Y.A., s. 102;
U.B., s.91; ‹.H. ve M.M.I, s.88; Ata ve ‹., s. 100-102).

: Atatürk’ün, Harbiye Naz›r› Abdullah Pafla’y› ziyareti (Ata ve
‹., s. 102).

18 Kas›m 1918 : Atatürk’ün, Meclis-i Mebusan’›n kapat›laca¤› söylentileri
üzerine Vakit gazetesi muhabiri Ahmet Emin(Yalman)
Bey’e demeci: “...Her halde millet ve memleketimizin pek
ziyade muhtaç oldu¤u bar›fl› gerçeklefltirecek hükümetin
bugünkü Meclis-i Mebusan’›m›za dayanmas› bir zorunluk
olmaktad›r” (M.K.‹.D., s.490-492; A.S.D., III, 8.1; U.B.,
s.91; G.G.I, s.318).

19 Kas›m 1918 : Atatürk’ün, Meclis-i Mebusan locas›ndan Tevfik Pafla Kabi-
nesi’nin güven oylamas›n› izlemesi (Bu oylamada Ata-
türk’ün milletvekilleriyle görüflmesine ra¤men Tevfik Pafla
güven oyu alm›flt›r. A.H., s.82-83; A.H.E., s.238; O.D.S.S.,
s. 1720).

: Atatürk’ün, Padiflahla görüflme iste¤i ve Vahdettin’in 22
Kas›m için randevu vermesi (A.H., s.83-84; A.H.E., s.238).

22 Kas›m 1918 : Atatürk’ün, cuma selâml›¤›n› takiben mahfil-i hümayun’da
Padiflah Vahdettin taraf›ndan kabulü ve Mütareke’den son-
raki siyasî durum hakk›nda görüflmesi (A.H., s.84-85;
A.H.E., s.239; Ata ve ‹., s.108) (Mütareke’den sonra -tespit
edilen- Atatürk-Vahdettin görüflmeleri 15 Kas›m 1918, 22
Kas›m 1918, 29 Kas›m 1918, 20 Aral›k 1918, 15 May›s
1919 ve 16 May›s 1919 tarihlerini kapsamak üzere alt›y›
bulmaktad›r. Bununla beraber 1919 Ocak, fiubat, Mart ve
Nisan aylar›ndaki cuma selâml›klar›nda Atatürk’ün de ço¤u
kez bulundu¤u -gazetelerde yer almam›fl olmas›na ra¤-
men- mahfil-i hümayun’da daha birkaç kere kabul olundu-
¤u ihtimal dahilindedir. Esasen ‹stanbul’dan Samsun’a ha-
reket etti¤i 16 May›s 1919 günü de cuma selâml›¤›nda bu-
lunmufl olmas›, bu görüflü desteklemektedir. Fakat bütün
bu karfl›laflmalar›n bir hal-hat›r sorufl fleklinde seyretti¤i,
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as›l önemli görüflmelerin ise 22 Kas›m 1918 ve 15 May›s
1919 günleri yap›ld›¤› anlafl›lmaktad›r).

29 Kas›m 1918 : Atatürk’ün, cuma selâml›¤›n› takiben mahfil-i hümayun’da
Padiflah Vahdettin taraf›ndan kabulü (Borak, s. 182;
R.O.H., 8.11, say›: 25, s. 371; S.Y.K.S., s.43).

Kas›m Sonu 1918 : Atatürk’ün, gazeteci ve yazar Aka Gündüz’e söyledikle-
ri: “Bütün milletin bilmesi lâz›md›r ki, memleketin u¤rad›¤›
bu kaza ancak anayurdun ortas›nda çal›flmakla tamir edi-
lebilir. Bir Mondros Mütarekesi, bu flekilde bir iflgal ve bu
flekilde iç politika gürültüleri mevcut oldukça ‹stanbul’da
hiçbir fley yap›lamaz. Milletin ruhu zindedir; cevheri bozul-
mam›flt›r. Onu gene kendi içinden harekete geçirmek lâ-
z›md›r. Bunu böyle yapaca¤›m!” (A.G., 15.5.1933).

20 Aral›k 1918 : Atatürk’ün, cuma selâml›¤›n› takiben mahfil-i hümayun’da
Padiflah Vahdettin taraf›ndan kabulü (Borak, s. 182;
S.Y.K.S., s.43).

: Katma’dan ‹stanbul’a dönen Ali Fuat Pafla’n›n, akflam Ata-
türk’ü fiiflli’deki evinde ziyareti ve beraber memleket duru-
munu gözden geçirmeleri (M.M.H., s.35).

21 Aral›k 1918 : Osmanl› Meclis-i Mebusan›’n›n kapat›lmas› hakk›nda Padi-
flah ferman›n›n Meclis’te okunmas› (T.‹.H., c. II, ks.2, S.93;
O.S.S.G., s.459-460; M.M.B.I, s.21; G.‹., s.169; A.H.E.,
s.196; T.M.M.I, s.194; O.T.P., s.228; ‹.H., s.9).

29 Aral›k 1918 : ‹stanbul’da ç›kan Söz gazetesinde, Atatürk’ün Teceddüt
F›rkas›’na girdi¤i haberinin yay›mlanmas› (A.H.E., s. 169;
T.S.P., s.413).

30 Aral›k 1918 : Atatürk’ün, Söz gazetesinde, Teceddüt F›rkas›’na girdi¤i
söylentilerini yalanlamas›: “Ben askerî s›fat ve makam›mla
nispet ve alâkam› muhafaza etmekteyim. Gerçek olmayan
haberin tekzibini rica ederim” (A.H.E., s.196; T.S.P., s.413-
414).

Aral›k 1918 : Atatürk’ün, -1914 y›l› May›s›nda Sofya’da yazd›¤›- Zabit ve
Kumandan ile Hasb›hâl” adl› eserinin ‹stanbul’da yay›mlan-
mas› (Ruflen Eflref Ünayd›n, bu eserin ‹stanbul’da Mütare-
ke bafllar›nda yay›mland›¤›n› bildirmektedir. Z.K.H., s.14).

Aral›k 1918 : Atatürk’ün, fiiflli’deki evinde “Anafartalar Muharebat›’na Ait
Tarihçe” adl› eserini yazmaya bafllamas› (A.Z. T.B. Y., s. 139).
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-1919-

13 Ocak 1919 : Tevfik Pafla’n›n, baz› de¤iflikliklerle yeni bir kabine kuruflu
(Tevfik Pafla 12 Ocak 1919 günü Sadaret’ten istifa etmifl;
yeni kabineyi kurma görevi yine kendisine verilmifltir. ‹.H.
ve M.M.I., s.148-149; A. ve T.C.T.K., s.17).

15 Ocak 1919 : Atatürk’ün, fiiflli’deki evinde -davet etti¤i- Albay ‹smet (‹nö-
nü) Bey’le görüflmesi ve söyledikleri: “Hiçbir s›fat ve salâ-
hiyet sahibi olmaks›z›n Anadolu’ya geçmek ve orada mille-
ti uyand›rarak kurtulufl çarelerini aramak için en uygun
m›nt›ka ve beni o m›nt›kaya götürecek en kolay yol hangi-
si olabilir?” (A.H., s.90-92; O.M., s.997). (Kaynaklarda bu
görüflmenin tarihi belirtilmemifltir. Biz, 15 Ocak 1919 tarihi-
ni olaylar›n ak›fl›na uygun bulmaktay›z).

Ocak sonu 1919 : Atatürk’ün, gece Âyan Dairesi’nde Âyan Reisi Ahmet R›za
Bey’le görüflmesi (Ahmet R›za Bey’in iste¤i üzerine ger-
çekleflen bu görüflmede, Ahmet R›za Bey, Tevfik Pafla’n›n
yafll› olmas› nedeniyle devlet ifllerinin gerekti¤i flekilde gö-
rülemedi¤ini, sadaretin kendisine teklif edilece¤ini muhte-
mel gördü¤ünü, Harbiye Naz›rl›¤› için de Cevat (Çobanl›)
Pafla’y› düflündü¤ünü ifade ederek, sadaret teklifi gerçek-
leflti¤i takdirde baflar›l› olup olamayaca¤› hakk›nda Ata-
türk’ün görüfllerini almak istemifltir. A.An›., s.197-199;
A.B.A., s.106-107; A.R.B.M., M. 13.5.1933). (Kaynaklarda
bu görüflmelerin tarihi belirtilmemifltir).

15 fiubat 1919 : Albay Refet (Bele) Bey’in, Atatürk’ü, fiiflli’deki evinde ziya-
reti, görüflmeleri ve Atatürk’ün bir sözü: “E¤er alt›na binip
Anadolu içlerine girmek istiyorsan, ben bir gün senin bu ar-
zunu tatmin ederim” (O.M., s.997). (Kaynaklarda bu görüfl-
menin tarihi belirtilmemifltir).

20 fiubat 1919 : 20. Kolordu Komutanl›¤›’na atanan Ali Fuat Pafla’n›n,
-Anadolu’ya hareketinden önce- Atatürk’ü fiiflli’deki evinde
ziyareti (A.H., s.93; O.M., s.997). (Kaynaklarda bu ziyare-
tin tarihi belirtilmemifltir. 20 fiubat 1919 tarihi, olaylar›n sey-
rine uygun düflmektedir).

24 fiubat 1919 : Harbiye Naz›r› Ömer Yaver Pafla’n›n, Atatürk’e, hazerî kad-
roda ordu komutan› olmas› sebebiyle yaverlerinin al›nd›¤›n›
bildiren yaz›s› (M.D.M.K.P.A.‹.B., s.453-454; A.H., s.98).
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28 fiubat 1919 : Atatürk ve baz› kiflilerin, ‹stanbul’dan uzaklaflt›r›lmas› ge-
rekti¤i hakk›nda ‹ngiliz haber alma subay› Yüzbafl› Hoy-
land’›n, ‹stanbul ‹ngiliz istihbarat Merkezi’ne raporu (Rapor-
da geçen di¤er isimler: Fevzi (Çakmak) Pafla, Kâz›m Kara-
bekir, Halil (Kut) Pafla, ‹smet (‹nönü) Bey vb. ‹.B.A.‹., s.3-
4; M.S., s.60-61). (Bu liste, gere¤i için Londra’ya gönderil-
mifltir. M.S., s.60-61).

3 Mart 1919 : Atatürk’ün, Harbiye Naz›r› Ömer Yaver Pafla’n›n 24 fiubat
1919 tarihli yaz›s›na cevab›: “...Herhalde ordu komutanl›-
¤›ndan istifa etmedim, ad› geçen komutanl›ktan uzaklaflt›-
r›lmad›m veya emekli edilmedim. Yaver Pafla Hazretleri’nin
bana emsal göstermek istedi¤i kiflilerin hiçbiri emsalim de-
¤ildir. Kanun ve kazan›lm›fl hakk›m göz önüne al›narak ge-
reken ifllemin yap›lmas›” (M.D.M.K.P.A.‹.B., s.454-456).

4 Mart 1919 : Tevfik Pafla’n›n istifas› üzerine Damat Ferit Pafla’n›n kabi-
ne kuruflu (1. Damat Ferit Kabinesi). (‹H. ve M.M.I, s. 195;
A. ve T.C.T.K., s.25).

11 Mart 1919 : Atatürk’ün, resmî elbisesiyle Sanasaryen Han›’n›n taraça-
s›nda -bir gün evvel tutuklanan- Fethi (Okyar) ve di¤er ba-
z› kiflileri ziyareti (A.H., s.97-98; A.H.Y.H., Y.S. 20.5.1941).

: Atatürk’ün, Bahriye Naz›r› Avni Pafla’y› makam›nda ziyare-
ti (Bu ziyarette Atatürk, Avni Pafla’dan kendisini hükümeti
oluflturan kiflilerle tan›flt›rmas›n› istemifl, Avni Pafla “Elbet-
te, tabiî!” cevab›n› vermifltir. G.D.D., s.38-39; O.M., s.995-
996; A.H., s.101). (Kaynaklarda bu ziyaretin tarihi belirtil-
memifltir).

12 Mart 1919 : Bahriye Naz›r› Avni Pafla’n›n, Dahiliye Naz›r› Mehmet Ali
Beyle beraber Atatürk’ü fiiflli’deki evinde ziyareti (Görüflme
esnas›nda Mehmet Ali Bey’in, “Pafla Hazretleri, bizimle ifl-
birli¤i yapar m›s›n›z?” sorusuna Atatürk’ün cevab›: “Niçin
etmeyeyim; e¤er siz memleketi bugün içine düflmüfl oldu-
¤u badireden kurtarmaya azmetmifl insanlar iseniz...” Meh-
met Ali Bey ayr›l›rken, ertesi gün için Atatürk’ü Cercle
d’Orient’a ö¤le yeme¤ine davet etmifltir. H.A., s. 101; OM.,
s.996; G.D.D., s.39). (Kaynaklarda bu ziyaretin tarihi belir-
tilmemifltir. Ata ve ‹., s. 159’da bu tarih 23 Nisan 1919 ola-
rak düflünülmüfltür).
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13 Mart 1919 : Dahiliye Naz›r› Mehmet Ali Bey’in, Cercle d’Orient’da Ata-
türk’e ö¤le yeme¤i vermesi (Bu yemekte Bahriye Naz›r› Av-
ni Pafla da bulunmufltur. O.M., s.996; G.D.D., s.40) (Kay-
naklarda bu yeme¤in tarihi belirtilmemifltir).

14 Mart 1919 : Atatürk’ün, Hukuk-u Befler gazetesinde ordu kumandanla-
r›n› suçlayan bir yaz› yay›mlanmas› sebebiyle Harbiye Ne-
zareti’ne yaz›s›: “...Vatan ve millet için temiz ve masum
duygularla ve her türlü mahrumiyet ve müflkilât içinde na-
mus vazifesini hakk›yla yapan Osmanl› ordular›n› haydut
ve ayn› mahrumiyet ve müflkilâta maruz ve yegâne daya-
na¤› namus ve haysiyetinden ibaret olan ad› geçen ordular
komutanlar›n› sefil ve haydutbafl›l›kla nitelemek ve teflhir
etmek ne büyük ahlâks›zl›k ve ne sefil vicdans›zl›kt›r. Os-
manl› ordular›n›, onun namuslu komutanlar›n› bu suretle
teflhir edebilmek kabiliyeti, ancak vatan ve milletin çöküflü-
nü ve yok olmas›n› arzu eden bir alçakta bulunabilir” (Ata
ve ‹., s. 123-124).

Mart Sonu 1918 : Atatürk’ün, ‹stanbul’da, ‹talya Yüksek Komiseri Kont Sforza
ile görüflmesi (A.An›., s. 188-190). (Kont Sforza’n›n iste¤i
ile gerçekleflen bu görüflmenin tarihi belli de¤ildir. Olayla-
r›n seyrine göre, muhtemelen Mart sonu veya Nisan bafl›
1919’da gerçekleflmifltir. Atatürk’ün yaveri Cevat Abbas
(Gürer), hat›ralar›nda, bu görüflme için flunlar› söylemekte-
dir: “Atatürk, ‹stanbul’da bulundu¤u aylar›n sonlar›na do¤-
ru ‹talya Mümessili Kont Sforza ve Papaz Mister Frew ile
de ayr› ayr› ve fas›lal› tarihlerde görüflmüfltü. Ald›¤› kanaat
ac› idi; a¤›rd›”. A.H. Y.H., Y.S. 22.5.1941).

Mart Sonu 1918 : Atatürk’ün, ‹stanbul’da, Rahip Frew ile görüflmesi (A.An›.,
s. 186-188; N.I., s.301). (Rahip Frew’un iste¤i ile gerçekle-
flen bu görüflmenin tarihi belli de¤ildir. Olaylar›n seyrine
göre, muhtemelen Mart sonu veya Nisan bafl› 1919’da ger-
çekleflmifltir).

11 Nisan 1919 : 15. Kolordu Komutanl›¤›’na atanan Kâz›m Karabekir’in,
Atatürk’ü fiiflli’deki evinde ziyareti ve görüflmeleri (‹.H.E.,
s.35; ‹.H., s. 17; O.M., s.997-998; Borak, s. 194-195).

17 Nisan 1919 : Rauf Bey’in, Atatürk’ü fiiflli’deki evinde ziyareti (Atatürk bu-
gün, Rauf Bey’e “Kardeflim Rauf Bey’e” ithafiyle bir resmi-
ni arma¤an etmifltir. Borak, s. 195; Ata ve i., s. 128).

124



29 Nisan 1919 : Harbiye Naz›r› fiakir Pafla’n›n, Atatürk’ü Nezaret’e davet
ederek “Türklerin Rumlarla yapt›¤› bask›y› yerinde incele-
mek ve önlemek üzere Karadeniz bölgesine müfettifl ola-
rak gönderilmesi”nin kararlaflt›r›ld›¤›n› bildirmesi (A.H., s.
106-110; A.H.E., s.293; Borak, 197).

30 Nisan 1919 : Atatürk’ün,  9.  Ordu  K›taat›  Müfettiflli¤i’ne  atanmas›n›n
Vahdettin taraf›ndan onaylanmas› (H.T.V.D., say›: 1, v.2;
A.An. s.82; T.‹.H., c.L, s.195; T.V. cilt: II., say›: 12, s.401,
1943; A.H.E, s.292; M.M.H., s.62; A.B.E.B., s.118).

: Harbiye Nezareti’nin, Sadaret’e yaz›s›: “...Mustafa Kemal
Pafla taraf›ndan yap›lacak tebligat› emri alt›nda bulunacak
olan vilâyet mülkî memurlar›n›n yerine getirmelerinin ge-
nelge ile duyurulmas›” (H.T.V.D., say›: 1, v.1; M.M.B.I.,
s.79-80).

1 May›s 1919 : Harbiye Naz›r› fiakir Pafla’n›n, Atatürk’ü -9.Ordu Müfettiflli-
¤i’ne atanma ifllemlerinin tamamlanmas›n› takiben- maka-
m›na daveti ve kendisini ayn› gün Bab›âli’de Sadrazam Da-
mat Ferit Pafla ile tan›flt›rmas›: “...Efendimiz, yeni vazife ile
Anadolu’ya giden Mustafa Kemal Bey’i zat-› devletinize
takdim ederim” (G.D.D., s.40-41; A.H., s.111-112). (Kay-
naklarda bu olay›n tarihi belirtilmemifltir).

: Harbiye Naz›r› fiakir Pafla’n›n, Atatürk’ü Dahiliye Naz›r›
Mehmet Ali Bey’in makam›na götürüflü ve Harbiye Neza-
reti’nce kendisine verilen vazifeyi, Mehmet Ali Bey’e bildir-
mesi (G.D.D., s.41; A.H., s.112-113). (Kaynaklarda tarih
belirtilmemifl, bu olay›n, Atatürk’ün Damat Ferit Pafla ile ta-
n›flma günü gerçekleflti¤i ifade edilmifltir).

5 May›s 1919 : Harbiye Nezareti’nin, 9. Ordu K›taat› Müfettiflli¤i’ne atan-
ma- s›n›n Atatürk’e resmen bildirildi¤i hakk›nda Genelkur-
may Baflkanl›¤›’na yaz›s› (H.T.V.D., say›: 1, v.2; M.M.B.I.,
s.80).

: Atatürk’ün 9. Ordu K›taat› Müfettiflli¤i’ne atanma karar›n›n,
Takvim-i Vakayi’de yay›mlanmas› (M.M.B.I., s.80).

6 May›s 1919 : Harbiye Nezareti taraf›ndan Atatürk’e, müfettifllik vazifesiy-
le ilgili yetkilerini belirten talimat›n verilmesi ve acele hare-
ketinin istenmesi (T.V. cilt: 12, s.402, 1943; H.T.V.D., say›:
1, v.4;A.A., s.82).

125



: Atatürk’ün, Harbiye Nezareti’ne “‹tilâf Devletleri’yle yap›lan
antlaflma ve al›nan kararlar›n Hariciye Nezareti’nden, gö-
rev sahas›na giren vilâyetleri gösteren bir krokinin de Dahi-
liye Nezareti’nden al›narak kendisine verilmesi” hakk›nda
yaz›s› (H.T.V.D., say›: 1, v.9,10).

7 May›s 1919 : Harbiye Nezareti taraf›ndan Y›ld›r›m K›taat› Müfettiflli¤i’ne,
13., 3. ve 15. Kolordu Komutanl›klar›na, Atatürk’ün 9. Ordu
Müfettiflli¤i’ne atand›¤›n›n bildirilmesi ve yetkilerini göste-
ren talimat›n birlikte gönderilmesi (H.T.V.D. say›: 1, v. 5).

: Atatürk’ün, Harbiye Nezareti’ne, 9. Ordu Müfettiflli¤i karar-
gâh mensuplar›n›n 3 ayl›k ödeneklerinin flimdiden ve ‹stan-
bul’dan verilmesini isteyen yaz›s› (H.T.V.D., say›: 1, v.11).

8 May›s 1919 : Atatürk’ün, 9. Ordu K›taat› Müfettiflli¤i’ne atand›¤›n›n Har-
biye Nezareti taraf›ndan bütün kolordulara bildirilmesi
(H.T.V.D., say›: 1, v.6).

9 May›s 1919 : Atatürk’ün, Süleymaniye’de ‹smet (‹nönü) Bey’i evinde zi-
yareti ve kendisine söyledikleri: “...Ben yerleflinceye kadar
sen de bana yard›m edeceksin ve ifl bafllad›¤› vakit yan›-
ma geleceksin!” (A.H., s. 113; Borak, s.216; Ata ve ‹., s.
127). (Kaynaklarda bu ziyaretin tarihi belirtilmemifltir. Biz,
bu tarihin, Atatürk’ün Samsun’a hareketinden önceki gün-
lere rastlamas› gerekti¤ini düflünüyoruz).

11 May›s 1919 : 9. Ordu K›taat› Müfettiflli¤i’ne atanan Atatürk’ün, ‹stan-
bul’dan Sivas Vilâyeti’ne, Canik Müstakil Mutasarr›fl›¤›na
ve Sivas’ta 3. Kolordu Komutanl›¤›’na, bölgede faaliyette
bulunan eflkiyalar›n miktar› ve mahiyetleri hakk›nda bilgi is-
teyen telgraf›: “...Bu bilgi mülkî makamlarla askerî makam-
lar›n yaz›flmalar› ile tespit edilecek ve Kolordu Komutan›
Albay Selâhattin Bey * bu bilgiyi Samsun’da bana verecek-
tir” (H.T.V.D., say›: 4, v. 61). (Bu telgraf, Atatürk’ün müfet-
tifllik vazifesine daha ‹stanbul’da iken bafllad›¤›n› göster-
mektedir).

12 May›s 1919 : Atatürk’ün, 9. Ordu Müfettiflli¤i Karargâh›’n›n “seferi karar-
gâh” say›lmas› hakk›nda Harbiye Nezareti’ne yaz›s›
(H.T.V.D., say›: 1, v.11).
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13 May›s 1919 : Atatürk’ün, Harbiye Nezareti’ne “9. Ordu Müfettiflli¤i karar-
gâh mensuplar›n›n 3 ayl›k ödenekleri ile fevkalâde masraf-
lar için bir miktar para verilmesi ve karargâh›n seferî say›l-
mas› hakk›nda evvelce yapt›¤› müracaatlar›n(Bk.:
7.5.1919; 12.5.1919) acele sonuçland›r›lmas›n› isteyen ve
bunlar› takiben 3 gün sonra ‹stanbul’dan hareket edilece¤i-
ni” bildiren yaz›s› (H.T.V.D. say›: 1, v. 11).

14 May›s 1919 : Atatürk’ün, Sadrazam Damat Ferit Pafla’n›n Niflantafl›’nda-
ki evine, akflam yeme¤ine davet edilmesi ve yemekten
sonra, Cevat (Çobanl›) Pafla da oldu¤u halde, Sadrazam’la
yeni vazifesi hakk›nda görüflmesi (A.H., s.115-116; G.H.
‹.H., s.12-14; A.H.H.B., s.39-40; A.H.E., s.298; G.D.D.,
s.41-47). (Sadrazam’›n yan›ndan ayr›ld›ktan sonra Ata-
türk’le Cevat Pafla aras›nda geçen konuflma:

- Bir fley mi yapacaks›n, Kemal?

- Evet Paflam, bir fley yapaca¤›m!

- Allah muvaffak etsin!

- Mutlak muvaffak olaca¤›z! A.H., s.115-116).

15 May›s 1919 : Atatürk’ün, sabah Genelkurmay Baflkanl›¤›’na giderek Ce-
vat (Çobanl›) ve Fevzi (Çakmak) Paflalara veda etmesi
(A.H., s.188; F.Ç. II).

: Atatürk’ün, Bab›âli’ye giderek Hükümet üyelerine veda et-
mesi (Atatürk Bab›âli’ye geldi¤i zaman Kabine toplant› ha-
linde idi ve Yunanl›lar›n ‹zmir’e ç›k›fl›n› görüflüyordu. Ata-
türk Sadaret bekleme salonunda Dahiliye, Hariciye ve di-
¤er bir k›s›m naz›rlarla görüflerek onlara veda etti. A.H.,
s.120-121).

: Atatürk’ün, Y›ld›z Saray›’nda Padiflah Vahdettin taraf›ndan
kabulü ve görüflmesi (A.H., s.122-124).

: Atatürk’ün, Band›rma vapuru kaptan› ‹smail Hakk› (Duru-
su) Bey’i fiiflli’deki evine ça¤›rarak hareket flekline dair bil-
gi almas› (A.S.G.B.V.K.A., Ku. 20.5.1938).

: Yunanl›lar›n ‹zmir’e ç›k›fl› (A. ve T.C.T.K., s. 37).

16 May›s 1919 : Atatürk’ün, Y›ld›z’da Hamidiye Camii’ndeki cuma selâml›-
¤›ndan sonra mahfil-i hümayun’da Padiflah Vahdettin tara-
f›ndan kabulü ve veda etmesi (M.G.G.C, Y.S. 13.12.1944;
Ata ve ‹., s. 149).
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: Atatürk’ün, cuma selâml›¤›n› takiben fiiflli’deki evine dönü-
flü, annesi ve k›z kardefline veda etmesi (A.H.Y.H., Y.S.
25.5.1941).

: Atatürk’ün, 9. Ordu K›taat› Müfettiflli¤i karargâh mensupla-
r›yla beraber akflamüzeri, Band›rma vapuru ile ‹stan-
bul’dan ayr›l›fl› (A.H., s.124-125; O.M., s.998; R.O.H. c.3,
say›: 27, 8.17; T.‹.H., c.ll, ks.1, s.109; ‹.A., s.733; A.S.Ç.,
s.14;Z.C. “24.4.1920”, ‹.H.G. no:2,3). (Atatürk, Galata r›ht›-
m›ndan bir motorla K›zkulesi aç›¤›nda demirli bulunan Ban-
d›rma vapuruna geçmifl, vapur buradan hareket etmifltir.
O.M., s.998).

: Atatürk’ün, Band›rma vapurunun K›zkulesi aç›klar›nda
aranmas›n› takiben düflman z›rhl›lar› aras›ndan geçerek ‹s-
tanbul’u terk ederken, güvertede arkadafllar›na söyledikle-
ri: “Bunlar iflte böyle yaln›z demire, çeli¤e, silâh kuvvetine
dayan›rlar. Bildikleri fley yaln›z madde! Bunlar hürriyet u¤-
runa ölmeye karar verenlerin kuvvetini anlayamazlar. Biz,
Anadolu’ya ne silâh, ne cephane götürüyoruz; biz ideali ve
iman› götürüyoruz!” (‹.S.C., Hayat dergisi, say›: 21, s.6).

: Atatürk’ün, gece Band›rma vapuru kaptan›na direktifi:
“Düflman devletlerinin herhangi bir vas›tas›n›n gadrine u¤-
ramamak için sahile yak›n bir rota tutunuz! fiayet kesin teh-
like görürseniz gemiyi karaya, en yak›n sahile oturtunuz!”
(A.H.Y.H., Y.S. 25.5.1941).

17 May›s 1919 : Band›rma vapurunun, gece saat 23.00 s›ralar›nda ‹nebo-
lu’ya gelifli (fiiddetli f›rt›na sebebiyle Atatürk ve arkadaflla-
r› karaya ç›kmaks›z›n yolculu¤a devam etmifllerdir. ‹.S.C.
Hayat dergisi, say›: 21, s.7; M.K.‹.S.N.G., s.6-7).

: Atatürk’ün, Ömer Sezai (Madra) Bey’e mektubu: “Azizim
Sezai Bey, vazifeli olarak Anadolu’ya hareket ediyorum.
Sizde korunan emanete ait senedi, anneme b›rakt›m. Dö-
nüflünüzde, emanetle senedin de¤ifltirilmesi için Vas›f Bey
* biraderimize rica ettim. Gözlerinizden öperim” (A.B.‹.M.,
Ter. 10.11.1984).
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: Atatürk’e verilen müfettifllikle ilgili talimat›n, Vükelâ Mecli-
si’nde kabulü (AAn., s.82; A.H.E., s.295; M.M.B.‹, s.81).

18 May›s 1919 : Band›rma vapurunun, saat 12.00 s›ralar›nda Sinop liman›-
na girifli (fiiddetli f›rt›na sebebiyle Atatürk karaya ç›kma-
m›fl, ancak, Üste¤men Hikmet (Gerçekçi) Bey’i, vapuru ya-
naflan bir sandal arac›l›¤›yla k›y›ya göndererek, Sam-
sun’daki Tümen Komutanl›¤›’na, -gelmekte olduklar›n› bil-
diren- bir telgraf çektirmifl, sonra yola devam edilmifltir.
A.H., s.125; ‹.S.V.R, s.26; ‹.S.C., Hayat dergisi, say›: 21,
s.7; OMY..Y.S. 19.5.1945; M.K.‹.S.N.G., S.7).

: Atatürk’ün, kendisini karaya davet eden Sinop Mutasarr›f›
Mazhar Tevfik Bey’e Band›rma vapurundan gönderdi¤i
kart: “Sinoplular›n hakk›mda gösterdikleri duygulara teflek-
kür ederim. Rahats›zl›¤›m dolay›s›yla davetlerine uyama-
d›¤›mdan üzgünüm. Kendilerine selâm ve sevgilerimin ile-
tilmesini rica ederim” (‹.S.V.R., s.25-26).

19 May›s 1919 : Atatürk’ün, sabah Samsun’a ç›k›fl› (A.H., s.125; N.I., s.1;
M.M.M.T., s.120; O.M., s.998; A.S.Ç., s. 14; ‹.S.V.R., s.26;
‹.A., s.733; O.M.Y., Y.S. 19.5.1945; T.‹.T., s.91-92; A.A.,
s.83; A.H.E., s.304; S.T., s.79; A.‹., s.231; T.A.M.K, II,
8.19; M.M.U.K.S.I, s.89; ‹.H.G., no:5, 6; M.M. Ka. I, s.240;
K.S.‹.Y. II, s.228-229). (Band›rma vapuru, sabah saat 6.00
s›ralar›nda Samsun liman›na girmifl, sandallar arac›l›¤›yla
arkadafllar›yla beraber karaya ç›kan Atatürk, askerî bando
eflli¤inde halk taraf›ndan sevgi ile karfl›lanm›flt›r. ‹.S.C.,
Hayat dergisi, say›: 21, s.7).

: Atatürk’ün, Samsun’dan, emrindeki vilâyetler mülkî âmirle-
ri ile 15. ve 20. Kolordu Komutanl›klar›na bölgelerindeki
asayifl durumunu belirten bir rapor göndermeleri hakk›nda
telgraf› (H.T.V.D. say›: 4, v. 62).

: ‹stanbul’da General Milne’in “Mustafa Kemal Pafla’n›n niçin
Sivas (!)’a gönderildi¤i hakk›nda” Harbiye Nezareti’ne yaz›-
s› (H.T.V.D. say›: 1, v.15; A.H.E., s.305; AA., s.83; M.M.B.‹,
s.81; ‹.H.G., no: 6; K.S.‹.Y.I, s.228-229).

: Damat Ferit Pafla’n›n ikinci defa kabine kuruflu (Damat Fe-
rit, 15/16 May›s 1919’da Sadaret’ten istifa etmifl, ayn› gün
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yeni kabineyi kurma görevi yine kendisine verilmifltir. ‹.H.
ve M.M,I, s.299-300;A. ve T.C.T.K., s.39-42).

20 May›s 1919 : Atatürk’ün, Samsun’dan Sadrazam Damat Ferit Pafla’ya
telgraf›: “‹zmir’in Yunan askerleri taraf›ndan iflgali hadisesi,
yak›ndan temasta bulundu¤um milleti ve orduyu tasavvur
ve tasvir edilemeyecek derecede üzmüfltür. Ne millet ve ne
ordu, mevcudiyetine karfl› yap›lan bu haks›z tecavüzü ka-
bul etmeyecektir!” (A.T.B.B., s.23; A.‹.‹.A.B., s.26).

: Atatürk’ün, ‹ngilizlerin Samsun’a bir k›s›m asker ç›karmala-
r› sebebiyle, bu gibi tecavüzlerin men’i ile siyasî vaziyetten
gerektikçe haberdar edilmesi hakk›nda, Harbiye Nezare-
ti’ne telgraf› (H.T.V.D. say›: 4, v.68).

: Samsun’da görevli ‹ngiliz askerî temsilci Yüzbafl› Hurst’un,
Atatürk ile bölgedeki umumî durum hakk›nda görüflmesi
(I.B.A.I, s.4-5; ‹.B.I.M.K.M.M.I, s.35). (Bu görüflmenin 19
veya 21 May›s’ta yap›lm›fl olmas› ihtimali de vard›r).

21 May›s 1919 : Atatürk’ün,   Samsun’dan   Genelkurmay   Baflkanl›¤›’na,
Samsun ve çevresindeki asayiflsizli¤in sebeplerini aç›kla-
yan telgraf›: “Mütareke’den sonra bütün Rumlar, Yunanl›l›k
millî emelleriyle her tarafta fl›mard›¤› gibi, bu havalide de
Pontus hükûmetinin kurulmas› gibi bir safsata etraf›nda
toplanm›fl ve bütün Rum çeteleri, düzenli bir program alt›n-
da hemen tamamen siyasî bir flekle dönüflmüfltür”
(H.T.V.D. say›: 45, v.1051; AA, s.36-37). (Ayn› telgraf
22.5.1919 tarihi ile Sadaret Makam›’na da çekilmifltir.
A.‹.‹.A.B., s.30-32).

: Atatürk’ün, Samsun’dan Erzurum’da 15. Kolordu Komutan›
Kâz›m Karabekir’e telgraf›: “Umumî durumumuzun almak-
ta oldu¤u vahim flekilden pek elemli ve müteessirim. Millet
ve memlekete borçlu oldu¤umuz en son vicdanî vazifeyi
yak›ndan müflterek çal›flma ile en iyi yerine getirmek müm-
kün olaca¤› kanaatiyle bu son memuriyeti kabul ettim. Bir
an evvel zat-› âlinize kavuflmak arzusunday›m...” (N.l,
s.16;N.III, s.905; ‹.H., s.32).

: Samsun’da bulunan ‹ngiliz askerî temsilci Yüzbafl›
Hurst’un, ‹stanbul’da ‹ngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calt-
horpe’a raporu: “Kemal Pafla 19 May›s’ta buraya ulaflt›. ‹l-
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çedeki umumî durum hakk›nda kendisiyle görüfltüm”
(‹.B.‹.M.K.M.M.I., s.35).

: Sadrazam Damat Ferit Pafla’n›n, Samsun’a ç›k›fl› sebebiy-
le Atatürk’e baflar› telgraf› (A.‹.‹.A.B., s.27).

22 May›s 1919 : Atatürk’ün, Samsun’dan Sadaret’e raporu: “...Millet birlik
olup hâkimiyet esas›n›, Türklük duygusunu hedef alm›flt›r”
(A.T.T.B., s.25;A.‹.‹.A.B., s.28-29).

: Atatürk’ün, ‹ngilizlerin Hükûmet’in varl›¤›na önem vermek-
sizin memleket içerisine kuvvetlerini sevk ettiklerine dair
Genelkurmay Baflkanl›¤›’na telgraf›: “...Bir gün, her tarafta
oldubittiler karfl›s›nda kal›nmas›n›n pek ziyade muhtemel
oldu¤unu arz eylerim” (H.T.V.D. say›: 4, v.69).

: Atatürk’ün, yan›ndaki birkaç kurmay subay›, Samsun’da
görevli baz› ‹ngiliz subaylar›yla bölge asayifli hakk›nda gö-
rüfltürmesi (A.‹.‹.A.B., s.28).

: Sadrazam Damat Ferit Pafla’n›n, Samsun bölgesindeki
asayifl ile ilgili raporlar hakk›nda Atatürk’e teflekkür telgraf›
(A.‹.‹.A.B., s.32).

23 May›s 1919 : Atatürk’ün, Ankara’da bulunan 20. Kolordu Komutan› Ali
Fuat Pafla’ya Samsun’a geldi¤ini, kendisiyle daha s›k› te-
masta bulunmak istedi¤ini ve ‹zmir bölgesine dair alabile-
ce¤i bilgiden haberdar edilmesini bildiren telgraf› (N.l, s.17;
M.M.H., s.65).

: Atatürk’ün, Kâz›m Karabekir Pafla’ya mitingler yap›larak ‹z-
mir’in iflgalinin protesto edilmesini isteyen telgraf› (‹.H., s.
33).

24 May›s 1919 : Atatürk’ün,  Samsun’dan  Harbiye  Nezareti’ne  telgraf›:
“...Baz› flikâyetleri yerinde tetkik ve önlem almak üzere ka-
rargâh›m› yar›n geçici olarak Havza’ya nakledece¤im”
(H.T.V.D. say›:4, v.72).

: Atatürk’ün, Samsun’dan Genelkurmay Baflkanl›¤›’na, ordu-
da jandarma kuvvetlerinin takviyesi için ‹tilâf temsilcileri ka-
t›nda teflebbüste bulunulmas›n› isteyen telgraf› (H.T.V.D.
say›: 4, v. 71).

: Atatürk’ün, Samsun’dan Genelkurmay Baflkanl›¤›’na, Er-
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meni tecavüzlerine karfl› 15. Kolordu’nun mevcudunun ge-
rekirse art›r›lmas› hakk›nda raporu (H.T.V.D. say›:4, v.77).

: Harbiye Naz›rl›¤›n›n, ‹ngiliz Generali Milne’nin 19 May›s
1919 tarihli yaz›s›na cevab› (Bu cevapta, Atatürk’ün atan-
d›¤› 9. Ordu Müfettiflli¤i’nin, Harbiye Nezareti ad›na verilen
emirlerin ne derece uyguland›¤›n› araflt›rma ve vazife böl-
gesindeki silâhlar›n toplanmas› ile asayiflsizli¤i ortadan kal-
d›rma amac›yla oluflturuldu¤u bildirilmifltir. H.T.V.D. say›:
1, v.16; A.H.E., s.305; M.M.H., s.82; K.S.‹.Y. II, s.229).

25 May›s 1919 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra otomobille Samsun’dan Hav-
za’ya gelifli (N.l, s.22; Yu., s.8; ‹.D.P.A., s.343; M.M.B.I,
s.85).

26 May›s 1919 : Havza ileri gelenlerinin, Atatürk’ü ziyareti ve Atatürk’ün
sözleri: “Hiçbir zaman ümitsiz olmayaca¤›z, çal›flaca¤›z,
memleketi kurtaraca¤›z! Bizi öldürmek de¤il, canl› mezara
atmak istiyorlar. fiimdi çukurun kenar›nday›z. Son bir cüret
belki bizi kurtarabilir; zaten baflka türlü de dönüfl imkân›
yoktur” (Yu., s.36; M.M.B.I, s.141; A.B.E.B., s.118).

: Atatürk’ün, Sait Molla imzas›yla bütün belediye baflkanl›k-
lar›na gönderilen ve “milletin ‹ngiltere yard›m›n› istedi¤ini
bildiren” yaz› nedeniyle, vilâyetlere ve mutasarr›fl›klara ta-
mimi: “Millî ve siyasî ba¤›ms›zl›¤›m›z›n kurtar›lmas› ancak
milletin yekvücut olarak müdafaas› ile mümkün olacakt›r”
(N.lll, s.915; A.Ö.A.S., s.92).

27 May›s 1919 : Atatürk’ün, Y›ld›r›m K›taat› Müfettiflli¤i’ne “‹zmir Müdafaa-i
Milliye ve Redd-i ‹lhak Cemiyeti Merkez Heyeti’nin halen
nerede bulundu¤u”nu soran telgraf› (U.B.S.B.D., s.145).

28 May›s 1919 : Atatürk’ün, Havza’dan, 3., 5. ve 20. Kolordu Komutanl›k-
lar›na yaz›s›: “...Milletin esaretten kurtuluflu, hâkim ve müs-
takil olarak topraklar›m›zda yaflayabilmesi ancak azimkar
ve namuslu ellerin milleti k›sa ve do¤ru yoldan hukukunu
ve ba¤›ms›zl›¤›n› savunmaya sevk ile mümkün olacakt›r.
Mülkiye memurlar›n›n itimat edilir zevat ile el ele vererek
ba¤›ms›zl›¤›m›z›n savunulmas› yolunda gereken örgütü
-flüphesiz mahrem- kurmalar›n› zorunlu say›yorum. Bu hu-
sus, ihtisas› dolay›s›yla biz askerlerin vatanseverlik görevi-
ni gerektiriyor” (‹.S.V.R., s.26; ‹.H.., s.35; A.B.E.B., s.117).
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: Atatürk’ün ‹zmir, Manisa ve Ayd›n’›n iflgali üzerine Hav-
za’dan valilere, müstakil mutasarr›fl›klara ve baz› kolordu
komutanl›klar›yla Konya’da Ordu Müfettiflli¤i’ne bildirisi:
“Siyasî bütünlü¤ümüzün muhafazas› için, millî gösterilerin
daha canl› olarak belirtilmesi ve devam› gereklidir. ...Büyük
ve heyecanl› mitingler yap›lmas›yla millî gösterilerde bulu-
nulmas› ve bunun tüm memleketi kapsamas› ve bütün Bü-
yük Devletler mümessilleriyle Bab›âli’ye etkili telgraflar ve-
rilmesi ve ecnebi olan yerlerde ecnebilere de tesir yap›l-
makla beraber millî gösterilerde âdap ve sükûnetin fevka-
lâde korunmas› ve Hristiyan halka karfl› bir taarruz ve nü-
mayifl ve düflmanl›k gibi tav›r al›nmamas› zorunludur” (N.l,
s.22-23; R.P.H., s.33; ‹.S.V.R., s.29; ‹.A., s.735).

29 May›s 1919 : Havzal›lar›n, 28/29 May›s gecesi kurduklar› Müdafaa-i Hu-
kuk Cemiyeti’ni Atatürk’e haber vermeleri ve Atatürk’ün, bu
olay›n, uzak yak›n, her yere bildirilmesini istemesi (Yu.,
s.37-38).

: Atatürk’ün, Havza’dan 15. Kolordu Komutan› Kâz›m Kara-
bekir’e telgraf›: “‹tilâf Devletleri’nin milletimize haks›z bir si-
yaset uygulamas› ve millî ba¤›ms›zl›¤›m›z› ve devletimizi
idama mahkûm etmekte olduklar› gerçekleflmifltir. ...Silâh
ve cephanenin ve iafle tarz›n›n zaman›nda kararlaflt›r›lma-
s› ve birliklerin mevcutlar›n›n art›r›lmas› ve birlikler elinde
bulunan silâhlar›n mümkün ölçüde birlefltirilmesi, levaz›m,
iafle ifllerinin güvenli¤i ve cephanenin tamamlanma tarz›,
mühim yol üstlerindeki büyük yap›lar›n, gerekti¤inde tahrip
edilmek üzere, haz›rl›kl› bulunmas› gibi hususlar›n flimdi-
den düflünülmesiyle son derece mahrem bir flekilde yerine
getirilmesi lâz›md›r” (‹.H.E., s.51; ‹.H., s.35-36).

30 May›s 1919 : Atatürk’ün, iflgalleri protesto amac›yla mitingler yap›lmas›
ve Büyük Devletler mümessilleriyle Bab›âli’ye etkili telgraf-
lar çekilmesi emri üzerine, beliren millî faaliyetin mahiyeti
ve geniflli¤i hakk›nda bilgi edinmek isteyen Harbiye Neza-
reti’ne Havza’dan cevab›: “...‹stanbul’a çekilen telgraflar›n
tamamen milletin sinesinden f›flk›ran teessürat›n birer aksi
oldu¤unu arz eylerim. Bu heyecan memleketin en ›ss›z kö-
flesine kadar flâmildir, umumîdir” (H.T.V.D., say›: 5, v.92).
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: Atatürk’ün, Havza’dan Kâz›m Karabekir’e, “Ermenilerin
Kars ve Sar›kam›fl’ta asker y›¤d›klar› haberlerinin kayna¤›
ve do¤rulu¤u” hakk›nda bilgi isteyen telgraf›: “‹tilâf hükû-
metleri, atadan kalma meflru hakk›m›z olan topraklar› çi¤-
nemeyi Hristiyanl›k ad›na bir hizmet addediyorlar. Bu cüm-
leden olarak Ermenilere vilâyetlerimizi peflkefl çekmeleri
de ihtimal dahilinde bulunuyor. Kanaatimce böyle bir hali
biz, çarp›flmaya bafllang›ç saymaya, meflru topraklar›m›z›
ve millî ba¤›ms›zl›¤›m›z› kurtarmak için mecburuz!” (‹.H.,
s.37; A.T.T.B., s.27-28).

31 May›s 1919 : ‹ngiliz Yüzbafl›s› Hurst’un, Havza’da Atatürk’le görüflmesi
ve kendisine vazifesi hakk›nda flüphesi oldu¤unu söyleme-
si (‹.B.I.M.K.M.M.I, s.38).

: 17. Kolordu Komutan Vekili Albay Bekir Sami Bey’in Alafle-
hir’den Atatürk’e, bölgesindeki durumu bildiren telgraf›
(K.M.H., s.129, 218; M.B.S.G.A., s.65-66).

1 Haziran 1919 : Türkiye-Havas-Reuter Ajans›’n›n, “‹stanbul’da toplanan
Saltanat fiûras›’nda, heyet-i umumiyenin fikri, Türkiye’nin
Büyük Devletler’den birinin yard›m›n› temin merkezindedir”
fleklinde haberinin Anadolu’ya tamimi üzerine, Atatürk’ün
Havza’dan Sadrazam’a yaz›s›: “Milletin, millî ba¤›ms›zl›¤›
korumaya kararl› oldu¤u ve bütün meflum sonuçlara karfl›
en son fedakârl›¤› göze ald›¤› ve millî vicdan› temsil etme-
yen haberlerin endifle verici akisler do¤urdu¤u” (N.l, s.27).

2 Haziran 1919 : Atatürk’ün, ‹stanbul’da toplanan Saltanat fiûras›’n›n çal›fl-
malar› hakk›nda Kâz›m Karabekir’e telgraf›: “...An›lan fiû-
ra’da kesin bir karar al›namam›flt›r. Halen hükümetin yine
eski hükümet oldu¤u, fazla olarak zaafa u¤rad›¤› ve ‹stan-
bul’da yeniden bir ink›lâp ruhu uyand›¤› anlafl›lmaktad›r”
(‹.H., s.42; A.T.T.B., s.28-29).

3 Haziran 1919 : Atatürk’ün, ‹ngiliz Yüksek Komiserli¤i’nden ald›¤› nota su-
retini ileten Harbiye Nezareti’nin telgraf›na cevab›: “Ba¤›m-
s›zl›k ve millî mevcudiyeti imha ve hayat›n devam›n› tehli-
keye sokan iflgal, suikast ve tecavüz gibi ‹zmir havalisinde
görülmekte olan olaylar›n benzerlerinin meydana gelmesi-
ne karfl› ne milletin heyecan ve vicdanî teessürlerini ve ne
de buna dayanan millî gösterileri önleme ve durdurma için
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nefsimde ve hiç kimsede kudret ve kuvvet göremeyece¤im
gibi bu yüzden do¤acak vakalar›n ve hadiselerin karfl›s›n-
da da mesuliyet kabul edebilecek ne komutan ne de idare-
ci ve ne de hükûmet tasavvur ederim” (N.l, s.26; H.T.V.D.,
say›: 5, v.95; R.P.H., s.35).

: Atatürk’ün, Paris’te toplanacak bir konferansta Osmanl›
Devleti’nin hukukunun savunulmas›n›n düflünüldü¤ünü bil-
diren resmî bildiri ve ajans yay›n› üzerine baz› kolordu, va-
lilik ve mutasarr›fl›klara yaz›s›: “Sadrazam Pafla Hazretle-
ri’nin, konferans huzurunda Osmanl› Devleti’nin hukukunu
savunmak için çaba gösterecekleri tabiîdir. Ancak milletçe
kesinlikle savunulmas› istenilen ve gerekli görülen hukuk,
bilhassa iki noktada incelik gösterir. Birincisi, mutlaka dev-
let ve milletin tam ba¤›ms›zl›¤›, ikincisi de ana vatan parça-
lar›nda ço¤unlu¤un az›nl›¤a feda edilmemesidir. ...Sadra-
zam Pafla Hazretleri’yle beraberinde hareket edecek olan
heyetin, milletin hukukunu savunmada izleyece¤i esaslar
ve program milletçe bilinmedikçe yukarda ifade edilen nok-
talarda endiflelenmekten uzak durulamaz!” (N.l, s.28).

: Havza’da Büyük Cami’de, Atatürk’ün de haz›r bulundu¤u
mevlit okutturulmas›, daha sonra Belediye önünde büyük
bir miting düzenlenerek halk›n mücadele için yemin etmesi
(Yu., s.38-40; ‹.B.I.M.K.M.M.I, s.38; ‹.B.A.I, s.15).

: Atatürk’ün, Havza’dan Sadaret’e Ege bölgesindeki iflgaller
üzerine siyasî ve umumî durum hakk›nda bilgi isteyen telg-
raf› (A.T.B.D. say›: 77, b.1684).

5 Haziran 1919 : Atatürk’ün, Sivas, Amasya, Merzifon, Trabzon, Erzurum ve
Erzincan ile ba¤lant› kuruflu sonucu asayifl hakk›nda edin-
di¤i bilgileri Sadaret’e bildiren telgraf› (A.‹.‹.A.B. s.34-36).

6 Haziran 1919 : General Milne’in, Atatürk’ün ‹stanbul’a ça¤r›lmas› için Har-
biye Nezareti’ne yaz›s› (H.T.V.D. say›: 19, v. 494; A.A.,
s.83; A.H.E., s.305; M.M.H., s.82; K.S.‹.Y. II, s.230).

8 Haziran 1919 : Harbiye Naz›r› fievket Turgut Pafla’n›n, Atatürk’e telgraf›:
“Beraberinizdeki istimbotlardan biriyle ‹stanbul’a gelmeniz
rica olunur” (N.l, s.29; H.T.V.D. say›: I, v. 19; M.M.B.I., s.
144; T.‹.H., c. II, ks. I, s. 113; K.B.G., Y.S. 19.5.1943; ‹.A.,
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s. 735). (Atatürk bu ça¤r› üzerine, kimler taraf›ndan ne için
istenildi¤ini gizli olarak Genelkurmay Baflkan› Cevat (Ço-
banl›) Pafla’dan sormufltur. Cevat Pafla’n›n cevab›: 11 Ha-
ziran 1919). 

9 Haziran 1919 : Atatürk’ün, Havza’dan, 17. Kolordu Komutan Vekili Albay
Bekir Sami (Günsav) Bey’in 31.5.1919 tarihli telgraf›na ce-
vab›: “...K›sa sürede ülkeyi düzenli ve güçlü bir örgüte ka-
vuflturmak zorunday›z. Baflaraca¤›m›za da itimat edebili-
riz. ...‹zmir’in ak›beti tüm ülkeyi yasa bo¤du; ancak ba¤›m-
s›zl›k için yeni bir azim ve iradenin do¤mas›n› da sa¤lad›.
...Vaziyetinizden ve o taraflar millî teflkilât›ndan s›k s›k bil-
gi vermenizi rica ederim” (M.B.S.G.A., s.66-67, A. T. T.,
s.6; K.M.H., s.218).

10 Haziran 1919 : Atatürk’ün, Ankara’da bulunan Ali Fuat Pafla’ya telgraf›:
“Rauf Bey ve sizinle görüflmekli¤imiz fevkalâde mühim ve
gereklidir. Havza’ya ne zaman ulaflaca¤›n›z hakk›nda bilgi-
yi makina bafl›nda bekliyorum” (Bu telgraf, Ali Fuat Pa-
fla’n›n, Rauf Bey’in ‹stanbul’dan Anadolu’ya geçerek Anka-
ra’ya geldi¤ini bildirmesi üzerine çekilmifltir. M.M.H., s.68,
A.T.T., s,7).

11 Haziran 1919 : Genelkurmay Baflkan› Cevat Pafla’n›n, neden ‹stanbul’a
ça¤r›ld›¤›n› -gizli olarak- soran Atatürk’e cevab›: “K›ymetli
bir generalin Anadolu’da seyahati kamuoyuna iyi bir tesir
yapmayaca¤› cihetle ‹ngilizlerin kendisini istedi¤i...” (Z.C.,
Devre: I, cilt: L, s. 10).

: Atatürk’ün, Havza’dan Kâz›m Karabekir Pafla’ya telgraf›:
“...Hükümet, aldatarak ‹stanbul’a getirtmek plân›n› izledi-
¤inden ben de mümkün oldu¤u kadar zaman kazanmak ve
karargâh›m› memleket içerisine sokmak için ayn› usulde
mukabele ve yaz›flma yapmaktay›m” (A.T.B.D., say›: 79,
b.1732).

: Atatürk’ün, Harbiye Naz›r› fievket Turgut Pafla’n›n kendisi-
ni ‹stanbul’a ça¤›ran 8.6.1919 tarihli telgraf›na cevab›:
“...Davet sebebinin lütfen aç›klanmas›n› rica ederim”
(K.S.‹.Y. II, s.232).

: Atatürk’ün, sabah Havza’dan hareketle ö¤leden sonra
Amasya’ya gelifli ve Hükûmet Kona¤› salonunda konuflma-
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s›: “Hep beraber aziz vatan›m›z› ve ba¤›ms›zl›¤›m›z› kur-
tarmak için bütün gücümüzle çal›flaca¤›z!” (K.B.G., Y.S.
19.5.1943; R.A., s.135-136; A.Y.G., s.41; N.I., S.22; R.P.H.,
s.33; M.M.B.I, s.142; A.B.E.B., s.119; M.E.C.A., s. 9).

: Atatürk’ün, Amasya’dan, annesi Zübeyde ve k›z kardefli
Makbule Han›m’lara kart› (Elden gönderilen ve Amasya fo-
to¤raf›n› içeren bu kart›n arkas›nda “Validem ve hemflirem
Han›mefendi’lere” yaz›l›d›r; kartta tarih yoktur). (Söz konu-
su kart, Selânik’te Atatürk’ün do¤du¤u evin bir odas›n›n du-
var›nda sergilenmektedir). (A.Ç.G.G., s.319)

: ‹ngiliz Yüzbafl›s› Hurst’un ‹stanbul’da bulunan ‹ngiliz Yük-
sek Komiseri Calthorpe’a raporu: “Mustafa Kemal Trabzon
ve Erzurum bölgelerini ziyaret etmek istedi¤ini bildirdi”
(‹.B.‹.M.K.M.M.I, s.38).

13 Haziran 1919 : Atatürk’ün, sabah, kendisini ziyaret eden Amasya heyetine
söyledikleri: “Ortada ‹ttihatç›l›k, ‹tilâfç›l›k yoktur; memleket
meselesi vard›r!” (R.A., s.137).

: Atatürk’ün, Amasya’dan, 17. Kolordu Komutan Vekili Albay
Bekir Sami (Günsav) Bey’e telgraf›: “...Bütün Anadolu hal-
k›, ba¤›ms›zl›¤› için tek vücut olmufltur. Tüm komutanlar,
valiler ve mutasarr›flar kutsal amac›m›z için iflbirli¤i yapma-
ya karar vermifllerdir. ...Sivas’ta bir kongre yap›lmas›,
kongreye tüm vilâyetlerin delegelerinin kat›l›m› ile kuvvetli
bir millî merkez oluflturulmas› kararlaflt›r›lm›flt›r” (M.B.S.
G.A., s. 129).

: Amasya Sultan Beyaz›t Camii’nde Müftü Abdurrahman Kâ-
mil Efendi’nin vaaz›: “Yegâne kurtulufl çaresi halk›n do¤ru-
dan do¤ruya egemenli¤i eline almas› ve iradesini kullan-
mas›d›r. Hep beraber Mustafa Kemal Pafla’n›n etraf›nda
toplanarak vatan› kurtaraca¤›z!” (R.A., s.137;A.Y.G., s.41).

14 Haziran 1919 : Atatürk’ün, Amasya’dan Padiflah’a telgraf›: “...‹stanbul’da
iken, milletin bu kadar kuvvetli ve az vakitte felâketlerden
bu derece uyan›k oldu¤unu tahayyül edemezdim. ...E¤er
zorlan›rsam görevimden istifa ederek önceden oldu¤u gibi
Anadolu’da ve milletin sinesinde kalaca¤›m ve vatanî göre-
vime bu kez daha aç›k ad›mlarla devam edece¤im”
(A.T.B.D.say›:77,b.1685).
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15 Haziran 1919 : 9. Ordu K›taat› Müfettiflli¤i ad›n›n yeni haz›rlanan bir tali-
mata göre 3. Ordu Müfettiflli¤i ad›n› almas› (M.M.B. I, s.140).

: Atatürk’ün, Amasya’dan, Kâz›m Karabekir’e telgraf›: “13.
Kolordu’ya kald›rma emri verilse bile bunu uygulama ve ye-
rine getirmenin geciktirilmesi lüzumunu Cevat Pafla’ya yaz-
d›m. Hükûmetin her teklif ve müdahale karfl›s›nda, direnme
gösteremeyifli cidden üzüntü verici ve flafl›rt›c›d›r” (‹.H.E.,
s.70; ‹.H., s.46; A.T.T.B., s.31).

: Harbiye Naz›r› fievket Turgut Pafla’n›n, Atatürk’e ‹stanbul’a
davet sebebini aç›klayan telgraf›: “...‹ngilizler, ‹stanbul’a
getirilmeniz hakk›nda istekte bulundular” (A.K.D.D.A.Y.,
s.166; K.S.‹.Y. II, s.233). (Ayr›ca, ayn› gün Atatürk’e çeki-
len ikinci bir telgrafla ‹stanbul’a davetin Hükümet karar› ol-
du¤u bildirilmifltir. K.S.‹.Y. II, s.233).

16 Haziran 1919 : Atatürk’ün, Konya’da 2. Ordu Müfettifli Cemal(Mersinli) Pa-
fla’ya, ‹stanbul’da kurulan Kilikyal›lar Cemiyeti hakk›nda
bilgi isteyen telgraf›: “Bu heyetin merkezi nerede ve üyele-
ri kimlerdir? Ne surette iliflki kural›m?” (U.B.S.B.D., s.143).

: Atatürk’ün, Amasya’dan Kâz›m Karabekir’e, Konya’da Or-
du müfettifli Cemal Pafla ile yaz›flmas›na dair bilgi veren
telgraf›: “...Cemal Pafla’ya verdi¤im cevapta olupbittileri
beklemek taraftar› olmad›¤›m› ve fakat haz›rl›¤›m›z› iyi ya-
pabilmek için biraz zaman kazanmay› uygun gördü¤ümü
bildirdim” (‹.H.E., s.54-55; ‹.H., s.49-50; A.T.T.B., s.33,9).

17 Haziran 1919 : Atatürk’ün, Amasya’dan Kâz›m Karabekir’e millî birlik gere-
¤ine dair telgraf›: “...Anadolu’ya geçiflimden flimdiye kadar
en çok önem verdi¤im taraf, milletin gelece¤inin ve hayat
hakk›m›z›n ancak millî birlikle kurtar›laca¤›n› anlamak ve
bunun için her çeflit siyasî ve kiflisel ihtiraslardan uzak ve
yaln›z milleti hür ve müstakil yaflatmaya yönelik örgütün,
yani Müdafaa-i Hukuk-u Milliye’nin her buca¤a var›ncaya
kadar yay›lmas› esaslar›n› haz›rlamak oldu. Övmeye de¤er
ki, her tarafta gerek askerî gerek mülkî, sizin gibi ayn› fikir
ve düflüncede arkadafllar›m›z›n çal›flma ve önderlikleriyle
her taraftan ald›¤›m telgraflar milletin bu ihtiyac› duydu¤u-
nu ve birlik halinde bu ifle eylemli olarak bafllad›¤›n› ispat
ediyor” (‹.H., s.49; A.T.T.B., s.21-22).
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: ‹stanbul’da ‹ngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe’un,
Atatürk’ün geri ça¤r›lmas› için Hariciye Nezareti’ne müra-
caat› (Amiral Calthorpe, bu iste¤ini 6 Haziran 1919’da Har-
biye Nezareti’ne bildirmiflti. Hariciye Nezareti’ne bugünkü
baflvurusunu 2 Temmuz 1919’da bir kere daha yineleye-
cektir. A.An., s. 13,83).

18 Haziran 1919 : Atatürk’ün, Amasya’dan, Edirne’de bulunan I. Kolordu Ko-
mutan› Albay Cafer Tayyar Bey’e telgraf›: “...Ba¤›ms›zl›k
gayesinin elde edilifline kadar tamamiyle milletle birlikte, fe-
dakârane çal›flaca¤›ma mukaddesat›m nam›na yemin et-
tim. Art›k benim için Anadolu’dan hiçbir yere gitmemek ke-
sindir” (N.l, s.20; A.T.B.D., say›: 82, b.1781; say›: 77,
b.1686).

: Atatürk’ün, Erzurum Valisi Münir (Akkaya) Bey’in görevin-
den al›nmas› üzerine Dahiliye Nezareti’ne -Vali’nin yerinde
b›rak›lmas›n›n uygun olaca¤›n› ve istifa etmifl dahi olsa ka-
bul edilmemesini isteyen- telgraf› (A.‹.‹.A.B., s.37).

19 Haziran 1919 : Atatürk’ün, Ankara’dan Amasya’ya gelen Ali Fuat Pafla ve
Rauf Bey’le görüflmesi (M.M.H., s. 70-71; H.R.O., s. 34;
K.B.G., Y.S. 19.5.1943; ‹.H., s.51).

: Atatürk’ün, Kâz›m Karabekir’e, Rauf (Orbay) Bey ve Ali Fu-
at Pafla’n›n Amasya’ya bugün geldiklerini bildiren telgraf›
(‹.H.E., s.56; ‹.H., s.51; A.T.T.B., s.36-37).

: Atatürk’ün, Amasya’dan, 17. Kolordu Komutan Vekili Albay
Bekir Sami (Günsav) Bey’e telgraf›: “Pontus Cumhuriyeti
kurmak amac›yla yap›lmakta olan haince çal›flmalar zarar-
s›z hale getirildi. ...Dünyadaki genel gidiflat ve durum, Türk
ulusunun ba¤›ms›zl›k ve kurtuluflunun lehinedir (M.B.S.
G.A..S.130).

20 Haziran 1919 : Atatürk’ün, Posta ve Telgraf Umum Müdürlü¤ü’nün, Redd-
i ‹lhak ve Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyetleri’nin telgraf-
lar›n›n çekilmemesi emri üzerine Amasya’dan Sadaret’e,
Harbiye Nezareti’ne, valiliklere, kolordulara, Posta ve Telg-
raf Baflmüdürlükleri’ne genelgesi: “...Milletin sesini bo¤arak
yasal hakk›n› istemekten menetmeye ve vatan›n mahv›na
sebep olmaya yönelik bu emri hiçbir namuslu telgraf me-
murunun yerine getirece¤ini ümit etmem; fakat böyle bir
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namussuzlu¤a cüret edecek olanlar olursa derhal divan-›
harplere gönderilmesini ve durumdan bilgi verilmesini em-
rederim” (M‹, s.129; A.T.T., s.8-9; A.‹.‹.A.B., s.38-39).

: Atatürk’ün, Amasya’dan Posta ve Telgraf Umum Müdürlü-
¤ü’ne telgraf›: “Posta ve Telgraf Umum Müdürlü¤ü’nün
telgrafhanelere Müdafaa-i Hukuk-u Milliye ve Redd-i ‹lhak
Cemiyetleri taraf›ndan verilecek telgraflar›n çekilmemesi
hakk›nda bir emir verdi¤ini haber ald›m. Bu emrin hemen
geri al›narak milletin itimat ve güvenine zerre kadar zarar
getirilmemesi gere¤ini arz etmeyi vicdan vazifesi kabul et-
ti¤imi bildiririm” (M.‹, s.131; A.T.T., s.8).

21 Haziran 1919 : Atatürk’ün, ‹stanbul’da bulunan baz› tan›nm›fl kimselere
(Abdurrahman fieref, Reflit Akif Pafla, Ahmet ‹zzet Pafla,
Halide Edip, Kara Vas›f, Ahmet R›za, Seyit Bey, Ferit (Tek)
Bey, Ferit Pafla, Cami (Baykut) Bey) Amasya’dan mektup
göndererek, onlar› Millî Mücadele’ye davet etmesi: “Art›k
‹stanbul Anadolu’ya hâkim de¤il, tâbi olmak mecburiyetin-
dedir!” “Size düflen fedakârl›k pek büyüktür!” “Millî gaye el-
de edilinceye kadar âcizleri Anadolu’dan ve milletin sine-
sinden ayr›lmayaca¤›m ve bu noktada sonuna kadar bir
millet ferdi gibi çal›flaca¤›m› millete karfl› mukaddesat›m
nam›na söz verdim ve hiçbir kuvvet bu millî azme mani ola-
mayacakt›r!” (N.l, s.35; N. III, s.916-917; A.T.B.D., say›: 82,
b.1782; M.M.B.I, s. 145).

: Harbiye Naz›r› fievket Turgut Pafla’n›n, 15. Kolordu Komu-
tan› Kâz›m Karabekir’e -Mustafa Kemal Pafla’n›n yerine- 3.
Ordu Müfettiflli¤i’ne vekâleten atanma teklifi (‹H., s.54;
M.M.B.I., s. 144).

21/22 Haziran 1919 : Atatürk’ün, yaveri Cevat Abbas (Gürer) Bey’e Amasya Ge-
nelgesi’ni dikte etmesi ve gece, Ali Fuat Pafla, Rauf Bey ve
Samsun’dan gelen Refet (Bele) Bey ile görüflerek genelge-
yi onlara da imza ettirmesi (N.l, s.30-34; K.B.G., Y.S.
19.5.1943; T.‹.H. c. II, ks. II, s.117; R.O.H. c. III, say›: 28,
s.48-49; M.M.H., s.75-76).

22 Haziran 1919 : Atatürk’ün, Amasya’dan, Anadolu’da mülkî ve askerî ma-
kamlara genelgesi: “Vatan›n tamamiyeti, milletin ba¤›ms›z-
l›¤› tehlikededir. Milletin ba¤›ms›zl›¤›n›, yine milletin azim
ve karar› kurtaracakt›r. Sivas’ta millî bir kongrenin acele
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toplanmas› kararlaflt›r›lm›flt›r. Bunun için bütün vilâyetlerin
her livas›ndan milletin itimad›n› kazanm›fl üç delegenin,
mümkün olan süratle yetiflmek üzere, hemen yola ç›kar›l-
mas› gerekmektedir. Her ihtimale karfl›, durumun bir millî
s›r halinde tutulmas› lâz›md›r” (N.l, s.30-31; N. III, s.915;
R.P.H., s.22-23; A.T.B.D., say›: 77, b.1686; K.B.G., Y.S.
19.5.1943; T.‹.H., c. II, ks. I, s. 116; T. IV., s.34; ‹.A., s.736;
A.K.S., s.41;A.B.E.B., s.120; T.C. Ta., s.163-164).

: Kâz›m Karabekir’in, Harbiye Naz›r› fievket Turgut Pa-
fla’n›n 21 Haziran 1919 tarihli telgraf›na cevab›: “...Mustafa
Kemal Pafla’n›n müfettifllikten al›nmas› tehlikeli olacakt›r”
(H.T.V.D., v.41; ‹.H., s.54).

: Atatürk’ün, Amasya’dan, Konya’da 2. Ordu Müfettifli Cemal
(Mersinli) Pafla’ya mektubu: “...Millî gücü bozmaya çal›fla-
cak olanlara kesinlikle karfl› koymak ve kötü etkilerini gider-
mek, bizim için zorunludur” (A.K.D.D.A.Y., s.176-177).

23 Haziran 1919 : Atatürk’ün, Amasya’dan Kâz›m Karabekir Pafla’ya telgraf›:
“...‹stanbul’da millî ba¤›ms›zl›¤›n zevkinden mahrum baz›-
lar›n›n ‹ngiliz esaretine girmekte sak›nca görmedikleri anla-
fl›l›yor. Bu sebeple Anadolu’dan ç›kacak sesin etraf›nda
olan bizler için bu millî vazifenin pek mukaddes oldu¤u ka-
naati bir kere daha do¤rulan›yor. Merkezî hükümet millî gi-
riflimlerimize karfl› her ne flekilde tecavüz elini uzat›rsa uy-
gun surette hemen karfl› harekete giriflilerek millî gayenin
gerçeklefltirilmesi zorunludur” (‹.H., s.55-57).

: Vükelâ Meclisi’nin, Atatürk hakk›nda karar›: “...Mustafa Ke-
mal Pafla’n›n, azledilerek hiçbir resmî s›fat› kalmam›fl oldu-
¤undan bildiri ve emirlerinin resmî nitelik tafl›mad›¤›n›n
icap eden vilâyetlere duyurulmas›n›n Dahiliye Nezareti’ne
bildirilmesi” (M.M.B.I., s.144; A.‹.‹.A.B., s.41; M.L, s.138).

: Dahiliye Naz›r› Ali Kemal’in, Atatürk’ün azledilmesi sebe-
biyle emirlerinin dinlenmemesi hakk›nda vilâyetlere gizli
genelgesi: “Dahiliye Nezareti’nin size kesin emri, art›k o za-
t›n azledilmifl oldu¤unu bilmek, kendisiyle hiçbir resmî mu-
ameleye giriflmemek, hükümet ifllerine ait hiçbir iste¤ini ye-
rine getirmemektir(!)” (N.l, s.36; Z.C. Devre: I, cilt: I, s. 11;
T.‹.H., c.ll, ks. I, s.118; ‹.A., s.736; R.P.H., s.24; ‹.S.V.R.,
s.36; M.E.C.A., s.10).
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: ‹stanbul’da ‹ngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe’un,
Lord Curzon’a teli: “...Mustafa Kemal Pafla’n›n Samsun’a
var›fl›ndan beri kendisini milliyetçi ak›m›n merkezi haline
getirdi¤i. Bu di¤er tehlikeli kiflinin de Rauf Bey oldu¤u”
(‹.B.A.I, s.26; ‹.B.I.M.K.M.M.I., s.39).

24 Haziran 1919 : Atatürk’ün, Dahiliye Naz›r› Ali Kemal’in 18 Haziran 1919 ta-
rihli genelgesi nedeniyle Padiflah Vahdettin’e telgraf›: “Böy-
le bir zihniyetin hiçbir yerde kabul ve uygulama noktas› bul-
mad›¤›n› flükranla arz eylerim” (Z.C., Devre: I, cilt: /., s.11;
A.Ö.A.S., s.57).

: Atatürk’ün, Yunanl›lar›n ve yerli Rumlar›n Samsun’daki fa-
aliyetleri hakk›nda 15. Kolordu Komutanl›¤›’na telgraf›
(A.T.T.B., s.43-44).

: Atatürk’ün, ‹talyanlar›n Antalya yöresindeki kuvvetlerini ar-
t›rd›klar›, bu giriflimin protesto edilmesi hakk›nda 15. Kolor-
du Komutanl›¤›’na telgraf› (A.T.T.B., s.45).

: Posta ve Telgraf Umum Müdürü Refik Halit (Karay)’in, telg-
rafhanelere, Mustafa Kemal’in azledildi¤ini, bu sebeple
telgraflar›n›n kabul edilmemesini bildiren telgraf› (M.‹.,
s.138; ‹.H., s. 64).

24/25 Haziran 1919: Atatürk’ün, valiliklere, müstakil mutasarr›fl›klara, kolordula-
ra ve 2. Ordu Müfettifli Cemal Pafla’ya, “Dahiliye Naz›r› Ali
Kemal’in -Osmanl› hükûmetinin yeni bir savafla giremeye-
ce¤i hakk›nda- 18 Haziran 1919 tarihli genelgesini protes-
to eden” yaz›s›: “..Ba¤›ms›zl›¤›n› emin görmek isteyen mil-
letin önüne hiçbir haks›z set çekilemez!” (A.Ö.A.S., s.59).

25 Haziran 1919 : ‹brahim Tali (Öngören) Bey’in, Dahiliye Naz›r› Ali Kemal’in
23.6.1919 tarihli genelgesini, Sivas’tan flifre ile Atatürk’e
bildirmesi (M.M.V. ve V., s.81-82).

: Atatürk’ün sabah saat 8.00’de Amasya’dan Tokat’a hare-
keti, Turhal’dan geçerek geceyar›s›na do¤ru Tokat’a gelifli
(H.G.A., s.40-41). [Atatürk, Amasya’dan beraberinde Rauf
(Orbay], Refik (Saydam), Kâz›m (Dirik), Hüsrev (Gerede),
‹brahim Süreyya (Yi¤it), Cevat Abbas (Gürer) vb. olmak
üzere üç otomobille yola ç›km›flt›r].

26 Haziran 1919 : Atatürk’ün, günü ve geceyi Tokat’ta geçirmesi (N.l, s.40;
H.G.A., s. 44; U.S.T., s. 18; R.A., s.140; Ç.B.B.G., U.
10.11.1939; ‹.A., s.736). 

27 Haziran 1919 : Atatürk’ün, sabah 9.15’de Tokat’tan ayr›larak akflama do¤-
ru Sivas’a gelifli ve flehir giriflinde Vali Reflit Pafla taraf›n-

142



dan karfl›lan›fl› (N.l, s.40-42; H.G.A., s.42; Z.C., Devre: I,
cilt: I, s.11; R.P.H., s.59-62; Ç.B.B.G., U. 10.11.1939; ‹.A.,
s.736).

: Atatürk’ün vilâyetlere, mutasarr›fl›klara ve kolordulara Da-
hiliye Naz›r› Ali Kemal’in 23 Haziran 1919 tarihli genelgesi
nedeniyle karfl› genelgesi: “...Azlime dair bu ana kadar hiç
bir emir almad›m!” (Z.C., Devre: I, cilt: I., s. 12).

: Konya’da bulunan 2. Ordu Müfettifli Cemal Pafla’n›n, Ata-
türk’ün 22.6.1919 tarihli mektubu’na cevab›: “...Bütün terti-
bat ve düflüncelerinize kat›l›yorum” (A.K.D.D.A.Y., s.177).

28 Haziran 1919 : Atatürk’ün, Elaziz (Elaz›¤)’e geçmek üzere Sivas’ta bulu-
nan Ali Galip Bey’i gece Kolordu Kumandanl›k Dairesi’ne
ça¤›r›p konuflmas›: “...Askerler mert olur. Türk askeri ise
mertlerden mert ve pek civanmert olur. Siz cihan›n kabul
etti¤i bu kurala istisna m› teflkil ediyorsunuz?” (N.l, s.42;
R.P.H., s.61; H.G.A., s.43; M.M.V. ve V., s.121-122; E.K.,
s.62).

: Atatürk’ün, Dahiliye Naz›r› Ali Kemal’in mülkî âmirlere
23.6.1919 tarihli genelgesi nedeniyle Harbiye Nezareti’ne
telgraf›: “...Bu tehlikeli ve mesuliyeti cidden a¤›r düflüncele-
rin millet ve memleketin gelecekteki kurtuluflu için ne büyük
zararlar do¤urabilece¤ini tekrar arza mecburum” (K.S.‹.Y.
II, s.237).

: Harbiye Naz›r› fievket Turgut Pafla’n›n, Atatürk’e telgraf›:
“Bizden bir heyetin Paris’e gitmesine Dörtler Meclisi müsa-
ade etti. ...Hemen Dersaadet’e teflrifinizi rica ederim” (Z.C.,
Devre: I, cilt: i, s. 12).

29 Haziran 1919 : Atatürk’ün, sabah saat 5.00’de Sivas’tan Erzurum yönüne
hareketi, Suflehri’ne gelifli ve geceyi burada geçirifli (N.l,
s.43; H.G.A., s. 44; T.‹.H., c. II, ks. /., S.118-120; Ç.B.B.G.,
U. 10.11.1939; R.P.H., s.62).

30 Haziran 1919 : Atatürk’ün, sabah saat 9.00’da Suflehri’nden Erzincan’a
hareketi, akflam Refahiye’ye gelifli (H.G.A., s. 44-15), ge-
ceyi Çardak Bo¤az›’nda toprak üstüne battaniye sererek
geçirmesi (Ç.B.B.G., U. 10.11.1939).

: General Milne’in, Harbiye Naz›r› Ali Ferit Pafla’ya, “Sivas’ta
bulunan Atatürk ile Konya’da bulunan Cemal Pafla’n›n der-
hal ‹stanbul’a ça¤r›lmalar› için Osmanl› hükûmeti ile tema-
sa geçilmesini isteyen” yaz›s› (K.S.‹.‹.B., s.133-134).
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: Harbiye Naz›r› Ali Ferit Pafla’n›n Atatürk’e, Padiflah’›n ken-
disine hava de¤iflimi almas›n›, arzu edece¤i bir flehir veya
kasabada istirahat etmesi tavsiyesini bildiren telgraf› (Ata-
türk bu telgraf› 2/3 Temmuz gecesi alm›flt›r. Z.C., Devre: I,
cilt: I., s. 13; T.‹.H., c. II, ks. I., s. 119).

1  Temmuz 1919 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Erzincan’a gelifli ve geceyi bura-
da geçirifli (Ç.B.B.G., U. 10.11.1939; H.G.A., s. 45-46;
A.Y.G., s.141).

2 Temmuz 1919 : Atatürk’ün saat 9.30’da Erzurum’a gitmek üzere Erzin-
can’dan hareketi (H.G.A., s. 46; A.Y.G., s. 141) ö¤leyin
Tercan’a gelifli ve geceyi burada geçirifli (H.G.A., s. 46).

: ‹ngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe’un, Osmanl› Ha-
riciye Nezareti’ne yaz›s›: “Mustafa Kemal ve Cemal Pafla-
lar›n kay›ts›z flarts›z ve süresiz olarak geri ça¤r›lmalar›n›n
âcil zarureti üzerine bir kere daha dikkatinizi çekmek vazi-
fem icab›ndand›r” (K.S.‹.‹.B., s. 134).

3 Temmuz 1919 : Atatürk’ün, Rauf Bey ve beraberindekilerle akflam Erzu-
rum’a gelifli, halk ve asker taraf›ndan sevgi gösterileriyle
karfl›lan›fl› (N.l, s.43; ‹.H., s.65; R.O.H. c. III, say›: 38, s.49,
H.R.O., s.38; H.G.A., s. 47; ‹.A., s.737; E.Ö.K.A.B.I, s.23;
M.M.E., s.87; T.‹.H., c. II, ks. I., S.120; ‹.H.E., s.50; E.K.,
s. 63; A.B.E.B., s.120).

4 Temmuz 1919 : Atatürk’ün, Erzurum Valisi’ne yaz›s›: “...Telgraflar›m Erzu-
rum merkezinde al›konulmak ve çekilmemek gibi kanunsuz
hareketlerin orta¤› ve uygulama arac› olan Erzurum Posta
Baflmüdürü ile Merkez Müdürü verdikleri izahat ve belgeler
üzerine, üzerimdeki devlet vekar ve haysiyetini kuvvetlen-
dirme ve koruma amac›yla tutuklanarak Divan›harp’e veril-
mifltir. Her tarafta ve bilhassa son günlerde yüksek ma-
kamlarla da resmî yaz›flmalar›m kendilerince malûm oldu-
¤u halde anlamazl›k ve bilmezlikten gelmeleri sorumluluk-
lar›n› art›rm›flt›r. Bilgi için bildirilir” (A.T.T.B., s.48).

5 Temmuz 1919 : Harbiye Naz›r› Ali Ferit Pafla’n›n, Atatürk’ü tekrar Padiflah
ad›na ‹stanbul’a ça¤›rmas› (‹.H., s.68; T.‹.H., c. II, ks. I, s. 119;
H.T.V.D. say›:2, v.29).

: Atatürk’ün, Erzurum’dan bütün komutanlara, Bab›âli’nin
muhtemel menfi genelgelerini kontrol alt›na alma gayesiy-
le, haberleflme merkezlerinde önlem al›nmas›n› isteyen
emri (N.l, s.43; N. III, s.920).
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6 Temmuz 1919 : Atatürk’ün, Harbiye Naz›r› Ali Ferit Pafla’n›n kendisini ‹s-
tanbul’a ça¤›ran telgraf›na cevab›: “...Do¤u illeri halk› ara-
s›ndan ç›k›p gelmek hususundaki yüksek tekliflerinizi yeri-
ne getirmede flahsî irademi kullanmaktan manen ve mad-
deten memnu bulunuyorum” (Z.C., Devre: I, cilt: /., s.15).

7 Temmuz 1919 : Atatürk’ün, Konya’da bulunan 2. Ordu Müfettifli Cemal
(Mersinli) Pafla’n›n kendi arzusuyla izinli olarak ‹stanbul’a
gitmesi üzerine bütün ordu ve kolordu komutanlar›na bildi-
risi: “Müfettifl ve komutanlar herhangi bir sebeple, komuta-
dan al›nd›klar› takdirde kendilerinin yerine geçecek zevat,
birlikte çal›fl›labilecek evsafa malik bulunursa komutay› b›-
rakacak ve fakat nüfuz bölgelerinde kalarak millî vazifeleri-
ni yapmaya devam edeceklerdir” (N.l, s.50).

: Atatürk’ün, müfettifllik s›n›rlar› içine giren vilâyetlere ve ko-
lordu komutanl›klar›na yaz›s›: “Memleket asayifli ve savun-
mas›n›n gere¤i gibi temin ve korunmas› için kolordu komu-
tanlar› kendi bölgelerinden kesin flekilde sorumludurlar.
Vali ve mutasarr›flar, müfettifllik makam›na vermekte ol-
duklar› asayifl raporlar›n› bundan böyle do¤rudan do¤ruya
bölgelerinde bulunan kolordu komutanlar›na verecekler,
kolordu komutanlar› da birlefltirerek müfettifllik makam›na
bildireceklerdir” (A.T.T.B., s.49).

8 Temmuz 1919 : Vükelâ Meclisi’nin, Atatürk’ün 3. Ordu Müfettiflli¤i’nden
al›nmas› gerekti¤ine dair karar tutana¤› (A.‹.‹.A.B., s.48-
49).

8/9 Temmuz 1919 : Erzurum’da, Atatürk’ün gece, Saray’la telgraf görüflmesi ve
kendisine resmî memuriyetine son verildi¤inin bildirilmesi
(N.l, s.47).

: Atatürk’ün, gece saat 22.50’de Harbiye Nezareti’ne ve
23.00’de Padiflah’a, resmî vazifesiyle beraber askerlik
mesle¤inden istifa etti¤ini bildiren telgraf›: “...Büyük bir aflk
ile ba¤l› bulundu¤um yüce askerlik mesle¤imden de istifa-
m› sunarak veda etti¤imi arz ederim” (N.l, s.47; Z.C., Dev-
re: I, cilt: I., s. 15; I.H, s.71; M.‹., s. 156; ‹.A., s.738; T.‹.H.
c. II, ks. /., s. 119; A. T.B.D. say›: 77, b.1688; A.B.E.B., s.
120; A.H.A., s.1982, b.1).

9 Temmuz 1919 : Atatürk’ün orduya, vilâyetlere ve millete resmî göreviyle be-
raber askerlik mesle¤inden istifas›n› bildiren genelgesi:
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“Mübarek vatan ve milleti parçalanmak tehlikesinden kurtar-
mak ve Yunan ve Ermeni isteklerine kurban etmemek için
aç›lan millî savafl u¤runda milletle beraber, serbest surette
çal›flmaya resmî ve askerî s›fat›m art›k engel olmaya baflla-
d›. Bu mukaddes gaye için milletle beraber sonuna kadar
çal›flmaya mukaddesat›m ad›na söz vermifl oldu¤umdan
pek âfl›k› bulundu¤um yüksek askerlik mesle¤inden bugün
veda ve istifa ettim. Bundan sonra mukaddes millî gayemiz
için her türlü fedakârl›kla çal›flmak üzere milletin sinesinde
bir ferd-i mücahit suretiyle bulunmakta oldu¤umu arz ve ilân
ederim” (N.l, s.47; A.T.T.B., s.49; E.K.‹.B., s.75; R.P.H.,
s.70; M.M.E., s.92; ‹.A., s.738; A.B.E.B., s.121).

: ‹ngiliz Yarbay› Rawlinson’un, Erzurum Kongresi’nin 10
Temmuz’da toplanaca¤›n› haber almas› üzerine Atatürk’ü
ziyareti ve görüflme:

Rawlinson - ‹flitti¤ime göre, burada yar›n bir kongre açacak
imiflsiniz?

Atatürk - Evet milletçe aç›lmas› kararlaflt›r›lm›flt›r.

Rawlinson - Aç›lmamas› daha münasip olacakt›r.

Atatürk - Kongre muhakkak toplanacak ve gününde aç›la-
cakt›r. Millet buna karar vermifltir. Aç›lmamas›n› tavsiye
eden düflüncenize hâkim olan sebepleri bile sormay› lü-
zumlu görmüyorum.

Rawlinson - Kongreden vazgeçmezseniz zor kullanarak
toplant›n›n da¤›t›lmas›na mecburiyet has›l olacak.

Atatürk - O halde biz de, mecburî ve zarurî olarak kuvvete
kuvvetle karfl› koyar ve her halde milletin karar›n› yerine
getiririz. Ne pahas›na olursa olsun kongreyi açaca¤›z. Gö-
rüflmemiz bitmifltir! (E.Ö.K.A.B.I, s.44-45). (Erzurum Kong-
resi’nin aç›l›fl› için ilk kararlaflt›r›lan tarih, 10 Temmuz 1919
idi; ancak delegelerin büyük ço¤unlu¤un vilâyetlerden Er-
zurum’a geliflleri gecikti¤i için, kongrenin aç›l›fl› 23 Tem-
muz 1919’a ertelenmifltir. A.ve T.C.T.K., s.68).

: Rauf Bey’in, eski Bahriye Naz›r› s›fatiyle, Erzurum’dan vilâ-
yetlere bildirge niteli¤inde telgraf›: “Hakk›n›, topra¤›n›, ba-
¤›ms›zl›¤›n› savunma ve korumaya kesinlikle karar veren
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millî irade u¤runda bir ferd-i âciz s›fatiyle çal›flmak için Der-
saadet’ten ç›kt›m. Ayd›n yoluyla gelerek Mustafa Kemal
Pafla Hazretleriyle bütün arkadafllar›n›n millî savafl›na iflti-
rak ettim. ...Mustafa Kemal Pafla ile beraber nihayete ka-
dar çal›flmaya mukaddesat›m›z üzerine yemin etti¤imizi
arz ve ilân ederim” (R.P.H., s.71; M.M.B.I., s.153; M.M.E.,
s.92; MM., s.40; H.R.O., s.44. K.S.‹.Y. II, s.239).

: 15. Kolordu Komutan› Kâz›m Karabekir’in, Atatürk’ü ziyare-
ti ve ‘haz›r ol’ vaziyetinde selâmla söyledikleri: “Ben ve
Kolordum emrinizdeyim! Bundan sonra dahi ne emirleriniz
varsa ifay› bir fleref bilirim!” (‹.H., s.71, 1101-1104; R.O.H.,
c. lll,say›:28,s.51-52).

: Atatürk’ün, Erzurum’da -Münir(Akkaya) Bey’in ayr›lmas›
üzerine- “Vali Kona¤›” ad› verilen eve yerleflmesi (Baz› ar-
kadafllar›yla beraber 52 gün bu evde kalm›flt›r. M.K.P.E.E.,
s. 192).

: Harbiye Naz›r› Ali Ferit Pafla’n›n, 15. ve 3. Kolordu Komu-
tanl›klar›na, Mustafa Kemal Pafla’n›n vazifesine Padiflah
iradesi ile son verildi¤ini ve yerine atama yap›l›ncaya kadar
do¤rudan do¤ruya Nezaret’le temasta bulunacaklar›n› bil-
diren telgraf› (K.S.‹.Y. II, s.238).

: ‹stanbul’da ‹ngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe’un,
Sadrazam Damat Ferit Pafla’ya yaz›s›: “Mustafa Kemal Pa-
fla’n›n ya ‹stanbul’a dönmesinin temini veya aleyhinde ilgi-
li önlemlerin al›nmas›” (‹.B.I.M.K.M.M.I, s.40-41; A.‹.‹. A.B.,
s.42-43).

10 Temmuz 1919 : Vilâyat-› fiarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Erzu-
rum fiubesi’nin, Atatürk’e, Cemiyet fiubesi’nin bafl›na geç-
mesini ve Yürütme Kurulu Baflkanl›¤›’n› kabul etmesini tek-
lif eden yaz›s›: “...Tarihimize k›ymetli sayfalar ekleyen as-
kerlik hayat›ndan çekilmek yolundaki fedakârl›¤› minnet ve
flükranla karfl›lad›k. Erzurumlular›n, vatansever yüksek ki-
flili¤inize karfl› beslemekte oldu¤u güven ve sayg›y› bu ve-
sile ile de arz› bir borç sayd›k. Yürütme Kurulu Baflkanl›-
¤›’n›n kabul buyurulmas›n› dileriz” (N.l, s.63; N. III, s.924;
A.T.B.D., say›: 77, b.1689; M.M.B.I., s.167; M.M.E., S.92;
A.B.E.B., s.121).
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: Atatürk’ün, ö¤leden sonra saat 16.00’da Vilâyat-› fiarkiye
Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Erzurum fiubesi Yürüt-
me Kurulu ile ilk toplant›s›n› yapmas› ve o günkü siyasî ve
askerî durumu aç›klamas› (M.M.E., s.94; E.K., s.64).

13 Temmuz 1919 : Atatürk’ün askerlikten istifas› üzerine, 15. Kolordu Komuta-
n› Kâz›m Karabekir’in kendisine telgraf›: “Hizmetleri ve fe-
dakârl›¤› bütün cihanca kabul edilmifl olan ve ordu ve mil-
letin övünme sebebi bulunan zat-› samilerinin istifaya mec-
buriyetlerinden dolay› flahs›m ve kolordum son derece üz-
gündür. Yaln›z mukaddes millî gayemiz için savaflmaktan
hiçbir an geri durulmayaca¤› hakk›ndaki yüksek vaatleriyle
teselli buldu¤umuzu arz ile vatan ve milletimiz için her tür-
lü çal›flmada Cenab-› Hakk’›n muvaffakiyetler ihsan buyur-
mas›n› diler ve Kolordumun özel yüksek sayg›lar›n› takdim
ederim efendim” (‹.H., s.76).

: Yarbay ‹an Smith’in, Samsun ve Amasya illeriyle ilgili rapo-
ru: “Mustafa Kemal ve Refet’in buradan al›nmas›, Hristiyan
halk aras›nda güvenin iadesine oldukça yard›m edecek.
Mustafa Kemal, buraya var›fl›ndan sonra, halka memleke-
tin tehlikede oldu¤unu, flimdiki hükümetin Türklerin hak ve
önemli ç›karlar›n› savunmad›¤›n› söyleyerek vakti gelince
herkesin çarp›flmaya haz›r olmas› gerekti¤ine dair Müslü-
manlar aras›nda propagandaya bafllam›flt›r” (‹.B.I.M.K.M.
M.I, s.41).

14 Temmuz 1919 : Atatürk’ün askerlikten istifas› ve Vilâyat-› fiarkiye Müdafaa-
i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Erzurum fiubesi’nin bafl›na ge-
çiflinin, Erzurum’da yay›mlanan Albayrak gazetesinde hal-
ka ilân›: “...Mustafa Kemal Pafla Hazretleri’nin istifanamesi
bir azim ve iman vesikas›d›r. Millette, henüz eski kan›n
sönmemifl oldu¤u gösterir muazzam delildir. Anafarta-
lar’da, millî flerefi, tarihin bugünkü nesilden beklemekte ol-
du¤u mukaddes vazifeyi yükselten ve yücelten bu muhte-
rem Komutan’› bugün de Millî Mücadele’nin bafl›nda gör-
mek mutlu bir görüntüdür” (M.M.E., s.94).

17 Temmuz 1919 : ‹ngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe’un, Lord Cur-
zon’a teli: “‹tilâf Devletleri’nin ç›karlar›na karfl› bir cereyan
bafllatan Mustafa Kemal Pafla ve Konya’da Cemal Pa-
fla’n›n vazifelerinden uzaklaflt›r›lmalar› için 2 Temmuz’da,
Osmanl› D›fliflleri Bakanl›¤›’na nota verilmifltir” (‹.B.I.M.K.
M.M.I, s.41).
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19 Temmuz 1919 : Atatürk’ün, Erzurum’dan 20. Kolordu Komutan› Ali Fuat
Pafla’ya -‹stanbul’da Kara Vas›f Bey’e iletilmek üzere-Ame-
rikan mandas› ile ilgili görüfllerini bildiren telgraf›: “...Millî
arzuya tâbi ve uygun olmayan kararlar hiçbir zaman millet
nazar›nda bir de¤er ifade etmeyece¤i cihetle millî arzunun
toplant›s›n› beklemeden hiçbir meselede yetkili görünme-
miz uygun de¤ildir” (A.T.B.D., say›: 77, b. 1690; A.Ö.A.S.,
s.102-104; M.M.H., s.173-174).

20 Temmuz 1919 : Atatürk, Mazhar Müfit (Kansu) Bey’in “Baflar› takdirinde,
hükümet flekli ne olacak?” sorusuna Erzurum’da cevap ve-
riyor: “Aç›kça söyleyeyim: Hükümet flekli, zaman› gelince
cumhuriyet olacakt›r” (E.Ö.K.A.B.I, s.74).

: Erzurum’da Cevat (Dursuno¤lu) ve emekli Binbafl› Kâz›m
(Yurdalan) Beylerin, Vilâyat-› fiarkiye Müdafaa-i Hukuk-u
Milliye Cemiyeti’ne, Umumî Kongre Erzurum Temsilcili-
¤i’nden istifa ettiklerini bildiren yaz›s›: “...Evvelce görüflül-
dü¤ü üzere yerlerimize Mustafa Kemal Pafla ve Rauf Bey-
efendi Hazretleri seçilmek üzere Umumî Kongre Erzurum
Mümessilli¤i’nden istifa etti¤imizi arz eyleriz” (Erzurum
Kongre Salonu’nda as›l› belge; M.K.P.E.E., s.190).

: Kâz›m Karabekir’in, 15. Kolordu Komutanl›¤› üzerinde kal-
mak üzere -ek görevle- 3. Ordu Müfettifl Vekilli¤i’ne atan-
mas› (H.T.V.D. say›: 2, v.35; A.K.D.D.A.Y., s.172; ‹.H.,
s.80).

21 Temmuz 1919 : Atatürk ve Rauf Bey’in 9.7.1919 tarihli bildirgelerinin komu-
tanl›klara iletilmesi üzerine, Dahiliye Naz›r› Adil Bey’in, as-
kerî bak›mdan da önlem al›nmas›n› isteyen yaz›s› (K.S.‹.Y.
II, s.240).

: Damat Ferit Pafla’n›n üçüncü defa kabine kuruluflu (Damat
Ferit, 20 Temmuz 1919’da Sadaret’ten istifa etmifl, ancak
yeni kabineyi kurma görevi yine kendisine verilmifltir. ‹.H.
ve M.M.I, s.436; A. ve T.C.T.K., s.72).

22 Temmuz 1919 : Atatürk’ün, Erzurum’dan, Harbiye Naz›r› Nâz›m Pafla’n›n
kendisi ‹stanbul’a davet telgraf›na cevab›: “...Hali, mazisi
kirli fleylerle bulaflm›fl olanlar›n sat›lm›fl vicdan ve mevcu-
diyetleri ancak kahredilmeye ve yok edilmeye lây›kt›r. Siz
ve arkadafllar›n›z mevkilerinizi ne kadar çabuk namus sa-
hiplerine b›rak›rsan›z, belki o nispette milletin aff›na maz-
har olursunuz” (M.K.P.S. s.75-76).
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23 Temmuz 1919 : Erzurum Kongresi’nin aç›l›fl›, Atatürk’ün baflkan seçilifli ve
konuflmas›: “...Bilinen gerçeklerdendir ki, tarih bir milletin
kan›n›, hakk›n›, varl›¤›n› hiçbir zaman inkâr edemez. Bu
nedenle böyle bir bât›l örtünün arkas›ndan vatan›m›z ve
milletimiz aleyhinde verilen hükümler, kanaatlar muhakkak
iflâsa mahkûmdur. Ve iflte bütün bu i¤renç zulümlerden ve
bu bedbaht acizlerden, tarihimize karfl› reva görülen hak-
s›zl›klardan müteessir olan millî vicdan, nihayet uyan›fl
hayk›r›fl›n› yükseltmifl ve Müdafaa-i Hukuk-u Milliye ve Mu-
hafaza-i Hukuk-u Milliye ve Müdafaa-i Vatan ve Redd-i ‹l-
hak gibi çeflitli isimlerle, fakat ayn› mukaddesat›n korunma-
s›n› temin için beliren milli cereyan, bütün vatan›m›zda ar-
t›k bir elektrik flebekesi haline girmifl bulunuyor. ‹flte bu ka-
rarl› flebekenin oluflturdu¤u yi¤itlik ruhudur ki, mübarek va-
tan ve milletin mukaddesat›n› kurtarma ve himayeye daya-
nan son sözü söyleyecek ve karar›n› uygulatt›racakt›r. Bü-
tün bu amaçlar› elde etmek için her fleyini buna ba¤layan
soylu milletimiz içinde bir millî fert gibi çal›flmaktan do¤an
zevk ve övüncü burada flükran ve iftiharla arz eylerim” (N.l,
s.64; N.lll, s.926; T.‹.H., c. II, ks. I, s. 120; A.S.D.I, s.3-7;
M.M.M.T., s.120; E.K., s.77-82; A.‹., s.271; T.A.M.K. II,
s.109;A.K.S., s.45; M.M.U.K.S.I., s.231; ‹.A., s.738; T.‹.T.,
s.94; ‹.H.E., s.67; ‹.H., s.81; M.M.B.I., s.167; M.M.E.,
s.107; M.M. Ka. II, s.55; T.IV., s.36; A.B.E.B., s.122).

: Sadrazam Damat Ferit Pafla’n›n, Erzurum Kongresi’nin
toplan›fl› nedeniyle ajansa demeci: “Anadolu’da kar›fl›kl›k
zuhur etti. Kanun-u Esasî’ye ayk›r› olarak Meclis-i Mebu-
san ad› alt›nda toplant›lar vuku buluyor. Bu hareketin, mül-
kî ve askerî memurlar taraf›ndan önlenmesi gerekir!” (N.l,
s.66;T.‹.H., c.ll, ks.1, s.120).

24 Temmuz 1919 : Erzurum Kongresi’nin, Sadrazam Damat Ferit Pafla’n›n 23
Temmuz 1919 tarihli ajans demecini, Padiflah’a, Sadra-
zam’a, belediye reislerine, cemiyetlere, mülkî memurlara
ve bütün komutanlara gönderdi¤i telgrafla cevaplamas›:
“Kongreyi, Meclis-i Mebusan niteli¤inde göstererek esasen
bir seneye yak›n zamandan beri her defa Kanun-u Esa-
sî’nin ilgili maddesine ayk›r› hareket eden Hükûmet’in, mil-
leti haks›z yere suçlamas› gerçe¤in ne derecelerde tahrif
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edildi¤ine bariz bir örnektir. Askerî ve mülkî memurlar›n,
vatan›n yüksek menfaatlerini muhafazaya hizmet eden he-
yetlerden ibaret olmas› itibariyle de ayn› gayeyi temine yö-
nelmifl olan millî amaçlar için ellerinden gelen kolayl›¤› ve
yard›m› göstermeleri icap ederken önleme ve durdurma ile
ihtar buyurulmalar› insan zihninin iyiye yormaya güç bula-
mayaca¤› ifllerdendir” (N. III, s.932; T.‹.H., c. II, ks. /., s.
120; ‹.H., s.84).

25 Temmuz 1919 : Dahiliye Naz›r› Adil Bey’in, Sivas Valisi Reflit Pafla’ya yaz›-
s›: “Gerek Mustafa Kemal Pafla’n›n ve gerek Rauf Bey’in
giriflimleri, her ne fikre ve niyete dayan›rsa dayans›n, mem-
leketin yüksek menfaatlerine her halde ayk›r› ve zararl›-
d›r(!).. Görevli olmayanlar›n -her kim olursa olsun- devlet
iflleri ve devlet ifllemlerine asl› hiçbir vesile ile kar›flt›r›lma-
mas› ve müdahalede ›srar edenlerin ayn› flekilde -her kim
olursa olsun- yakalanarak kanunun pençesine teslimiyle,
haklar›nda kanunen gerekecek ifllemin yap›lmas› (!)...
“(R.P.H., s.74-75). (Reflit Pafla, hât›ralar›nda der ki: “..‹s-
tanbul, Mustafa Kemal Pafla’ya karfl› açt›¤› harbi fliddetlen-
dirmifl ve bir hamlede bitirmeye azmetmifl olacak ki bize bu
telgraflar› birbiri ard›nca yolluyordu; fakat bu hamlelerde
al›kl›k, flaflk›nl›k izleri de yine belli idi. Çünkü Pafla’n›n Er-
zurum’da oldu¤unu unutup tutuklama emrini bana veriyor-
du. R.P.H., s.77).

27 Temmuz 1919 : ‹stanbul’daki ‹ngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe’un,
Lord Curzon’a teli: “...Meclisin ‹stanbul’da toplanmas›na
engel olunsa dahi, bunun dahilde herhangi bir yerde top-
lanmas›na kimse mâni olamayacak! Esasen, Mustafa Ke-
mal halen Erzurum’da bir kongre toplamakla meflgul!”
(‹.B.I.M.K.M.M.II, s.312).

29 Temmuz 1919 : Vükelâ Meclisi’nin, Atatürk ve Rauf Bey’in derhal yakalana-
rak ‹stanbul’a gönderilmelerinin mülkî memurluklara bildiril-
mesi karar› (A.‹.‹.A.B., s.53).

30 Temmuz 1919 : Harbiye Naz›r› Nâz›m Pafla’n›n, Kâz›m Karabekir Pafla’ya
telgraf›: “Mustafa Kemal Pafla ile Rauf Bey’in, hükümetin
ald›¤› kararlara ayk›r› ifl ve hareketlerinden dolay›, hemen
yakalanmalar› ile Dersaadet’e gönderilmeleri Bab›âli’ce uy-
gun görülerek bölgedeki memurlara gerekli emirler verildi-
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¤inden Kolordu’ca da ciddi yard›mda bulunulmas› ve neti-
cesinden bilgi verilmesi rica olunur” (N.l, s. 71; T.‹.H., c. II,
ks. /., s.120-121; M.M.H., s. 119; A.T.B.D. say›: 77; b.
1691; ‹.H., s.97; ‹.H.E., s.74; K.S.‹.Y., II, s.240).

1 A¤ustos 1919 : Kâz›m Karabekir Pafla’n›n, Harbiye Naz›r› Nâz›m Pafla’n›n
30.7.1919 tarihli emrine cevap telgraf›: “...Mustafa Kemal
Pafla gibi memlekette namusu ile ve güzide askerî hizmet-
leri ve vatanseverli¤i ile tan›nm›fl ve bütün askerlerin de
pek ziyade, bilhassa hürmetini kazanm›fl ve özellikle henüz
yirmi gün evvel memleketin yar›s›na komuta etmifl olan ve
hal ve hareketlerinde vatanî ve millî menfaatlere ayk›r› bir
fley olmayan ve görülemeyen bir zat›n tutuklanmas›na bir
kanunî sebep olmayaca¤›n› ve yukar›da arz etti¤im durum
dolay›s›yla halk ve ordu nazar›nda da iyi bir hareket olarak
telâkki edilmeyece¤i cihetle Mustafa Kemal Pafla’n›n tutuk-
lanmas›na ve Kolordu’ca da bunun için yard›mda bulunul-
mas›na hal ve vaziyetin asla müsait olmad›¤›n› arz eylerim”
(M.M.H., s. 119; ‹.H., s.97; T.‹.H., c. II, ks. I, s.121, 225;
A.T.B.D. say›: 77, b. 1691; ‹.H.E., s.74; A.B.E.B., s.122-
123).

3 A¤ustos 1919 : Atatürk’ün, Erzurum’dan Ali Fuat Pafla’ya -‹stanbul’daki,
millî harekete taraftar olan kiflilere ve Amerikan temsilcile-
rine bildirilmek üzere- telgraf›: “...Millî hareketin gerçek ve
kesin gerekçesi ‹zmir olaylar›ndan, Ermeni istilâs› tehlike-
lerinden do¤mufl olup Erzurum Kongresi’nin bütün ruh ve
gayesi ‹ttihatç›l›¤›n, ‹tilâfç›l›¤›n, sonuç olarak particilikle her
türlü siyasî cereyanlar›n üstündedir. Birkaç güne kadar
Kongre’nin faaliyet ve çal›flmas› bunu tamamiyle göstere-
cek ve ispat edecektir” (M.M.H., s. 139-140; A. T. T., s. 10).

7 A¤ustos 1919 : Erzurum Kongresi’nin, Atatürk’ün k›sa bir konuflmas›yla
son bulmas›: “Milletimizin kurtulufl ümidi ile ç›rp›nd›¤› en
heyecanl› bir zamanda fedakâr, muhterem heyetiniz her
türlü eziyetlere katlanarak burada, Erzurum’da topland›.
Hassas ve soylu bir ruh ve pek sa¤lam bir iman ile vatan
ve milletimizin kurtulufluna ait esasl› kararlar ald›. Bilhassa
bütün cihana karfl› milletimizin mevcudiyetini ve birli¤ini
gösterdi. Tarih bu kongremizi flüphesiz ender ve büyük bir
eser olarak kaydedecektir” (N.l, s.67; N. III, s.932; T.‹.H.,
c.ll, ks. I., s. 121; ‹.H., s. 104; M.M.U.K.S.I, s.237).
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: Atatürk’ün, Erzurum Kongresi taraf›ndan Heyet-i Temsiliye
üyeli¤ine seçilmesi (E.K., s.104).

: Atatürk’ün, Erzurum Kongresi’nin sonunda Yarbay Rawlin-
son ile uzun görüflmesi ve “Misak-› Millî”den söz etmesi
(M.M.E., s.80).

7/8 A¤ustos 1919 : Atatürk’ün, Mazhar Müfit (Kansu) Bey’in hât›ra defterine
yazd›rd›klar›: “Zaferden sonra hükûmet flekli cumhuriyet
olacakt›r. Bunu size daha önce bir sorunuz nedeniyle söy-
lemifltim. Bu bir. ‹ki: Padiflah ve hanedan hakk›nda zama-
n› gelince gereken ifllem yap›lacakt›r. Üç: Örtünme kalka-
cakt›r. Dört: Fes kalkacak, uygar milletler gibi flapka giyile-
cektir” (E.Ö.K.A.B.I., s.130).

9 A¤ustos 1919 : Atatürk’ün, askerlik mesle¤inden ç›kar›lmas›na, sahip oldu-
¤u madalya ve niflanlar›n geri al›nmas›na ve fahrî yaverlik
unvan›n›n kald›r›lmas›na dair irade-i seniye ç›kmas›
(M.M.B, II, s.270; A.‹.‹.A.B., s.56).

: 3. Ordu Müfettiflli¤i’ne, Müflir Abdullah Pafla’n›n atanmas›
(Abdullah Pafla önce bu vazifeyi kabul etmiflse de daha
sonra istifa etmifltir. M.G.G.C, Y.S. 1.1.1945; O.S.P.S.V.
M.G., s.212).

: Atatürk’ün, Erzurum Kongresi’nin aç›l›fl›nda okudu¤u dua
nedeniyle fiiran Müftüsü Hasan Fahri Efendi’ye teflekkür
yaz›s› (A.T.T.B., s.50).

10 A¤ustos 1919 : Halide Edip (Ad›var) Han›m’›n, Atatürk’e mektubu: “...Da-
vam›zda yard›mc› olabilmesi için, bu f›rsat dakikalar›n› kay-
betmeden, taksim ve yok olma korkusu karfl›s›nda, kendi-
mizi Amerika’ya müracaata mecbur görüyoruz(!)” (N.l,
s.95-98; E.Ö.K.A.B.I., s.187).

11 A¤ustos 1919 : Erzurum’da bulunan Yarbay Rawlinson’un, ‹ngiltere Harbi-
ye Bakanl›¤›’na raporu: “Konferans›n son günü Mustafa
Kemal’le iki saatten fazla görüfltüm. Sonuç olarak görüflüm
flu: Bu hareketin büyük baflar› sa¤lamas› için f›rsat var!”
(‹.B.I.M.K.M.M.I, s.46-47).

13 A¤ustos 1919 : Atatürk’ün, Diyarbak›r ve Bitlis bölgesinde baz› kimselere
mektup yazarak, onlar› Millî Mücadele’yi desteklemeye ça-
¤›rmas› (N.l, s.81; N.III, s.939-942).

153



: Atatürk’ün 20. Kolordu Komutan› Ali Fuat Pafla’ya telgraf›:
“Kara Vas›f Bey Amerikan mandas› ile çok u¤rafl›yor. Ana-
dolu’daki milletin gerçek duygular›n› anlatmaya muvaffak
olam›yor muyuz? Acaba yazd›klar›m›z ulaflm›yor mu? Bil-
dirge’nin 7. maddesi amac› üstlenmektedir, san›r›m” (A.H.A.,
1974, s. 43-44).

15 A¤ustos 1919 : Atatürk’ün, ‹ngilizlerin tutuklayarak götürmek istedi¤i baz›
kimseleri onlara teslim etmeyen Sinop Mutasarr›f› Mazhar
Tevfik Bey’e telgraf›: “Gösterdi¤iniz millî cesaret takdiri ge-
rektirmektedir. Yerinden olma, vatanseverler için hiç söz
konusu olamaz. Her ne zaman zaruret karfl›s›nda kal›n›rsa
milletin sinesi fedakâr evlâtlar›na aç›kt›r” (‹.S.V.R., s.52;
A.T.T., s. 10).

16 A¤ustos 1919 : Atatürk’ün, Sadrazam Damat Ferit Pafla’ya telgraf›: “...Mu-
hakkakt›r ki vatan ve milletin mukadderat› için içeride ve d›-
flar›da kabul ve söz sahibi olmak mutlaka millî iradeye da-
yanmaya ba¤l›d›r. ...Gayet samimî olarak arz ederim ki,
millet her türlü iradesini gerçeklefltirmeye muktedirdir. Giri-
flimlerinin önüne geçebilecek hiçbir kuvvet mevcut de¤ildir.
Millet çizdi¤i program içinde gayet kesin ve aç›k ad›mlarla
amac›na yürümektedir” (A.T.B.D. say›: 77, b.1693;
A.T.T.B., s.51).

18 A¤ustos 1919 : Atatürk’ün, fiarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Mer-
kez Heyetlerine gizli yaz›s›: “..Telgraf ve posta haberlefl-
mesini temin etmek, Cemiyetimiz için hayat veya ölüm me-
selesidir. Bu maksad›n elde edilmesi için, tereddüt etmek-
sizin en etkili çareye baflvurulmas› gerekir” (A.T.T.B., s.54-
55).

20 A¤ustos 1919 : Sivas Valisi Reflit Pafla’n›n Atatürk’e, Sivas’ta bulunan
Frans›z Jandarma Müfettifli Brunot ile yapt›¤› görüflmeye
dayanarak, kongrenin Sivas’ta toplanmas› hakk›ndaki en-
diflelerini bildiren telgraf›: “Kongrenin mutlaka toplanmas›-
na kesin gerek yoksa vazgeçilsin. Var ise, dört taraftan ifl-
gali pek kolay olan Sivas’›n toplant› merkezi olmas›ndan
vazgeçilerek iflgal ihtimali pek uzak olan Erzurum’da veya-
hut uygun görülürse Erzincan’da toplanmas› girifliminde
bulunulmas›n›, memleketin selâmeti nam›na rica ederim”
(N.I., s.78; E.Ö.K.A.B.I., s. 152; R.P.H., s.83-84).

: Atatürk’ün, Sivas Valisi Reflit Pafla’n›n 20.8.1919 tarihli
telgraf›na cevab›: “Bendeniz ne Frans›zlar›n ve ne de her-
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hangi bir yabanc› devletin korumas›na tenezzül eden flah-
siyetlerden de¤ilim. Benim için en büyük korunma noktas›
ve flefaat kayna¤› milletimin sinesidir. Mösyö Brunot bilme-
lidir ki, Frans›zlar›n Sivas’› iflgale karar vermeleri kendileri-
ne pek pahal›ya mal olabilecek yeni kuvvetlerle ve çok pa-
ralarla yeni bir harbe karar vermelerine ba¤l›d›r” (N.l, s.80;
E.Ö.K.A.B.I, s.157; R.P.H., s.85-86).

: Sivas Valisi Reflit Pafla’n›n, Atatürk’le telgraf görüflmesin-
den sonra Dahiliye Naz›r› Adil Bey’e cevab›: “...Mustafa
Kemal ve Rauf Bey’lerin yakalanmalar› ve kongrenin aç›l›-
fl›n› men için giriflimlerde bulunman›n imkâns›z derecede
müflkül ve zamans›z oldu¤una inan›yorum” (R.P.H., s.97).

22 A¤ustos 1919 : Atatürk’ün, Erzurum’dan, ‹stanbul Rum Patrikhanesi’nde
kurulan “Mavri Mira Heyeti” ve memleketteki menfi faaliyet-
leri hakk›nda genelgesi (N.l, s.2; N.lll, s.899; A.T.B.D. say›:
77, b. 1964).

24 A¤ustos 1919 : “fiarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” tüzü¤ünün,
resmî ifllemin tamamlanmas› için, Mustafa Kemal imzas›y-
la Erzurum Vilâyet Makam›’na verilmesi (fiarkî Anadolu
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin resmen kuruluflu). (N.lll,
S.933; T. V. cilt: I, say›: 2, s.81; E.K., s. 114; T.S.P., s.489).

: Atatürk’ün, Erzurum’dan, Alaflehir Kongresi Baflkanl›¤›’na
telgraf›: “Alaflehir’deki toplant›, bütün do¤u illeri halk› üze-
rinde pek samimî bir tesir uyand›rmaktad›r. Esasan ‹zmir
için kalbi kan a¤layan bura halk›, bu giriflime bütün ruh ve
mevcudiyetiyle yard›mc›d›r. Hissiyat›m›z›n ad› geçen heye-
te iletilmesine yüksek arac›l›¤›n›z› rica ederiz” (B.R.G.,
s.190; A.T.T., s.11).

26 A¤ustos 1919 : fiarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum Merkez
Heyeti’nin, Atatürk’e Erzurum hemflehrili¤ini teklif yaz›s›:
“Bu ülkenin tarihinde flehrimizin nas›l nurlu bir yeri varsa,
Erzurum tarihinde de yüksek vatansever flahs›n›z öyle bir
özel yer alm›flt›r. Do¤um yeriniz istilâ alt›nda bulundu¤un-
dan, burada yerleflmekle hemflehrili¤imizi kabul buyurma-
n›z› rica ederiz” (E.Ö.K.A.B.I, s.174; M.M.E., s.139-140;
M.K.P.E.E., s.191; A.A.B.Y.V., s.470).

27 A¤ustos 1919 : Atatürk’ün, teklif edilen Erzurum hemflehrili¤ini kabul etti¤i-
ni bildiren mektubu: “Tarihî olan Erzurum’un, bu erler yata-
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¤›n›n hemflehrileri aras›nda bulunmak âcizleri için en bü-
yük saadettir” (M.M.E., s. 140; E.K.‹.B., s.37; G.K.G., s. 147;
M.K.P.E.E., s.191; A.A.B.Y.V., s.470).

: Atatürk’ün, Erzurum’da gece, arkadafllar›na söyledikleri:
“...‹stanbul, bir Amerikan mandas›d›r tutturmufl gidiyor. Bu
olmayacakt›r. Türkiye ba¤›ms›zl›k bütünlü¤üne sahip ola-
cakt›r. Bunu istemekte devam edece¤iz. ...Manda yok! Ya
ba¤›ms›zl›k ya ölüm var! Amerikan mandas› diye ç›rp›nan-
lar, düflman iflgali alt›nda bulunan sinirleri ve zaaflar› ile bu
millete ve bize inanmayanlard›r. Bizim hayal ve macera pe-
flinde kofltu¤umuzu sananlard›r. E¤er, bunlar Anadolu’nun
ve Türk milletinin gerçek hissiyat›n› bilseler, bizim çal›flma-
m›z›n hedefini kavrayabilseler, Erzurum Kongresi’nin ka-
rarlar›n›n nas›l bir millî vicdan ürünü oldu¤unu takdir ede-
bilseler, bu yanl›fl fikirlerinden dolay› utanç duyarlar. Bun-
lar, ümitsizlik ve bozgunluk içinde, gerçeklerden uzak ola-
rak yaflayan ve ne yapacaklar›n›, ne yap›lmakta oldu¤unu
bilmeyen insanlard›r. Kongre, hissiyat›n› aç›kça belirtmifltir.
Heyet-i Temsiliye karar›n› vermifltir. Millî irade, bilinç ve yö-
nünü bulmufltur. Davam›z yürümektedir ve yürüyecektir.
Muvaffak olmamak için hiçbir sebep yoktur. Hiçbir olumsuz
karar› tan›mayaca¤›z. Millî egemenlik esas›n› ve Millî Mec-
lis karar›n› ifadelendirmeyen hiçbir anlaflmay›, hiçbir söz-
leflmeyi kabul etmeyecek ve tan›mayaca¤›z” (E.Ö.K.A.B.I,
s. 191-193).

: Atatürk’ün, Erzurum’dan, ‹stanbul’da bulunan annesi Zü-
beyde Han›m’a mektubu: “Bu mektubumu getirecek olan
kifli, size benim hakk›mda istedi¤iniz kadar bilgi verecektir.
Kendisi ile bana baz› elbiselerimi gönderiniz. Hemfliremin
sa¤l›¤› nas›ld›r? Eve herhangi bir taraftan sald›r›da bu-
lunuldu mu? Hâlâ orada m›s›n›z? Çocuklar ne yap›yor, bü-
yüdüler mi? Ben birkaç güne kadar bir kongre için Sivas’a
gidece¤im. Her iflitti¤inize önem vermeyiniz. Pekâlâ bilirsi-
niz ki, ben yapt›¤›m› bilirim. Netice görmeseydim, baflla-
mazd›m. Sayg›yla ellerinizden, hemfliremin gözlerinden
öperim” (A.K.Y.Y.A.S.B.H., M.5.12.1979; H.A.Y., s.193).
(Atatürk bu mektubu, bir adam› vas›tas›yla elden gönder-
mifltir).

: Atatürk’ün, Sinop mutasarr›f› Mazhar Tevfik Bey’e teflekkür
telgraf›: “Vatanî ve millî durumumuzda sizin gibi k›ymetli ar-

156



kadafllara sahip olmakla iftihar ediyorum” (‹.S.V.R.,
s.53;A.T.T., s.11).

29 A¤ustos 1919 : Atatürk’ün, Sivas’a gitmek üzere Erzurum’dan ayr›l›fl› (N.l,
s.83; ‹.H., s. 110, 153; E.Ö.K.A.B.I, s. 193).

30 A¤ustos 1919 : Atatürk’ün, Erzurum’dan Erzincan’a gelifli ve Mutasarr›f›n
Belediye’de flerefine akflam yeme¤i vermesi (E.Ö.K.A.B.I,
s. 199).

31 A¤ustos 1919 : Atatürk’ün, Erzincan’dan Sivas’a hareketi (E.Ö.K.A.B.I, s.
199).

2 Eylül 1919 : Atatürk’ün, Sivas’a gelifli, candan gösterilerle karfl›lanmas›
(T.‹.H., c.ll, ks.I, s.206; E.Ö.K.A.B.I, s.203; R.P.H., s.126;
T.‹.T., s.96; T.IV., s.37; S.K., s. 106; S.Kongresi, s.26;
A.B.E.B., s.125).

3 Eylül 1919 : Atatürk’ün, Harbiye Nezareti taraf›ndan görevinden al›nan
Ali Fuat Pafla’ya Sivas’tan telgraf›: “Komutay› asla terk et-
meyiniz!” (M.M.H., s.155).

: Dahiliye Naz›r› Adil Bey’le Harbiye Naz›r› Süleyman fiefik
Pafla’n›n, Ali Galip’e “Derhal Elaziz(Elaz›¤)’den Sivas’a ha-
reketle Atatürk’ün tutuklanmas› ve Sivas Kongresi’ne mani
olunmas› hakk›nda” telgraf› (N.l, s.127-129; ‹.H., s.203;
R.P.H., s. 136-137; T.‹.H., c.ll, ks.2, s.53).

4 Eylül 1919 : Sivas Kongresi’nin, Atatürk’ün konuflmas› ile aç›l›fl›: “...Va-
tan ve milletin kurtuluflunu amaçlayan zorlay›c› sebepler,
sizleri bunca zahmet ve engel karfl›s›nda Sivas’ta toplad›.
Yi¤itçesine azminizi tebrik ve hofl geldiniz demekle bahti-
yarl›¤›m› sunar›m. Millî Meclis’in henüz toplanmam›fl oldu-
¤u bir s›rada bask› alt›na al›nm›fl ve ba¤›ms›zl›¤›n› kaybet-
mifl olan Hükümet Merkezi’nin kendi bafl›na kanunsuz bir
karar› veyahut millî emellere ayk›r› baz› d›fl tekliflere boyun
e¤me gibi olupbittilerin ihtimaline karfl› Erzurum ve Sivas
Kongreleri’nin millî ruhu temsilen ve birbirini izleyerek top-
lanmas›, flüphesiz ki, kurtulufla götüren iyi bir iflarettir” N.l,
s.86; S.K.T., s.1; T.‹.H., c.ll, ks.2, s.20; A.S.D.I, s.8-11;
T.IV, s.37; T.‹.T., s.95; ‹.H.E., s.94; ‹.H., s. 174;
E.Ö.K.A.B.I, s.218; R.P.H., s. 128; M.M.B.II, s.8; ‹.A.,
s.739; B.R.G., s.191; A.‹., s.283; ‹.H.G., no: 99-100; S.K,
s.111; K.A., s.443; M.M.Ka.ll, s.97-99; S. Kongresi, s.65,
77; A.B.E.B., s. 125).
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: Atatürk’ün Sivas Kongresi Baflkanl›¤›’na seçilmesi (N.l,
S.86;S.K.T., s.1).

7 Eylül 1919 : Atatürk’ün, akflam arkadafllar›na, sohbet esnas›nda söyle-
dikleri: “...Her fley bize gösteriyor ve anlat›yor ki, ‹stan-
bul’daki devlet ve siyaset adamlar› vatan›n kurtuluflunu tek
ümit halinde “Amerikan Mandas›” fikrini kabule ba¤l› görü-
yorlar. Çünkü bunlar bizim hedef ve gayelerimizden, Türk
milletinin uyan›fl›ndan, millî irade ve e¤ilimin geliflim yönle-
rinden tamamiyle habersiz bulunuyorlar. Onlar bizi, üç befl
adam›n bir araya gelip hayal peflinden koflmas› kabilinden
kimseler farz ediyorlar. Ve gafletlerinin derecesini bir türlü
ölçemiyorlar. ‹tilâf Devletleri’nin bask›s› ve h›yanet flebeke-
lerinin propagandas› alt›nda belki de flafl›rm›fl ve bunalm›fl
bulunuyorlar. fiimdilik bunlara “biçareler!” demekten baflka
yapaca¤›m›z bir fley yoktur!” (E.Ö.K.A.B.I, s.236).

9 Eylül 1919 : Atatürk’ün, Sivas Kongresi’nin beflinci umumî toplant›s›n-
da, Ali Galip’in faaliyetleri hakk›nda aç›klamalarda bulun-
mas› (S.K.T., s.45-83; S. Kongresi, s.96-97; M.M.H.,
s.175).

: Atatürk’ün, Sivas Kongresi ad›na -kongrede al›nan karar
gere¤ince- Amerikan Senatosu’na mektubu: “...Üyeleriniz-
den oluflan bir heyeti, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun her kö-
flesine göndermenizi diliyoruz. Bu heyet hususî menfaat ve
alâkalar› olmayanlara ve bir millete has olan berrak görüfl-
le, Osmanl› imparatorlu¤u’nda gerçek flekilde hüküm süren
hal ve flartlar› tetkikten geçirmelidir. Böyle bir tetkik Os-
manl› ‹mparatorlu¤u’na ait nüfusun ve arazinin mukaddera-
t› hakk›nda bir bar›fl antlaflmas› için keyfi kararlar verilme-
sine meydan b›rak›lmazdan evvel yap›lmal›d›r” (A.T.T.B.,
s.57).

: Atatürk’ün, Ali Fuat Pafla’ya Sivas Kongresi karar›nca
“Anadolu Umum Kuva-yi Milliye Komutanl›¤›”na atand›¤›
bildiren telgraf›: “...Hareketleriniz ve giriflimlerinizde He-
yet-i Temsiliye ile iliflkinizin korunmas› rica olunur.”
(A.T.T.B., s.58; M.M.H., s.183; H.T.K., s.1-2; T.‹.H., c.ll,
ks.2, s.27).

: Atatürk’ün, 13. Kolordu Kurmay Baflkan› Halit (Akmansü)
Bey’e Sivas Kongresi ad›na teflekkür yaz›s› (D.H.B.I, s.87).
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10 Eylül 1919 : Sivas Valisi Reflit Pafla’n›n, Dahiliye Naz›r› Adil Bey’e telg-

raf›: “...Verdi¤iniz emir, Ali Galip Bey’in üzerine ald›¤› vazi-

fe do¤rusu flaflk›nl›k ve hayretime sebep oldu. ..Maksad›-

n›z Mustafa Kemal Pafla ile Rauf Bey’i tutmak ve Kongre’yi

da¤›tmak ise, buna imkân olmad›¤›n› evvelce arz etmifltim”

(N.lll, s.965-966; E.Ö.K.A.B.I, s.349; R.P.H. s.142).

11 Eylül 1919 : “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” teflkil edil-

di¤ine dair yaz›n›n Atatürk’ün imzas› ile Sivas Vilâyeti’ne

verilmesi: “‹dare merkezi flimdilik Sivas’ta bulunmak ve Ru-

meli ve Anadolu’nun her taraf›nda flubeler aç›lmak üzere

bir cemiyet kurulmufltur” (A.M.D.P.I, s.91; S.K., s.152; S.

Kongresi, s.111; E.Ö.K.A.B.I, s.343; T.S.P., s.509;

A.T.T.B., s.59; T.V. cilt: I, say›: I, 8.5).

: Atatürk’ün, Ali Galip’in faaliyetleriyle ilgili olarak Dahiliye

Naz›r› Adil Bey’e telgraf›: “Alçaklar, caniler! Düflmanlarla

millet aleyhinde haincesine tertiplerde bulunuyorsunuz.

Milletin kudret ve iradesini takdirden aciz oldu¤unuza flüp-

he etmiyordum. Fakat vatan ve millete karfl› haincesine ve

b›çaklarcas›na harekette bulunaca¤›n›za inanmak istemi-

yordum. Akl›n›z› bafl›n›za toplay›n! Galip Bey ve yandaflla-

r› gibi ak›ls›zlar›n ahmakça olan bofl vaitlerine kap›larak ve

Mr. Nowill gibi milletimiz ve vatan›m›z için zararl› olan ya-

banc›lara vicdan›n› satarak yapt›¤›n›z alçakl›klar›n milletçe

tatbik olunacak mesuliyetini göz önünde tutunuz! Güvendi-

¤iniz kifliler ve kuvvetin ak›betini ö¤rendi¤iniz zaman kendi

ak›betinizle mukayeseyi unutmay›n›z!” (N.l, s.131; ‹.H.,

s.190; R.P.H., s.146).

12 Eylül 1919 : Atatürk’ün, ‹ngiliz Albay› P.Peel’in Halep’ten Malatya’ya

gelifli nedeniyle Malatya’daki 15. Alay Komutanl›¤›’na em-

ri: “...Kim olursa olsun vesikas›z bir yabanc› subay›n›n Os-

manl› ülkesi içinde ifli yoktur. Kendisine incelikle fakat as-

kerce, kesin flekilde durumu bildirme ile geldi¤i yere hemen

dönmesini ihtar ediniz” (N.l, s.135-136).

: Sivas Kongresi’nce seçilen Heyet-i Temsiliye’nin akflam,

Atatürk’ün baflkanl›¤›nda ilk toplant›s›n› yapmas› (E.Ö.K.A.
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B.l, s.252).

13 Eylül 1919 : Sadrazam Damat Ferit Pafla’n›n, ‹ngiliz Yüksek Komiseri
Amiral J.de Robeck’e demeci: “...Mustafa Kemal’in ezilme-
si için ‹tilâf Devletleri’nin müsaadesini dilerim. Taraftarlar›
hem delilik hem de hamiyetsizlik edip harbin devam›n› is-
terler(!)” (T.K.S.K., s.63),

14 Eylül 1919 : Atatürk’ün, Sivas Kongresi Heyeti ad›na Padiflah Vahdet-
tin’e Damat Ferit Pafla’n›n ihanetlerini belirten uyar› yaz›s›:
“...Kötü maksatlar›nda muvaffak olmak için milletin ruhun-
dan do¤an millî örgütü da¤›tmak, devletin egemenlik hak-
k›n› yabanc› ihtiraslar›na oyuncak etmek, ordunun kuvveti-
ni azaltmak için muktedir subaylar›m›z› görevden almak ve
düflmana teslim etmek, flifreli askerî haberleflmelerin çald›-
r›lmas›na Posta ve Telgraf Umum Müdürlü¤ü’nü yetkili k›l-
mak, birtak›m düflman subaylar›n›n memleket dahilinde
dolaflarak ülke bütünlü¤ümüzü bozacak siyasî tahriklerde
bulunmalar›na yard›m etmek, memleketi ihtilâl içinde gös-
terip yabanc› müdahalesini davet eylemek cüretinde bulun-
mak gibi her biri belli bafll› bir millî cinayet teflkil eden yasa
d›fl› durumlara giriflmekten de bir türlü vazgeçemiyorlar”
(N.lll, s.998-1000; A.T.B.D., say›: 82, b.1787).

: Sivas’ta Atatürk’ün direktifiyle kurulan “‹rade-i Milliye” ga-
zetesinin ilk say›s› (M.M. Bas›n›, s.114; S.K., s.163; T.G.T.,
s. 192; T.B.T.II, s.41; M.M.A.A.K., s.588; M.M.A.B., s.59).

15 Eylül 1919 : Atatürk’ün, Sivas’tan Heyet-i Temsiliye’nin, milletin yetkili
makam› oldu¤unu ilân etmesi (A.B.E.B, s.125)

16 Eylül 1919 : Atatürk’ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk örgütüne,
Heyet-i Temsiliye taraf›ndan verilmifl ve verilecek tüm ka-
rarlar›n en küçük idare heyetlerine kadar ulaflt›r›lmas› hak-
k›nda bildirisi (A.T.T.B., s.64; H.T.K. s.4).

17 Eylül 1919 : Atatürk’ün, ‹stanbul Hükûmetini destekleyen Eskiflehir Mu-
tasarr›f› Hilmi Bey’e telgraf›: “...Milletin mukadderat› söz ko-
nusu oldu¤u flu nazik ve mühim zamanda yanl›fl düflünme-
si nedeniyle her ferdinin içi kan a¤layan milletin, mevcut
Hükûmeti tan›mamas›nda, hâlâ ne için muhalefet ediyorsu-
nuz? Bir millet ferdi oldu¤unuzu unutuyor musunuz? Bu
telgraf› al›r almaz sizin de bir millet ferdi olmak üzere, he-
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men millî arzuya uyman›z› ve millî kongre bildirisine ba¤l›
kalarak mevcut Hükûmet ile iliflkinizi keserek bütün iflleri-
nizde Heyet-i Temsiliye’ye baflvurman›z› ihtar ederiz; aksi
takdirde millî arzuya az bir zaman bile karfl› koyamayacak-
s›n›z. Sizden millî arzuya uyman›z› rica ederiz” (A.T.T.B.,
s.66-67).

: ‹ngiliz Yüksek Komiseri Amiral J. de Robeck’in, Lord Cur-
zon’a raporu: “...Hükûmet ve ‹tilâf Devletleri kuvvetsizdir.
Mustafa Kemal’in hareketi Anadolu’da müstakil bir cumhu-
riyete do¤ru gelifliyor!” (T.K.S.K., s.64; M.S., s.157;
‹.B.I.M.K.M.M.II, s. 132).

18 Eylül 1919 : Atatürk’ün, vilâyetlere ‹stanbul Hükûmetinin demeçlerine
inan›lmamas› gere¤ini hat›rlatan genelgesi: “‹ktidar mevki-
ine meflru bir kabine geçinceye kadar ‹stanbul’la resmî ilifl-
kiler kesilmifl bulundu¤undan, oradan gelebilecek her türlü
demecin gerçek d›fl› say›laca¤› flüphesizdir” (A.T.T.B.,
s.67-68).

19 Eylül 1919 : Atatürk’ün, Kâz›m Karabekir’in 17 Eylül 1919 tarihli “...He-
yet-i Temsiliye ve Kongre kararlar›n›n daima imzas›z, sa-
dece ‘Heyet-i Temsiliye’ diye neflrini rica ederim. ...Yüksek
flahsiyetinizin herhalde ortada tek bir flekilde görülmemesi
memleket yarar› gere¤idir” fleklindeki görüflü üzerine ceva-
b›: “...Böyle umumî bir tabirin iflaret etti¤i flahsiyetler ve
kuvvet gizli kal›yor. Ortada mesul kimdir? Baz› taraflardan,
bilhassa Kastamonu, Ankara, Malatya, Ni¤de, Canik gibi
yerlerden, do¤rudan do¤ruya flahsen makine bafl›na ça¤-
r›lmaya baflland›m. Âdeta “Heyet-i Temsiliye” unvan› alt›n-
da gizlenen flah›slarla, flahsî beraberli¤im olup olmad›¤›na
dair tereddüt iflareti hissolundu. ...Bütün cihan, benim bu
iflin içinde bulundu¤umu bilir!” (N.lll, s. 153-155; ‹.H., s.261-
263).

: Atatürk’ün, “Heyet-i Temsiliye’nin ve Sivas Kongresi’nin fa-
aliyetlerinin ‹ngiliz Hükûmetince ‹tilâf Devletleri’ne karfl› ta-
arruz fleklinde say›ld›¤›n› belirten ve ‹stanbul Hükûmetiyle
anlaflma teklifinde bulunan” Urfa mutasarr›f› Ali R›za Bey’e
cevab›: “Zat-› âlileri gibi hamiyet sahiplerinin vazifesi, millî
istekler ve millî irade dairesinde milletin ifllerini yürütmektir”
(E.Ö.K.A.B.I., s.298-300).
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20 Eylül 1919 : Atatürk’ün, Amerikan Heyeti Baflkan› General Harbord ile
Sivas’ta görüflmesi (Harbord’un “Millet düflünülmesi müm-
kün her türlü giriflim ve fedakârl›kta bulunduktan sonra da-
hi muvaffak olunamazsa ne yapacaks›n›z?” sorusuna Ata-
türk’ün verdi¤i cevap: “Bir millet varl›¤›n› ve ba¤›ms›zl›¤›n›
temin için düflünülen giriflim ve fedakârl›¤› yapt›ktan sonra
muvaffak olur. Ya muvaffak olamazsa demek, o milletin öl-
müfl oldu¤una hükmetmek demektir. Bu sebeple millet ya-
flad›kça, fedakârane giriflimlerine devam ettikçe baflar›s›z-
l›k söz konusu olamaz!” N.l, s.172; H.T.K., s.7;
M.M.M.K.P.G.H.G.I., s.259; III, s.541-544; IV, s.590-591;
‹.H., s.217; R.O.H., c. III, say›: 32,, s.178-179).

: Atatürk’ün, vilâyetlere, Mutasarr›f Samih Fethi Bey baflta
olmak üzere Çorumlular›n millî mücadele saflar›nda yer al-
d›¤›n› bildiren telgraf› (A.T.T.B., s.68-69).

21 Eylül 1919 : Heyet-i Temsiliye ad›na Atatürk’ün, Anadolu ve Rumeli Mü-
dafaa-i Hukuk Cemiyeti örgütüne Damat Ferit Kabinesi’nin
iktidardan çekilmesini temin için Padiflah’a yaz› yaz›lmas›-
n› bildiren genelgesi: “...Ferit Pafla kabinesi vatan h›yane-
tine devam etmektedir. Kabine’nin bu devam ve ›srar›
memleket için her dakika ayr› bir zarar do¤uruyor. Bunlar›n
iktidar mevkiinden çekilmelerine çal›flmak, en büyük bir va-
tan vazifesidir. Bunun için Zat-› fiahane’ye gereken maru-
zatta bulunulmas› gere¤i bildirilir” (‹.H.K., s.22).

: Atatürk’ün, Damat Ferit Pafla’n›n Anadolu hareketini bolfle-
vizm propagandas› olarak göstermesi üzerine, Erzurum Vi-
lâyeti’ne bildirgesi: “...Kalp ve vicdan›n› yabanc› ç›karlar›na
satan birtak›m kiflilerin, ne oldu¤u milletimizce meçhul bir
isim ve sebep uydurarak milletin ba¤›ms›zl›k ülküsünü bo¤-
maya ve milletin çok flükür kendi kuvvetiyle flimdiye kadar
oluflturdu¤u hay›rl› tesirleri bozmaya çal›flt›¤› aç›kça anla-
fl›l›yor. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti He-
yet-i Temsiliyesi, milletin kendi istekleri ve kendi görüflüne
bütün kuvvetiyle ›srarl› ve ba¤l› kalaca¤›n› bütün uygarl›k
âlemine ilân eder” (A.T.T.B., s.70-71).

: Atatürk’ün, General Harbord’la Sivas’ta yapt›¤› görüflme
hakk›nda Kâz›m Karabekir’e yaz›s›: “...General, bütün millî
hareket ve giriflimlerimizi takdir ve ‘Bir Türk olsayd›m ben

162



de ancak bu flekilde hareket ederdim’ demifl ve pek sami-
mî ve lehimizde ümit verici fikir ve görüfller de söylemifltir”
(A.T.T.B., s.72-73).

22 Eylül 1919 : Atatürk’ün, Vahdettin’in ‹stanbul Hükûmetine yard›mc›

olunmas›n› isteyen 20 Eylül 1919 tarihli bildirgesini cevap-

lamas› ve Damat Ferit Pafla Hükûmeti’nin derhal düflürül-

mesini istemesi (N.l, s.159; N.III, s.1007; ‹.H., s.283).

24 Eylül 1919 : Atatürk’ün, Millî Mücadele ve Kuva-yi Milliye’nin amaçlar›

hakk›nda General Harbord’a yaz›s›: “...E¤er memleketimiz

yabanc›lar›n entrika ve müdahalelerinin kâbusundan kurta-

r›l›rsa ve memleketin meseleleri, millî irade ve arzulara hür-

met eden muktedir bir Hükûmet taraf›ndan idare edilirse,

memleketin bütün dünya için memnuniyet kayna¤› olacak

bir duruma gelece¤ine dair en kesin teminatlar› verebiliriz”

(A.T.T.B., s.74-84; M.M.M.K.P.G.H.G. IV, s.593-603;

G.H.A.G., s. 164-177). (Bu yaz› 9 Ekim 1919 günü Ba-

tum’dan Samsun’a dönen Harbord’a iletilmifltir).

: Atatürk’ün Amerika, ‹ngiltere, Fransa, ‹talya Yüksek Komi-

serleri ile Flemenk, ‹spanya, ‹sveç ve Danimarka Elçilikle-

rine telgraf›: “...Bütün Osmanl› vatan›nda tam sükûn ve ay›-

r›m yap›lmaks›z›n cins ve mezhep hürriyetinin korunmas›

hüküm sürdü¤ü halde, baz› kötü amaçl› kifliler, millî vicdan-

dan do¤an cereyan› Müslüman olmayan unsurlar aleyhin-

de göstermek istedikleri haber al›nd›¤›ndan bütün tebaan›n

ayn› hakka sahip ve memleketimizdeki yabanc›lar›n da va-

tan ve milletimiz aleyhinde bulunmamak flart›yla Osmanl›

misafirperverli¤ini görmekte devam edecekleri 16.9.1919

tarihi ile bildirilmiflti. Bu sebeple memleketimiz dahilinde

mevcut olan asayiflin devam›n›n ve Müslüman olmayan va-

tandafllar›m›z›n her türlü korunmas›n›n güven alt›nda bu-

lundu¤unu ifade etmekle fleref kazan›r›z” (A.T.T.B., s.85-

86).

: Atatürk’ün, Millî Mücadele aleyhinde faaliyetleri görülen

Eskiflehir Mutasarr›f› Hilmi Bey hakk›nda bildirgesi

(A.T.T.B., s.86; M.M.B.II, s.45).
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27 Eylül 1919 : Atatürk’ün, Konya halk›na bildirgesi: “...Vali Cemal Bey’in
hareketlerindeki h›yanet, orada bulunan yabanc›lar›n dahi
nefretini gerektirdi¤inden kendisi milletle karfl› karfl›ya b›ra-
k›lm›flt›r” (E.Ö.K.A.B.I, s.321).

27/28 Eylül 1919 : Atatürk’ün, Padiflah ve Damat Ferit Hükûmeti’yle Heyet-i
Temsiliye aras›nda arac› rol oynayan Abdülkerim Pafla ile
telgraf görüflmesi (Bu görüflme, telgraf makinesi bafl›nda
27.9.1919 gecesi saat 23.00’de bafllam›fl ve sabah 7.30’a
kadar devam etmifltir. Abdülkerim Pafla, Damat Ferit Pa-
fla’n›n h›yanetlerini sergileyen bu görüflme tutanaklar›n›
aynen Padiflah’a göstermifl ve 3 gün sonra Damat Ferit Pa-
fla Kabinesi istifa etmifltir. N.l, s.175-188; E.Ö.K.A.B.II,
s.352; T.‹.H., c.ll, ks.2, s.57; ‹H. ve M.M.I, s.587).

28 Eylül 1919 : Atatürk’ün, Sivas’tan vilâyetlere yaz›s›: “...Bölgeniz dahilin-
deki seçim haz›rl›klar›n›n derecesini ve belirlenmifl ise
adaylar›n›z› ve kimin milletvekili olmak istediklerini iki gün
içinde bildirmenizi, Heyet-i Temsiliye özellikle rica eder”
(A.T.T.B., s.90-91).

30 Eylül 1919 : ‹ngiliz Yüksek Komiseri Amiral J.de Robeck’in, Lord Cur-
zon’a yaz›s›: “...Mustafa Kemal’in tesiri gittikçe art›yor”
(‹.G.B.T., s.211; ‹.B.I.M.K.M.M.II, 3.315; ‹.B.A.I, s.121-123).

1 Ekim 1919 : Atatürk’ün, Sivas’tan Kâz›m Karabekir’e telgraf›: “Vaziyet
inflallah lehimize mesut geliflmesine devam ettikçe ayn› za-
manda Heyet-i Temsiliye Karargâh›’n›n Ankara’ya ve daha
bat›ya nakil suretiyle ‹stanbul’a yaklaflmak hususunda da
etkili olabilece¤ini düflünüyoruz. Bu yoldaki görüfllerinizi
anlamak istiyoruz” (A.T.T.B., s.97-98).

2 Ekim 1919 : Atatürk’ün, ‹stanbul Belediyesi’ne yaz›s› ve Anadolu hare-
ketinin manas›n› izah ile ‹stanbul’u da bu mücadeleye ka-
t›lmaya ça¤›rmas›: “fiimdiye kadar bütün mukadderat›m›z›
payitaht idare ediyor ve millet ve memleketimizi kurtaracak
giriflimler Anadolu’dan de¤il, hemen daima ‹stanbul’dan ç›-
k›yordu. Payitaht›n bugün maruz oldu¤u tehlikeleri göz
önüne alan Anadolu, mevcut flartlar alt›nda ‹stanbul’dan
kurtuluflu ümit etmek imkân› olmad›¤›n› gördü¤ünden ya-
sal hukukumuzun savunulmas›n›n kendi üzerine düfltü¤ü-
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nü takdir edip vazifesini yapmaya bafllam›flt›r. ...Anadolu,
bugün ‹stanbul’un da bir millî vazifesi bulundu¤u kanaatin-
dedir. Ve bu vazife de payitaht›n her taraf›nda millî örgüt
merkezleri kurarak maddeten ve manen Anadolu millî ha-
reketine kat›lmak ve baykufl edas›yla milletin mukadderat›
üstünde durmakta olan mevcut Hükûmeti art›k bu milletin
bafl›ndan gitmeye her surette davet etmektir” (N.lll,
s.1003-1004).

: Atatürk’ün, ‹zmit Mutasarr›f› Ali Suat ile telgraf görüflmesi:
(Mutasarr›f›n “Bendeniz, her kim ve her ne için olursa olsun
neticesi meçhul bir maceraya baflkalar›n› sevk etmeyi do¤-
ru görmem. Hükmüm bu hususta yaln›z kendime geçer. Bu
sebeple ileriyi görerek yavafl ve tedbirli davran›lmas› taraf-
tar› oldu¤umu tecrübem üzerine arz ederim(!)” görüflüne
Atatürk’ün cevab›: “Zat›âlinize pek içtenlikle ve fakat, bütün
kesinli¤i ile flunu arz ederim ki, zat›âliniz flu anda Ferit Pa-
fla Kabinesi’ne itimat beslemiyorsan›z bunu, Dahiliye Ne-
zareti’ne resmen bildirmelisiniz. E¤er milletin hükmü ve ar-
zusuna ayk›r› olarak Ferit Pafla Kabinesi’ne itimad›n›z
mevcut ise, ‹zmit’in muhterem halk›n› millî, yasal hareketin-
de serbest b›rakmak üzere derhal yerinizi terk ile ‹stanbul’a
hareket ediniz!” N.l, s.192).

: Damat Ferit Pafla’n›n istifas› üzerine Ali R›za Pafla’n›n ka-
bine kuruflu (I.H. ve M.M.II, s.9; A. ve T.C.T.K., s. 102). (Bu
kabinede Harbiye Naz›rl›¤›’na Cemal (Mersinli) Pafla geti-
rilmifltir).

3 Ekim 1919 : Atatürk’ün, Sadrazam Ali R›za Pafla’ya telgraf›: “...Yeni ka-
bine, Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde tayin ve tespit edi-
len millî örgüt ve amaçlara sayg› gösterdi¤i takdirde Ku-va-
yi Milliye ona yard›mc› olacakt›r” (N.l, s.195; N.lll,
s.1060; E.Ö.K.A.B.II, s.366).

4 Ekim 1919 : Atatürk’ün, Sadrazam Ali R›za Pafla’ya bir yaz› ile Sivas
Kongresi Bildirgesi’ni göndermesi (N.lll, s.1062-1063).

: Yahya Kaptan’›n, Kuflçal›’dan Atatürk’e telgraf›: “...Size, ‹z-
mit’ten tavsiye edilen Yahya’y›m. Telgraf bafl›nda emirleri-
nizi almaya geldim!” (N.l, s.310-311; N.lll, s.1158).

: Atatürk’ün, Yahya Kaptan’›n telgraf›na cevab›: “Bulundu¤u-
nuz bölgede kuvvetli bir örgüt yap›n›z. Adapazar› Kayma-
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kam› Tahir Bey arac›l›¤›yla bizimle iliflki kurunuz. fiimdilik
haz›r bulununuz” (N.l, s.311; N.lll, s.1158).

5 Ekim 1919 : Atatürk’ün, Bal›kesir’de Kuva-yi Milliye Reisi Hacim Muhit-
tin (Çar›kl›) Bey’e telgraf›: “...Ayd›n vilâyetimizin mukaddes
topraklar›n› kirleten Yunanl›lar› kesinlikle kovup uzaklaflt›-
raca¤›m›za kesin güvenimiz mevcuttur. Bu kanaatleri ora-
da bulunan bütün, ayn› millî iman› tafl›yan kahraman arka-
dafllar›m›za iletmenizi” (B.A.K., s.81).

6 Ekim 1919 : Harbiye Naz›r› Cemal Pafla taraf›ndan Nezaret’e davet edi-
len Yunus Nadi Bey’in, Atatürk’le telgraf görüflmesi (Bu gö-
rüflme Harbiye Naz›r›’n›n direktifiyle, Ali R›za Kabinesi ile
Heyet-i Temsiliye aras›nda anlaflma zemini yaratmak için
yap›lm›flt›r. N.l, s.208-214).

7 Ekim 1919 : Harbiye Naz›r› Cemal Pafla’n›n, Kabine ad›na Atatürk’e
telgraf›: “Kabine, sizinle ayn› fikirdedir ve millî iradenin ege-
menli¤ini kabul eder. Devletin d›flar›ya karfl› fleref ve hay-
siyetini iade için millî iradeye ve Heyet-i Temsiliye’ye daya-
nacakt›r” (N.l, s.214; M.M.B.II, s.57).

: Atatürk’ün, Harbiye Naz›r› Cemal Pafla’ya, yeni kabine’ye
baflar› temenni eden telgraf›: “Kabinenin bizimle beraber
ve bir olarak, milli iradenin hâkimiyeti esas›n› kabul etmesi-
ne millet ad›na teflekkür ederiz. ...Sizin ve dahil bulundu¤u-
nuz kabinenin baflar› saylamas›na ve bu sayede vatan›n
kurtulufluna yönelik amac›n bir an evvel gerçekleflmesine
bütün varl›¤›m›zla çal›flaca¤›m›za güvenmenizi arz ile bu-
rada haz›r bulunan bütün arkadafllar›m›n selâm ve hürmet-
lerini takdim ederim” (N.l, s.215-217).

: Atatürk’ün, Ali R›za Pafla Kabinesi’nin Heyet-i Temsiliye ile
ayn› fikirde oldu¤unu belirtmesi üzerine vilâyetlere, kazala-
ra ve bas›na bildirisi: “...Hükûmetle millî istekler aras›nda
tam anlaflma meydana geldi¤ini memnuniyetle müjdeleriz.
Bu sebeple Ferit Pafla Kabinesi’ne karfl› resmî yaz›flmala-
r›n kesilmesi hususunda telgrafhanelerce zorunlu olarak
al›nm›fl olan önlemler derhal kald›r›lacakt›r” (A.T.T.B., s.
100).

: Atatürk’ün, Heyet-i Temsiliye ad›na millete bildirgesi: “En
a¤›r tarihî flartlar alt›nda bile millî vakar›ndan ve herkesin
hukukuna sayg› göstermedeki mazisinden gelen hasletle-
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rinden zerre kadar ayr›lmam›fl olan milletimizin, bundan
sonra da ayn› tarz ve harekette sabit kalaca¤›ndan ve bu
suretle bu mübarek topraklara sahip olmaktaki uygarl›k ye-
tene¤ini bütün cihana onaylataca¤›ndan flüphe yoktur” (N.
III, s.1076; N.l, s.217; M.M.B.II, s.57; E.Ö.K.A.B.II, s.385).

: Atatürk’ün, Damat Ferit kabinenin millî müracaat ve flikâyet
üzerine düflürülmesiyle yerine millî istekler dairesinde iflle-
ri yürütecek yeni bir kabine kurulmas› nedeniyle Padiflah
Vahdettin’e teflekkür telgraf› (N.lll, s.1076-1077).

: Atatürk’ün, 56. Tümen Komutan› Bekir Sami Bey’e telgraf›:
“Bursa halk›n›n vatanperver tavr›na ve samimî hissiyat›na
teflekkür ediyorum” (M.B.S.G.A., s.169).

7/8 Ekim 1919 : Ahmet ‹zzet Pafla’n›n, Atatürk’e telgraf›: “Yeni kabinede
ekseriyetle mevcut olan eski ve samimi arkadafllar›m› ziya-
ret ederek durum de¤erlendirmesi ve fikir al›fl verifli yap-
m›flt›m. Ö¤rendi¤im baz› durumlar üzerine, vatan ve mille-
tin hayatî menfaatleri endiflesiyle ve aram›zdaki dostluk ve
askerî kardeflli¤e güvenerek görüfllerimi iletiyorum” (F.ll,
s.321-322).

8 Ekim 1919 : Atatürk’ün, tüm telgraf memurlar›na teflekkürü: “...Telgraf
memurlar›n›n her türlü güç flartlara ra¤men yasal istekleri-
mizi desteklemesi, millî birli¤in pek k›ymetli bir etkeni oldu-
¤undan bütün millet ad›na hepinizi tebrik ile teflekkür ede-
rim” (A.T.T.B., s.101).

9 Ekim 1919 : Atatürk’ün, Teke Mutasarr›f› Celâl Bey’e telgraf›: “Bölgeniz
dahilindeki yabanc›lar›n hareket ve demeçlerine dair mun-
tazam bilgi verilmesi, bilhassa ‹talyanlar›n vaziyetinin dik-
katle izlenmesi” (A.M.D.P.I, s.106).

: Harbiye Naz›r› Cemal Pafla’n›n, Atatürk’e Heyet-i Temsili-
ye ile görüflmek üzere ‹stanbul hükûmetince Bahriye Naz›-
r› Salih Pafla’n›n Anadolu’ya hareketinin uygun görüldü¤ü-
nü bildiren ve görüflme yerini soran telgraf› (N.l, s.234;
E.Ö.K.A.B.II, s.414; M.M.B.II, s.76).

: General Harbord’un, Amerika’ya gitmek üzere bindi¤i Mart-
ha Washington gemisinden, Samsun’da iken Atatürk’e
mektubu: “...Baflkan› oldu¤unuz Cemiyet’in siyasal amaç-
lar›n› belirten mektubunuzu Samsun’da ald›m” (G.H.A.G.,
s.115; A.B.E.B., s.126; A.M.D.P.I, s.104).
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: ‹ngiltere Savunma Bakan› Winston Churchill’in, ‹ngiliz Ge-
nelkurmay Baflkanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan bir raporu ilgi-
lilere göndermesi: “Mustafa Kemal’in liderli¤indeki millî ha-
reketin gayesi, Türk topraklar›n›n Yunan, ‹talyan ve Erme-
niler aras›nda paylafl›lmas›na engel olmakt›r” (‹.B.I.M.K.M.
M.l, s.318).

10 Ekim 1919 : Atatürk’ün, Harbiye Naz›r› Cemal Pafla’ya “Salih Pafla ile
görüflme yeri olarak Amasya’y› tespit ettiklerini ve Heyet-i
Temsiliye ad›na kendisi ile Rauf (Orbay) ve Bekir Sami
(Kunduh) Beylerin bulunaca¤›n›” bildiren cevap telgraf›
(N.l, s.234; M.M.B.II, s.77).

: Atatürk’ün, ‹stanbul gazetelerinde yay›mlanan duyurusu:
“...Ferit Pafla Kabinesi’ne karfl› resmî haberleflmelerin ke-
silmesi hususunda zorunlu olarak al›nm›fl önlemler derhal
kald›r›lacakt›r!” (M.M.B.II, s.67).

: Atatürk’ün, ‹stanbul Matbuat Cemiyeti Reisi Velit (Ebüzzi-
ya) Bey’in Tasvir-i Efkâr, Vakit, Akflam, Türk Dünyas› ve ‹s-
tiklâl gazeteleri ad›na 9 Ekim 1919 tarihli telgrafla sordu¤u
sorulara cevaplar›: “...Bugünkü hükûmetin iç ve d›fl siyase-
timizi iyi idareye muktedir olup olmad›¤› hakk›nda flimdilik
kesin bir fley söyleyemeyiz; bunu uygulama gösterecektir”
(N.lll, s.1082-1083; E.Ö.K.A.B.II, s.408).

: ‹stanbul’da ‹ngiliz Yüksek Komiseri Amiral J. de Robeck’in,
‹ngiltere D›fliflleri Baflkan› Lord Curzon’a gizli raporu:
“...Anadolu’daki millî hareketin bask›s›yla Ferit Pafla Hükü-
meti’nin istifa etti¤i. Mustafa Kemal’in karfl›s›nda ‹ngiliz
Arslan›’n›n prestijinin sars›ld›¤›. Mütarekeyi imzalayan Tür-
kiye’nin yerine bugün bambaflka bir Türkiye’nin do¤du¤u
ve bu yeni Türkiye’ye bar›fl flartlar›n› zorla kabul ettirmenin
kolay olmayaca¤›” (‹.B.A.I, s.LVIII, 134-143).

11 Ekim 1919 : Atatürk’ün, Yenigün gazetesinin Sivas’ta bulunan muhabi-
rine millî örgüt hakk›nda demeci: “...Ben s›rf vatan ve mille-
time böyle bir tarihî dakikada tamamiyle kendimi verebil-
mek gayesiyle mukaddes mesle¤imden ayr›l›p milletin si-
nesine kat›ld›m. Bu sebeple tamamiyle milletimin umumî
iradesine boyun e¤mifl durumday›m” (A.S.D.III, s.2-5).

12 Ekim 1919 : Atatürk’ün, “Askerî Nigehban Cemiyeti”nin ortadan kald›r›l-
mas›  hakk›nda Harbiye Naz›r› Cemal  Pafla’ya telgraf›:
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“...Bu fesat kayna¤›n›n hemen kökünden sökülüp at›lmas›-
n›, mensuplar›n›n di¤erlerine ibret olacak surette cezalan-
d›r›lmas›n› ve bu icraat ve takibattan ordunun resmî genel-
geler ile haberdar edilmesini fedakâr ve namuslu subayla-
r›m›z›n zihinlerinin rahatlamas›, ordunun disiplininin temini
aç›s›ndan hayatî bir mesele sayd›¤›m›zdan arz›n› ödev ka-
bul ederiz” (N.l, s.236; N.lll, s. 1093; H.T.K., s. 17;
E.Ö.K.A.B.II, s.402).

: Atatürk’ün, Harbiye Naz›r› Cemal Pafla’ya Ayd›n cephesi-
nin desteklenmesi ve al›nmas› gereken tedbirler hakk›nda
yaz›s› (Cemal Pafla’n›n cevab›: 14.10.1919). (M.K.C.P.M.,
s. 109).

13 Ekim 1919 : Atatürk’ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk örgütüne
genelgesi: “...Millî varl›¤›m›z› dost ve düflman nazar›nda
gösteren ve ispat eden örgütün, tüzük gere¤ince flekillen-
dirilmesi ve bilhassa küçük, büyük bütün merkezlerin birbir-
leriyle ve merkezî heyet ile s›k› bir ba¤ kurmalar› bugünün
en mühim hayatî ve millî ve vatanî bir vazifesidir”
(M.M.B.II, s.68; M.K.B.B., s.26-27).

: Atatürk’ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Merkez Heyetleri’ne Cemiyet tüzü¤ünün esas maddeleri-
nin önemli k›s›mlar›n› belirten genelgesi: “...Tüzü¤ün elini-
ze ulaflmas›na kadar bu esaslar içinde örgüte bafllanmas›
ve örgütün bir an evvel kurulmas›na gayret gösterilmesi”
(A.T.T.B., s.105-106).

: Atatürk’ün, Harbiye Naz›r› Cemal Pafla’ya Anadolu ve Ru-
meli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tüzü¤ünün onbirinci mad-
desi hakk›nda görüflünü isteyen telgraf›: “Mebuslar Mecli-
si’nin aç›l›fl›ndan sonra Cemiyet’in ne gibi bir siyasî durum
almas› lâz›m gelece¤i hakk›ndaki yüksek düflüncelerinizin
bildirilmesi” (A.H.A., 1977, 57).

: Tasvir-i Efkâr gazetesi sahibi Velit (Ebüzziya) Bey’in, Ata-
türk’e Kuva-yi Milliye’nin vaziyeti hakk›nda telgrafla sorula-
r› ve Atatürk’ün cevaplar›: “Millî örgütün ileri gelenleri, vata-
n›n müdafaas› ve ba¤›ms›zl›¤› için kalpleri ç›rp›nan milletin
umum güzide evlâtlar›d›r. Ana maksat, vatan›n bütünlü¤ü-
nü ve milletin ba¤›ms›zl›¤›n› temin etmektir” (E.Ö.K.A.B.II,
s.409; N.lll, s. 1084-1088; A.S.D. V, s.77).
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: Atatürk’ün, Sivas’ta halk›n “kahrolsun iflgal!” diye gösteride
bulunmas› üzerine, “Kahrolsun iflgal tarz›ndaki yaz›lar,
Hükûmetin bugünkü siyasetine uygun de¤ildir” fleklinde Si-
vas vilâyetine uyar›da bulunan Dahiliye Naz›r› Mehmet fie-
rif Pafla’n›n bu davran›fl› sebebiyle Harbiye Naz›r› Cemal
Pa-fla’ya telgraf›: “Milletin gerçek hissiyat›na dayanarak
hükûmetin bu haks›z iflgalleri, siyasî, resmî dille ret ve mü-
tareke hükümlerine ayk›r› bugüne kadar vuku bulmufl mü-
dahaleleri protesto edece¤ini beklemekteyiz!” (N.l, s.237;
N.lll, s. 1095).

: 56. Tümen Komutan› Albay Bekir Sami Bey’in, Atatürk’e
-Bursa bölgesindeki çal›flmalar›n› bildiren- telgraf›: “Bile-
cik’te Ali Fuat Pafla Hazretleri’yle görüflüp durum de¤erlen-
dirmesi yapt›k. Fikir birli¤i sa¤lad›k” (M.B.S.G.A., s.175).

14 Ekim 1919 : Harbiye Naz›r› Cemal Pafla’n›n, Atatürk’ün 12.10.1919 ta-
rihli telgraf›na cevab›: “Yüksek takdirleri gere¤i hükûmetin,
Kuva-yi Milliye’nin harekât› ile aç›kça alâkadar gözükmesi
siyasete uygun de¤ildir. Fakat herhalde Ayd›n cephesinin
takviyesi ve düzenlenmesi lâz›md›r” (Cemal Pafla bu yaz›-
s›nda al›nmas›n› düflündü¤ü önlemleri bildirmifltir.
M.K.C.P.M., s.110).

15 Ekim 1919 : Ankara Vali Vekili Yahya Galip (Karg›) Bey’in, ‹stanbul hü-
kûmetinin Ankara Valili¤i’ne -sab›k Bitlis Valisi- Ziya Pa-
fla’y› atamas› nedeniyle Atatürk’e telgraf›: “Mademki bu-
günkü Hükûmet, buraya yeniden vali göndermeye kalkm›fl-
t›r, flu halde buradaki millî hareketin söndürülmesi gerekli
görülüyor demektir. Nas›l ki zat-› âlileri askerlikten istifa
ederek bir millet ferdi gibi çal›flmaya karar verdiniz; bende-
niz de buradan çekilerek ayn› suretle milletimin vazifesini
yerine getirmeye karar verdim!” (N.I., s.260; s.260; H.T.K.,
s.19; E.Ö.K.A.B.II, s.439).

16 Ekim 1919 : Atatürk’ün, -‹stanbul’dan gelecek olan Salih Pafla ile gö-
rüflmek üzere- Sivas’tan Amasya’ya hareketi (N.l, s.242;
‹.H., s.357; E.Ö.K.A.B.II, s.418).

: Harbiye Naz›r› Cemal Pafla’n›n, Atatürk’e telgraf›: “Mebus-
lar Meclisi’nin ‹stanbul’da aç›lmas› gere¤ini arz ederim; ak-
si halde ‹stanbul’un hükûmetsiz oldu¤unu gösterecektir”
(A.H.A., 1977, s.61).
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17 Ekim 1919 : Atatürk’ün, 56. Tümen Komutan› Albay Bekir Sami Bey’e
telgraf›: “13 ekim 1919 tarihli telgraf›n›zdaki vatanperver
düflünce ve çal›flmalar›n›za teflekkür ederim” (M.B.S.G.A.,
s. 176).

18 Ekim 1919 : Atatürk’ün,   Sivas’tan   Amasya’ya   gelifli   (N.l,   s.242;
E.Ö.K.A.B.II, s.418;A.L, s.310).

: Atatürk’ün Amasya’dan, Edirne’de I. Kolordu Komutan› Al-
bay Cafer Tayyar Bey’e telgraf›: “...Trakya’daki umumî ör-
gütün geniflletilmesinde mümkün oldu¤u kadar Anadolu ve
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin tüzü¤ünü esas tut-
mak ve bu suretle görünüflte de umumî birli¤imizde bir fark
olmad›¤›n› göstermek mühimdir” (N.lll, s.1266).

: Atatürk’ün, Ahmet ‹zzet Pafla’n›n 7/8.10.1919 tarihli telgra-
f›na cevab›: “Görüflleriniz lây›k oldu¤u ehemmiyetle göz
önüne al›nd›. Milli hareketin etkileri hakk›ndaki olumlu gö-
rüfllerinize teflekkür olunur” (F.ll, s.322-323).

19 Ekim 1919 : Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum
Merkezi’nin Atatürk’e, kendisini ‹stanbul Mebuslar Mecli-
si’ne Erzurum’dan aday gösterdi¤ini bildiren telgraf›
(A.H.A., 1977, s. 117).

20 Ekim 1919 : Atatürk’ün, Amasya’da, beraberinde Rauf (Orbay) ve Bekir
Sami (Kunduh) Beyler olmak üzere ‹stanbul Hükûmetinin
Bahriye Naz›r› Salih Pafla ile görüflmelere bafllamas›
(Amasya Mülâkat›) (N.l, s.243; H.T.K., s.25-30; M.M.B.II,
s.103; T.‹.H., c.ll, ks.2, s.62; ‹.A., s.740; A.‹., s.30; M.M.
U.K.S.I, s.315; K.A., s.462; M.M.H., s.252; E.Ö.K.A.B.II,
s.418;O.T.P., s.231).

: General Milne’in raporu: “...Millî liderler silâhl› mukaveme-
te iyiden iyiye kendilerini kapt›rm›fllard›r... Mustafa Ke-
mal’in baflkanl›¤›ndaki millî bir parti, çetin bir cevize ben-
zer!” (T.K.S.K., s.72).

: Sivas Valisi Reflit Pafla’n›n, fieyh Recep olay› hakk›nda
Amasya’da bulunan Atatürk’e telgraf› (M.M.V. ve V.,
s.113).

21 Ekim 1919 : Atatürk’ün, Ermeni Patri¤i Vekili Zaven Efendi’nin Neolo-
gos gazetesinde “Ermeni ailelerinin göçe bafllad›klar›n›
söyleyen ve millî hareketi bir az›nl›k aleyhtarl›¤› fleklinde
gösteren” mektubu üzerine Amasya’dan bas›na gönderdi¤i
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cevab›n gazetelerde yay›mlanmas›: “Patrik Vekili Zaven
Efendi’nin Neologos gazetesinde ne amaçla yay›mlad›¤›
bizce bilinen mektubun içeri¤ine gere¤inden fazla önem
vermeyi lüzumsuz görürüz” (A.T.T.B., s. 108; M.M.B.II,
s.99).

: Atatürk’ün, millî örgüte hizmetleri ve halk› ayd›nlatmadaki
yard›mlar› nedeniyle Eskiflehir Mutasarr›f› Sabri Bey’e te-
flekkür telgraf› (A.T.T.B., s.107-108).

22 Ekim 1919 : 20 Ekim 1919’da bafllayan Amasya görüflmeleri (Amasya
Mülâkat›)’nin sona ermesi ve 5 adet protokol düzenlenerek
Atatürk ve Salih Pafla taraf›ndan imzalanmas› (N.l, s.243;
E.Ö.K.A.B.II, s.418-419; T.‹.H., c.ll, ks.2, s.62; O.T.P.,
s.233; ‹.H.G. no:141; R.A., s.142-146).

23 Ekim 1919 : Ruflen Eflref (Ünayd›n) Bey’in Tasvir-i Efkâr gazetesinde
“Mustafa Kemal Pafla ve Rauf Bey’le mülâkat” adl› üç say›
süren yaz› dizisinin bafllamas› (M.M.A.B., s.43).

24 Ekim 1919 : Atatürk’ün, Ankara Valili¤i’ne Ziya Pafla’n›n atanmas› ne-
deniyle Harbiye Naz›r› Cemal Pafla’ya bu ataman›n durdu-
rulmas›n› isteyen telgraf› (N.l, s.261).

24/25 Ekim 1919 : Atatürk’ün, Amasya’da Tasvir-i Efkâr muhabiri Ruflen Eflref
(Ünayd›n) Bey’e, millî hareketin karakteri hakk›nda deme-
ci: “...Dünya, milletimizin hayat›na ya hürmet edip onun bir-
lik ve ba¤›ms›zl›¤›n› onaylayacakt›r, ya da son topraklar›-
m›z› son insanlar›m›z›n kan›yla sulad›ktan sonra bütün bir
milletin ölüsü üstünde reddolunmufl istilâ h›rs›n› tatmin et-
mek mecburiyetinde kalacakt›r!” (A.S.D.III, s.5-12).

25 Ekim 1919 : Atatürk’ün, Amasya’da Le Temps gazetesi muhabirine Ku-
va-yi Milliye hakk›nda demeci: “...Millî örgütün her hususta-
ki görüfl noktalar›n›, Sivas Kongresi’nde tespit olunup Eylül
1919 tarihinde yay›mlanan bildirge tamamen kapsamakta-
d›r” (A.S.D III, s.12-14).

: Atatürk’ün, Anzavur isyan› üzerine 61. Tümen Komutan›
Albay Kâz›m (Özalp) ve 56. Tümen Komutan› Albay Bekir
Sami (Günsav) Beylere bölgelerinde fevkalâde yetkiler ve-
rildi¤ini bildiren bildirgesi (A.T.B.D., say›: 77, b.1699).

: Konya’ya gelerek göreve bafllayan 12. Kolordu Komutan›
Albay Fahrettin (Altay) Bey’in, Atatürk’e ba¤l›l›k telgraf›
(A.T.B.D., say›: 77, b. 1700).
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26/27 Ekim 1919 : Atatürk’ün 13. Kolordu’ya direktifi: “Urfa, Marafl ve Antep’in
‹ngilizler taraf›ndan Frans›zlara devredilece¤i Avrupa bas›-
n›n›n yay›nlar›ndan anlafl›l›yor. ...Urfa, Marafl ve Antep’i
Frans›zlara iflgal ettirmemek ve iflgal etseler bile, onlar›,
orada bar›nd›rmamak için her tedbire hemen baflvurmak
gerekmektedir” (AA, s.56).

27 Ekim 1919 : Atatürk’ün, sabah Amasya’dan hareketle akflama do¤ru To-
kat’a gelifli (U.S.T., s.33; A.Ö., s.20-21).

27/28 Ekim 1919 : Harbiye Naz›r› Cemal Pafla’n›n, Atatürk’e “Meclisin ‹stan-
bul d›fl›nda toplanmas›n›n tehlikeli göründü¤ünü” bildiren
telgraf› (M.M.B.II, s.111).

28 Ekim 1919 : Atatürk’ün, Tokat’ta “‹htiyat Zabitleri Teavün Cemiyeti”ni zi-
yareti ve gençlerle konuflmas› (U.S.T., s.33).

: Atatürk’ün, Tokat’tan sabah hareketle ö¤leden sonra Si-
vas’a dönüflü (A.Y.G., s.232-337; A.Ö., s.22).

: Atatürk’ün, Tokat-Sivas yolunda, otomobilde arkadafllar›na
söyledikleri: “...‹stanbul’dakiler, rütbelerimi, niflanlar›m› ge-
ri alacaklarm›fl! Haklar› yok ya! Çünkü ben onlar›n her biri-
ni bir harp meydan›nda, bir hizmet karfl›l›¤› kazanm›flt›m.
Salonlarda, saraylarda de¤il! Haydi kordonumu als›nlar; o
saray›nd›. Fakat her ne ise... Zaten ben, o kimselerden ön-
ce davranarak istifam› verdim. Vars›n als›nlar! Ancak (gö¤-
sündeki alt›n harp imtiyaz madalyas›n› göstererek) bunu
vermem! Bunu benden kimse alamaz! Bunu, Anafar-
talar’da harp meydan›nda, ateflin karfl›s›nda benim gö¤sü-
me takt›lar!” (A.Ö., s.22-23).

: Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tüzü¤üne ek
olarak haz›rlanan yönetmeli¤in Atatürk’ün imzas› ve gizli
kayd›yla örgüte duyurulmas› (T.‹.H., c.II, ks.ll, s.29; N.l,
s.278; N.lll, s. 1143-1145).

29 Ekim 1919 : Atatürk’ün, Harbiye Naz›r› Cemal Pafla’n›n 27/28 Ekim
1919 tarihli telgraf›na cevab›: “...Kabinenin düflüncesi, Mil-
lî Meclis’in toplant› yeri hakk›ndaki görüflümüzü de¤ifltire-
cek güveni henüz vermemektedir” (M.M.B.II, s. 114).

: Atatürk’ün, Sivas’ta Heyet-i Temsiliye üyelerine Amasya
görüflmeleri hakk›nda aç›klamalar› (H.T.K., s.36).
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: Atatürk’ün, 15., 20., 13., 12. ve 3. Kolordu Komutanlar›’n›
Sivas’ta yap›lacak toplant›ya daveti (N.I., s.271; N.lll, s.
1139).

29/30 Ekim 1919 : Harbiye Naz›r› Cemal Pafla’n›n, Atatürk’e, Meclis-i Mebu-
san’›n ‹stanbul d›fl›nda toplanmas›n›n imkâns›zl›¤› ve dev-
let ve memleket için büyük mahzurlar› davet edece¤i ge-
rekçesiyle ‹stanbul Hükûmeti’nin, görüflünde ›srarl› oldu¤u-
nu bildiren telgraf› (M.M.B.II, s.115-116).

30 Ekim 1919 : Atatürk’ün, Harbiye Naz›r› Cemal Pafla’n›n 29/30 Ekim
1919 tarihli telgraf›na cevab›: “...‹stanbul iflgal alt›nda ve
gerçekten tehlike mevcuttur. Millî Meclisin toplanmas›n›n
ise mutlak güven içinde olmas› ilk ve esasl› flartt›r. Bu se-
beple taflrada tam bir güven mevcut olan bir yerde toplan-
mas› kesin zaruret halinde görülmektedir” (M.M.B.II, s.
116-120).

31 Ekim 1919 : Genelkurmay Baflkan› Cevat (Çobanl›) Pafla’n›n, Atatürk’e
telgraf›: “Meclis-i Mebusan’›m›z›n baflkentimizden baflka
yerde toplanmas›n›, genel siyasetimiz bak›m›ndan sak›n-
cal› görüyorum” (A.H.A., 1977, s.67).

: Ahmet ‹zzet Pafla’n›n Atatürk’e telgraf›: “Heyet-i Temsili-
ye’nin flimdi ö¤rendi¤im bir teklifine karfl› afla¤›daki düflün-
celeri bildirmeyi vatanseverlik vazifesi sayar›m: Meclis-i
Mebusan’›n taflrada aç›l›fl›n›n birinci sak›ncas›, ‹stanbul’un
kayb›na yer verebilmesidir” (A.H.A., 1977, s.63-64).

3 Kas›m 1919 : Millî Kongre Baflkan› Esat (Ifl›k) Pafla’n›n, Anadolu ve Rume-
li Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez Heyetleri taraf›ndan
milletvekili seçimlerine müdahale edildi¤i hakk›nda, Ata-
türk’e telgraf› (U.B.S.B.D., s. 158).

4 Kas›m 1919 : Atatürk’ün, ‹stanbul’da bulunan Kara Vas›f’a telgraf›: “...Bir
kere daha arz edelim ki, Meclis-i Mebusan’›n her aç›dan
güven verici bir yerde toplanmas› ilk flartt›r” (N.lll, s. 1136).

4/5 Kas›m 1919 : Atatürk’ün, Kâz›m Karabekir’e Millî Meclis’in nerede top-
lanmas›  gerekece¤i   hakk›nda görüfl  isteyen  telgraf›
(A.T.T.B., s.111-113)

: Harbiye Naz›r› Cemal Pafla’n›n, Atatürk’e telgraf›: “...Se-
çimlerin tarafs›zl›k içinde yap›lmad›¤›na dair flikâyet ve
söylentiler kesilmeksizin devam ederek yabanc› bas›n ve
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çevrelere kadar yans›m›flt›r. Meclis-i Mebusan, milletin çe-
flitli kesimlerini temsil etmedi¤i ve özellikle Kuva-yi Milli-
ye’nin etkisi ile olufltu¤u takdirde, bunun dünya kamuoyun-
da nas›l karfl›lanaca¤› izaha muhtaç de¤ildir. Bu nedenle,
milletvekillerinin seçiminde bask› yap›lmas›na meydan ve-
rilmemesi elzemdir” (N.l, s.280-281).

5 Kas›m 1919 : Atatürk’ün, Harbiye Naz›r› Cemal Pafla’n›n 4/5 Kas›m 1919
tarihli telgraf›na cevab›: “...Yaygara koparan siyasî partile-
re gelince, bunlar yalan söylüyorlar. Çünkü her yerde se-
çimlere kat›lm›fllard›r. Ancak, befler onar kifliden ibaret
olan bu partilerin millet gözünde bir mevkileri olmad›¤›ndan
ve millet bu defa ‹stanbul’daki politikac›lardan de¤il, kendi
ba¤r›ndaki öz vatandafllardan milletvekillerini seçmekte ol-
du¤undan, kendilerinin baflar› sa¤layamayacaklar›n› anla-
yarak telâfl ediyorlar. Buna karfl› bizim elimizden ne gele-
bilir? Bu noktadaki gerçekte, kabinenin karars›zl›k içinde
oluflu gariptir. Sözü edilen bask› nerede, kimin taraf›ndan
ve nas›l yap›lm›flt›r? Lütfen aç›klanmal›d›r ki, Heyet-i Tem-
siliye vazifesini yapabilsin” (N.l, s.281-282).

: Atatürk’ün, Millî Kongre Baflkan› Esat (Ifl›k) Pafla’n›n 3 Ka-
s›m 1919 tarihli telgraf›na cevab›: “...Bu haberi verenlerin
amac›, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ne mensup herhangi bir
kifli veya kiflilerin milletvekili seçiminde kanunen kendileri-
ne tan›nm›fl hakk› ve vazifeyi her millet ferdi gibi yapmala-
r› ise, bu pek tabiîdir. ...Milletvekili seçiminde milleti ayd›n-
latmak için bütün siyasî partilere faaliyet alan› aç›kt›r”
(U.B.S.B.D., s.159-160; A.T.T.B., s.113-115).

6 Kas›m 1919 : Atatürk’ün, Harbiye Naz›r› Cemal Pafla’ya telgraf›: “Millet-
vekillerinin flah›slar› her türlü yabanc› müdahale ve tesirin-
den uzak, Meclis-i Mebusan güven içinde ifl görecek bir
halde bulunmad›kça, hat›ra gelen mahsurlara ra¤men ‹s-
tanbul’da toplanmas›n›n uygun ve do¤ru olmayaca¤›na
inan›yorum” (A.H.A., 1977, 8.77).

: Atatürk’ün Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Merkez Heyetlerine Urfa, Antep ve Marafl’›n Frans›zlar ta-
raf›ndan iflgalini protesto amac›yla ‹tilâf Devletleri temsilci-
lerine, Avrupa ve Amerika kamuoyuna telgraflar çekilmesi-
ni isteyen telgraf› (A.T.T.B., s.115).
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7 Kas›m 1919 : Atatürk’ün,  yeniden  toplanmas›   kararlaflt›r›lan  Osmanl›
Meclis-i Mebusan› için yap›lan seçimlerde Erzurum millet-
vekilli¤ine seçilmesi (K.A.M.M.T., s.619; A.H.H.B., s.330;
‹.A., s.741; A.B.E.B., s.127).

: 56. Tümen Komutan› Bekir Sami Bey’in Bursa’dan Ata-
türk’e telgraf›: “Millî Meclis’in burada toplanmas› kesinlikle
gereklidir. ‹lk baflkent olmas› dolay›s›yla tarihî bir önemi
bulunan Bursa hat›ra gelmektedir. Bu flehir, Millî Meclis’in
toplanmas› için gerekli bütün flartlar› kendisinde toplam›fl-
t›r” (A.H.A., 1977, s.79).

8 Kas›m 1919 : Atatürk’ün, 56. Tümen Komutan› Albay Bekir Sami Bey’e
telgraf›: “Bursa vilâyetinin emniyet ve asayiflinin temini ko-
nusundaki çal›flmalar›n›z›, flükran ve sayg›lar›m›zla görüfl-
tük. Heyet-i Temsiliye, sizin gibi fazilet ve ahlâk sahibi, so-
¤ukkanl› ve tedbirli bir komutan›n Bursa gibi nazik ve
önemli bir mevkide bulunmas›n›, vatan›n selâmeti ve millet
için hay›rl› bir olay olarak kabul ediyoruz” (M.B.S.G.A.,
s.209).

9 Kas›m 1919 : Atatürk’ün, güney bölgelerinin ‹ngilizlerin çekilmesinden
sonra Frans›zlar taraf›ndan iflgali üzerine Antep, Adana,
Sis, Mersin, Cebelibereket Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri’ne
telgraf›: “...Türk Hükûmeti parçalar›ndan olan bu yerlerin
Frans›zlar taraf›ndan iflgalinin bütün hükûmet memurlar›yla
Müdafaa-i Hukuk Merkez Heyetleri ve Belediye Baflkanlar›
taraf›ndan kamuoyu ve Amerika kat›nda protesto edilmesi
ve bu haks›zl›¤›n düzeltilmesinin istenmesi bildirilir” (G.S.,
s.177; A.T.T., s.12).

: Atatürk’ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Merkez Heyetleri’ne, Bahriye Naz›r› Salih Pafla’n›n Amas-
ya görüflmelerinde Millî Meclis’in Anadolu’da toplanmas›n›
kabul etti¤ini bildiren yaz›s› (A.T.T.B., s.117).

: Harbiye Naz›r› Cemal Pafla’n›n, Atatürk’e telgraf›: “...Millî
örgüt ad›na hükûmet ifllerine müdahale edilmemesi hak-
k›nda hükûmetin taraf›n›za bafllang›çtan beri yap›lm›fl olan
bildirisi kesindir. ...fiimdiki hal bir müddetçik daha devam
edecek olursa, Heyet-i Vükelâ’n›n çekilece¤i muhakkak-
t›r(!)” (N.l, s.287-288; N.lll, s.1146-1147).

176



10 Kas›m 1919 : Atatürk’ün, 56. Tümen Komutan› Albay Bekir Sami Bey’e
d›fl siyaset hakk›nda cevab›: “Bugün dostumuz yoktur; an-
cak dostumuz millî bütünlü¤ümüz, örgütümüzdür” (T.‹.H.,
c.II, ks.2, s.10,348; A.M.D.P.I, s.109-110).

: Atatürk’ün, ‹stanbul’daki Milli Kongre bildirgesine ve bu ku-
ruluflun Heyet-i Temsiliye’ye baflvurusuna verdi¤i cevab›n
‹stanbul gazetelerinde yay›mlanmas› (M.M.B.II, s.161).

: Harbiye Naz›r› Cemal Pafla’n›n Atatürk’e mektubu: “...Ka-
bine esasl› bir teflebbüs için dayand›¤› kuvvetin ciddiyetine
hâlâ inanamad›(!)” (N.l, s.288-289; N.lll, s.1149-1152).

12 Kas›m 1919 : Edirne’de bulunan I. Kolordu Komutan› Albay Cafer Tayyar
Bey’in, Atatürk’e, Sivas’ta Heyet-i Temsiliye üyeleriyle ko-
mutanlar›n yapaca¤› toplant›ya durumu gere¤i gelemeye-
ce¤ini, hakk›nda gösterilen yak›nl›¤a teflekkür etti¤ini bildi-
ren telgraf› (A.T.B.D. say›: 80, b.1755).

12/13 Kas›m 1919: Atatürk’ün, Harbiye Naz›r› Cemal Pafla’n›n 9 Kas›m 1919
tarihli telgraf›na cevab›: “...Millî örgüte karfl›t düflüncede
bulunanlar ancak memleket ve millete düflman olanlard›r!
...Bildirdiklerinizden anlad›¤›m›za göre, ‹stanbul Hükûmeti,
millî örgütün varl›¤›n› ihtimal ki, gereksiz görüyor. Gerçek-
ten durum bu merkezde olup millî örgüte ihtiyaç olmaks›z›n
memleketi kurtaracak kuvvete sahip bulunuyorsa, ona gö-
re gerekenlerin yap›lmak üzere aç›kça bildirilmesini, arada-
ki her türlü yanl›fl anlaman›n giderilmesi için arz ve rica
ederiz” (N.l, s.288; N.lll, s.1147-1149).

14 Kas›m 1919 : Atatürk’ün, Suriye ve Kilikya’daki iflgal kuvvetlerinin de¤ifl-
tirilmesi hakk›nda ‹ngiliz-Frans›z anlaflmas› nedeniyle, Mü-
dafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez Heyetleri’ne ve bas›na ge-
nelgesi: “‹ngilizler, Frans›zlarla 1916 y›l›nda imzalad›klar›
antlaflmay› esas kabul ederek bu y›l Eylül’ün onbeflinci gü-
nü “Suriye Anlaflmas›” ad›yla milletin tarihine yeni bir zulüm
ve tecavüz sayfas› daha ilâve ettiler. Milletimiz Erzurum ve
Sivas Kongreleriyle mukaddes ve meflru hukukunu savun-
ma hususundaki azim ve karar›n› cihana ilân etmiflti. Bu
sebeple bu ve bu gibi varl›¤›m›za ve meflru ba¤›ms›zl›¤›m›-
za kasteden caniyane kararlara asla boyun e¤meyecektir!”
(A.T.T.B., s.120).
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15 Kas›m 1919 : Atatürk’ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Merkez Heyetleri’ne, ‹tilâf temsilcileri kat›nda ‹zmir’in bo-
flalt›lmas›na dair müracaatta bulunulmas› hakk›nda genel-
gesi (A.T.T.B., s. 121).

: Atatürk’ün, Erzurum Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez
Heyeti Baflkanl›¤›’na telgraf›: “...Kabine’nin âciz tavr› bizi
de düflündürüyor. Fakat yeniden kabine buhran› ç›karmak,
belki bunlardan da fenalar›n›n gelmesine sebep olabilece-
¤inden flimdilik uygun görülmüyor. ‹zledi¤imiz esas, zaman
kazanmak, Millî Meclisin toplanmas›n› temin etmek, millî
örgütü memleketin her taraf›na yaymakt›r” (A.T.T.B., s.
123).

16 Kas›m 1919 : Atatürk’ün baflkanl›¤›nda, Heyet-i Temsiliye üyeleriyle bir
k›s›m komutanlar›n Sivas’ta toplanmalar› (Bu görüflmeler
28 Kas›m 1919’a kadar devam etmifltir). (N.l, s.271;
H.T.Ü.K.A.G.G.I, s.4-16; II, s.17-27; III, s.21-30; IV, s.21-
31; H.T.T., s.3-17; T.‹.H, c.ll, ks.2, s.79; M.M.H., s.250;
M. M. Ka. II, s. 168).

: Atatürk’ün, Heyet-i Temsiliye üyeleriyle bir k›s›m komutan-
lar›n Sivas’taki müflterek toplant›s›n›n birinci birlefliminde
söyledikleri: “...Millî Meclis’in her türlü güvenlik flartlar›n› ta-
fl›yan bir yerde toplanmas› gerekir” (H.T.Ü.K.A.G.G.I,
s.15;A.R.Y.G.S., s.22).

: Atatürk’ün, Antep, Marafl ve Urfa’n›n ‹ngiliz iflgalinden
Frans›z iflgaline devredilmesi nedeniyle ‹tilâf Devletleri
temsilcilerine protestosu: “...Yunanl›lara iflgal ettirilen Ay-
d›n vilâyetindeki öldürme ve imha facialar›n›n flimdi de Er-
menileri âlet eden Frans›zlar›n iflgal etti¤i Adana vilâyetin-
de, Marafl, Urfa ve Antep’te aynen ifllenmesi, bütün bu si-
yasî haks›zl›klara bir ilâve teflkil ediyor. ‹tilâf Devletleri’nin
yapm›fl ve yapmakta oldu¤u haks›z davran›fllar› fliddetle
protesto eder ve onlar›n memleketimiz ve milletimiz için da-
ha insanî ve daha adaletli duygulara, arzular›yla dönmele-
rini temenni ederiz. Milletimiz, topraklar›n›n ayr›lmas› ve
taksimine ve esarete düflmeye raz› olmaktansa bütün
maddî ve manevî kuvvetleriyle varl›¤›n› ve meflru hukuku-
nu korumada kararl›l›kla devam ve ›srar edecektir. Bu mefl-
ru ve kutsal kararda milletimizin bütün anlam›yla beraber

178



oldu¤unu ‹tilâf Devletleri’ne haber vermek isteriz. Bu hu-
susta milletimizin yükselen meflru sesini duymak istemeye-
rek tutulan insanl›k d›fl› yolda devam›n verebilece¤i sonuç,
pek ac› olabilir!” (A.T.T.B., s.124-125).

: Atatürk’ün, Harbiye Naz›r› Cemal Pafla’ya, Kuva-yi Milliye
erlerinin yedirilme, giydirilme, donat›m ve gereken silâhla-
r›n›n Nezaret’çe teminini isteyen telgraf› (Cemal Pafla’n›n
cevab›: 24.11.1919). (M.K.C.P.M., s.111).

17 Kas›m 1919 : Atatürk’ün, Heyet-i Temsiliye üyeleri ile bir k›s›m komutan-
lar›n müflterek toplant›s›n›n ikinci birlefliminde söyledikleri:
“E¤er uygun görürseniz, milletvekilleri ‹stanbul’a gitmeden
önce onlar› ayd›nlatmak ve baz› temel ilkelerimizi kendile-
rine anlatmak, bu amaçla toplanacaklar› yerleri belirtmek
üzere flimdiden bir yönetmeli¤in esaslar›n› kararlaflt›ral›m”
(H.T.Ü.K.A.G.G.II, s.20; A.R.Y.G.S., s.27).

18 Kas›m 1919 : Atatürk’ün, Heyet-i Temsiliye üyeleri ile bir k›s›m komutan-
lar›n müflterek toplant›s›n›n üçüncü birlefliminde söyledik-
leri: “Millî Meclis ‹stanbul’da toplanaca¤›na göre Mebusan
Meclisi’nde, millet ve memleketin haklar›n› tüzük ve bildiri-
lerimizdeki temel ilkelere uygun bir tarzda savunabilmek
için bir grup oluflturmam›z gerekiyor” (H.T.Ü.K.A.G.G.II,
s.25; A.R.Y.G.S., s.45).

19 Kas›m 1919 : Atatürk’ün, Heyet-i Temsiliye üyeleri ile bir k›s›m komutan-
lar›n müflterek toplant›s›n›n dördüncü birlefliminde söyle-
dikleri: “Ba¤›ms›zl›¤›m›z sa¤lan›ncaya kadar, yani bar›fla
kadar flimdikinden daha çok örgütlenmek, Merkez Heyetle-
ri ile Heyet-i Temsiliye aras›ndaki ba¤lant›lar› daha hassas
hale getirmek için baz› tedbirlerin al›nmas› gereklidir”
(H.T.Ü.K.A.G.G.IV, s.24; A.R.Y.G.S., s.60).

21 Kas›m 1919 : Atatürk’ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Merkez Heyetleri’ne yaz›s›: “...Amerika resmî çevreleri, ‹ti-
lâf hükûmetlerinin, iflgal bölgelerinde seçimlere engel olma
ve di¤er bölgelerde kar›fl›kl›k ç›karma, asayifli bozma ve
eflkiyal›¤› teflvik suretiyle yapt›klar› tahriklere ait belgeleri,
büyük bir önem ve ilgi ile istemektedirler. Bu sebeple, bu
gibi belge ve delillerin elde edilerek toplan›lmas› ve Heyet-
i Temsiliye’ye bilgi verilmesi rica olunur” (A.T.T.B., s.126-
127).
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23 Kas›m 1919 : Atatürk’ün, Heyet-i Temsiliye üyeleri ile bir k›s›m komutan-
lar›n müflterek toplant›s›n›n yedinci birlefliminde söyledikle-
ri: “...Mütareke tarihindeki topraklar›m›z anavatandan ayr›-
lamaz. Düflmanlar›m›z bu flartlar alt›nda bar›fl yapmamak-
ta direnirlerse, biz de onlar›n isteklerini hiçbir zaman
hükûmete (Meclis’e) tasdik ettirmeyiz. O halde, ilke olarak
Millî Meclis’in ve onunla beraber yürüyecek olan
hükûmetin, daha bafllang›çta böyle bir teklifi reddetmesi
gerekir” (H. T. Ü.K.A. G. G. V, s.28; A.R. Y. G. S., s.87).

24 Kas›m 1919 : Atatürk’ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk örgütüne
ve komutanlara, millî örgütün mahalle ve köylere kadar ya-
y›lmas›n› isteyen telgraf› “...Bu pek hayatî ve mühim mese-
leye ivedi çare bulmak, vatan›n gelece¤iyle ilgili olan millî
örgütü, sa¤lam esasa dayand›rmak amac›yla kolordu ve
tümen komutanlar›n›n ve askerlik dairesi baflkanlar›n›n bu
mukaddes vazife ile do¤rudan meflgul olmalar›, bu yolda
temasta bulunduklar› baflkanlar ve mülkiye memurlar›n›n
vatansever yard›mlar›ndan azamî istifade etmeleri gere¤i,
karar alt›na al›nm›flt›r” (A.Ö.A.S., 51-52; A.T.T.B., s. 128-
129).

: Atatürk’ün, Harbiye Naz›r› Cemal Pafla’ya yaz›s›: “...Kuva-
yi Milliye direnmesinin esas› paraya ba¤l› oldu¤undan,
Amasya’da Salih Pafla ile de görüflüldü¤ü üzere, Donanma
Cemiyeti’nin 400.000 liras›n›n bu cepheye -Ayd›n cephesi-
ne- ayr›lmas› zorunludur” (M.K.C.P.M., s.112; H.T.K.,
s.63).

: Harbiye Naz›r› Cemal Pafla’n›n, milli örgütün baz› istek ve
önerileri nedeniyle Atatürk’e telgraf›: “...gibi olaylar
hükûmete kar›flmaktan baflka anlam tafl›maz. Milletin iç ifl-
leri ve siyasî iflleri kesinlikle ortakl›k kabul etmez” (N.I.,
s.290; N.lll, s. 1152). (Atatürk’ün cevab›: Bk. 27. 10. 1919)

: Harbiye Naz›r› Cemal Pafla’n›n, Atatürk’ün 16 Kas›m 1919
tarihli yaz›s›na cevab›: “...Nezaret, Kuva-yi Milliye’ye giydir-
me, donat›m, silâh gibi elinden gelen her türlü yard›m› ya-
p›yor ve yapacakt›r” (M.K.C.P.M., s. 111).

26 Kas›m 1919 : Atatürk’ün, Heyet-i Temsiliye üyeleri ile bir k›s›m komutan-
lar›n müflterek toplant›s›n›n sekizinci birlefliminde söyledik-
leri: “...Bu hükûmet yahut bir baflkas›, bizimle anlaflmaya
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yanaflmazsa bizim iflimiz, örgütümüzü daha da güçlendire-
rek devam ettirmekten ibaret kalacakt›r” (H.T.Ü.K.A.G.G.
VII, s.24; A.R.Y.G.S., s.110).

27 Kas›m 1919 : Atatürk’ün, Cemal Pafla’n›n 24 Kas›m 1919 tarihli telgraf›-
na cevab›: “...Devletin iç iflleri ve siyasî ifllerinin ortakl›k ka-
bul etmedi¤i bir gerçek olmakla beraber, benzeri görülme-
mifl bugünkü durumda, vatan ve milletin mukadderat›n› te-
min edecek olan millî örgütü bozacak hiçbir muameleye
milletin raz› olmayaca¤› da pek meflru ve tabiîdir. ...Heye-
timiz, imzas› alt›ndaki üstlendi¤i hususlara tamamiyle sa-
d›kt›r. Ancak, üstlenmelerin karfl›l›kl› olmas› gerekir. Halbu-
ki hükûmet, Salih Pafla’n›n imzas› alt›ndaki üstlenme ve
notlar›n henüz hiçbirini yerine getirmemifl ve varsa engelle-
yici nedenleri de bildirmemifltir” (N.l, s.290-291; N.lll,
s.1153-1154).

28 Kas›m 1919 : Atatürk’ün, Harbiye Naz›r› Cemal Pafla’n›n 10 Kas›m 1919
tarihli mektubuna cevab›: “Saltanat hükûmetinin, esasl› bir
teflebbüs için dayand›¤› kuvvetin ciddiyetine güvenemedi¤i
gibi hususlar› ciddî görmüyoruz” (N.l, s.289).

29 Kas›m 1919 : Atatürk’ün, Harbiye Naz›r› Cemal Pafla’ya telgraf›: “Millî
Meclis’in ‹stanbul’da toplanmas› gere¤i hakk›nda hükûme-
tin görüflüne uygun karara, Mebuslar Meclisi’nin her türlü
dokunulmazl›¤›n› sa¤lama zorunlu¤unu kabineye b›raka-
rak, mecburiyet karfl›s›nda uyulmufltur” (A.H.A. 1977,
s.101-102).

3 Aral›k 1919 : Atatürk’ün, Harbiye Naz›r› Cemal Pafla’ya, Adana’da Fer-
da ad›yla yay›mlanan Kuva-yi Milliye aleyhindeki gazetenin
Anadolu’ya girmemesi hususunda telgraf› (N.l, s.331;
H.T.K., s.69).

: Demirci Mehmet Efe’nin, Nazilli’den Atatürk’e, yörede bulu-
nan ‹ngiliz Albay› ile görüflmesini bildiren telgraf›: “‹zmir ve
Ayd›n vilâyetinde bir tek Yunan askeri kalmay›ncaya kadar
mücadeleye karar verdi¤imiz, araya ‹ngiliz ve Frans›z kuv-
vetleri girmifl olsa bile silâh kullanmaya mecbur olaca¤›m›z
evvelce kesin bir dille bildirildi. Karfl›m›za her kim ç›karsa
ç›ks›n vatan› kurtarmak için bundan baflka sözümüz olma-
d›¤›n›, olamayaca¤›n› arz ederim” (A.M.D.P.I, s.112).
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7 Aral›k 1919 : Atatürk’ün, Sivas’ta, Frans›z hükûmetinin Suriye temsilcisi
Picot’u kabulü ve görüflmesi (Bu görüflme esnas›nda Ata-
türk ile Picot aras›nda geçen konuflmadan:

Picot: - Türk Frans›z gelecek dostlu¤u ve müflterek menfa-
ati elinizdedir. Kilikya’ya do¤ru yürümekte olan millî ordula-
r›n›z›n bulunduklar› yerlerde kalmalar› için derhal emir ve-
rirseniz her fley esas›ndan halledilmifl olacakt›r.

Atatürk: -Fakat benden mümkün olamayacak bir fley isti-
yorsunuz! Milletin ba¤›ms›zl›¤› tehlikeye girdi¤i vakit millet,
ordular›n› kendi toplar ve yaln›z bir hareket tarz› kabul
eder. O da; kurtulufl u¤runda sonuna kadar kan›n› dökmek!
E¤er Kilikya’da Türkün ba¤›ms›zl›¤›n› almak gibi bir niyeti-
niz olmad›¤›n› gerçekten ispat edecek olursan›z, bu ordu-
lar›n üzerinize yürüyerek sizinle muharebeye tutuflacakla-
r›n› zannetmem. Görüyorsunuz, istedi¤iniz fley gerçekten
benim elimde de¤ildir!” M.M.H., s.270; H.T.K., s.73).

: Atatürk’ün, Demirci Mehmet Efe’nin 3 Aral›k 1919 tarihli
telgraf›na cevab›: “‹ngiliz Albay›’na evvelce söyledi¤iniz
sözler ve daha sonra gönderilen cevap son derece iftihara
de¤erdir” (A.M.D.P.I, s.114).

8 Aral›k 1919 : Atatürk’ün, Salihli Cephesi Komutanl›¤›’na telgraf›: “Bat›
Anadolu millî hareketinin birleflik yönetimi 20. Kolordu Ko-
mutan› Ali Fuat Pafla’ya verilmifltir” (A.T.B.D. say›: 77, b.
1701).

9 Aral›k 1919 : Atatürk’ün, Konya’da 12. Kolordu Komutan› Fahrettin (Al-
tay) Bey’e, memleketin içinde bulundu¤u durum hakk›nda
mektubu: “...Memnuniyet vericidir ki, bugün istisnas›z bü-
tün kolordu komutanlar› arkadafllar›m›z büyük bir iyi niyet-
le vatan›n kuruluflu noktas›nda görüfllerini birlefltirmifltir”
(O.Y.S.,s.196-200).

: Harbiye Naz›r› Cemal Pafla’n›n, Atatürk’e telgraf›: “...Mü-
messillere, Heyet-i Temsiliye ad›na telgraflar çekilmesi,
memlekette iki Hükûmetin varl›¤›n› gösterdi¤i, Fransa Mü-
messili taraf›ndan aç›kça ifade olunmufltur. Hele bunlardan
herhangi birine karfl› afla¤›lay›c› sözler kullan›lmas›, do-
¤ufltan sahip oldu¤umuz ahlâk temizli¤i, sa¤duyu ve uzak
görüfllülükle ba¤daflt›r›lamaz. ...Kabinenin fikrini arz ede-
rim” (N.l, s.303-304).
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11 Aral›k 1919 : Atatürk’ün, Harbiye Naz›r› Cemal Pafla’n›n 10 Aral›k 1919
tarihli telgraf›na cevab›: “...Millet, kutsal ve meflru haklar›na
karfl› yap›lan müdahaleleri, kesin lüzum has›l olursa, silâh-
la dahi önlemeye karar vermifltir. Heyet-i Temsiliye’nin,
Mümessillere telgraf çekmesi konusuna gelince, bu ancak
protestolar› içine almaktad›r ki, kabinenin onay›na da su-
nulmufltur. Esasen, milli birli¤in temsilcisi olmak s›fat›yla
Heyet-i Temsiliye’nin millet ad›na bu gibi müracaatlarda
bulunmas› meflru bir hakt›r. E¤er Hükûmet de ayn› duyar-
l›l›¤› gösterir ve milletle ayn› fikirde oldu¤unu bu gibi f›rsat-
larda aç›kça ortaya koymaktan çekinmezse, siyasete zarar
flöyle dursun, çok büyük faydalar sa¤lanaca¤› aflikârd›r.
...Bu gibi hususlarda, temsilcimiz olmak itibariyle sizin,
Hükûmeti ayd›nlatman›z gere¤ini, memleketin selâmeti
ad›na arz ederim” (N.l, s.305-307).

12 Aral›k 1919 : Atatürk’ün, Osmanl› Padiflah› ad›na Damat Ferit Pafla’n›n
‹ngiltere temsilcileriyle Türkiye’nin ‹ngiliz mandas›n› kabul
etti¤ine dair 12.9.1919 tarihinde imzalad›¤› gizli anlaflma
metniyle ilgili Kâz›m Karabekir’e telgraf› (A.T.T.B., s.135-
136).  

: Sivas’ta kurulan “Anadolu Kad›nlar› Müdafaa-i Vatan Ce-
miyeti” Yönetim Kurulu’nun, Atatürk’e telgraf›: “Sizleri ken-
dimize rehber kabul ederek Anadolu Kad›nlar› Müdafaa-i
Vatan Cemiyeti ad›yla bir dernek kurduk. Amaç, vatan mü-
dafaas›d›r. Biz, hemflireleriniz de siz muhterem kardeflleri-
mizle beraber olaca¤›z, yahut beraber yaflamak hakk›n›
kazanaca¤›z. Bugünden itibaren derne¤imiz muhterem
kardefllerimizin vatanî her emirlerini yapmaya haz›rd›r”
(A.K.M.V.C, s.3).

13 Aral›k 1919 : Atatürk’ün, “Anadolu Kad›nlar› Müdafaa-i Vatan Cemiyeti”
Yönetim Kurulu’nun 12 Aral›k 1919 tarihli telgraf›na cevab›:
“...Anadolu’nun bilhassa pek büyük ink›lâplara muhtaç olan
kad›nl›k hayat›nda, gelecek için pek büyük ilerleme ve uya-
n›fl vaat eden bu takdire de¤er giriflim, memleketin her tür-
lü iyili¤ini ve mutlulu¤unu amaç edinmifl olan Cemiyetimi-
zin gerçekten teflekkürünü gerektirdi. Türk kad›nlar›n›n ne-
zaket ve ciddiyeti, flefkat ve cömertlik ile kar›flm›fl fedakâr-
l›klar›, bu gibi toplumsal vesilelerle belirdikçe bütün cihan
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nazar›nda özellikle Avrupa’n›n bize karfl›t olan kamuoyu
karfl›s›nda gelece¤in ça¤dafl bir Türkiyesini kuracak millî
yetene¤imizi ispat edece¤inden, millî ve vatanî menfaatler-
de han›mefendilerin de fikrî ve ruhî ortakl›¤› memleket ad›-
na iftihar› gerektiren durumdur” (A.K.M.V.C, s.4).

13/14 Aral›k 1919 : Demirci Mehmet Efe’nin, Atatürk’e ba¤l›l›k telgraf›: “...Bu
cephe ile ilgili her türlü emirlerinizi tereddütsüz yapt›raca¤›-
m› arz ve temin ile bence çok k›ymetli olan yard›mlar›n›z›n
devam›n› rica eylerim” (A.T.B.D. say›: 77, b.1702).

15 Aral›k 1919 : Atatürk’ün, Urfa Mutasarr›f› Ali R›za Bey’e telgraf›: “...Mü-
tareke’ye, milletleraras› hukuka ayk›r› en ufak bir hareketi
bile protesto etmekten çekinmeyiniz. Millî örgütün kuvvet-
lenmesine dikkat gösteriniz. Frans›zlar Müslüman halka
asla zulüm ve yolsuzluk yapmayacaklar›na, Ermeni çetele-
rini iflgal bölgelerinden geri çekeceklerine dair söz vermifl
olduklar›ndan Müslüman halk ve millî örgüt taraf›ndan si-
lâhl› olarak bir tecavüz vaki olmamal›d›r. Fakat, Frans›zlar
veya Ermeniler sebebiyet verirse, her türlü karfl›l›k meflru
ve vatanseverlik gere¤idir” (A.T.T.B., s.137).

17 Aral›k 1919 : Atatürk’ün, “Osmanl› Meclis-i Mebusan›’na seçilen millet-
vekillerinin, Meclis’in aç›l›fl›ndan evvel Heyet-i Temsiliye ile
görüflmelerinin önemini ve Heyet-i Temsiliye’nin yak›nda
‹stanbul’a yak›n bir yere nakledilece¤ini” duyuran bildirisi
(N.lll, s.1166; A.Ö.A.S., s.55-56).

18 Aral›k 1919 : Atatürk’ün, Heyet-i Temsiliye üyeleriyle beraber sabah, Si-
vas’tan Ankara yönüne hareketi (E.Ö.K.A.B.II, s.487;
R.P.H., s.161; ‹.A., s.741; A.B.E.B., s.127).

: Atatürk’ün Sivas il s›n›r› geçerken Sivas Valisi Reflit Pa-
fla’ya telgraf›: “Vilâyetiniz s›n›r›n› geçerken Sivas’ta hakk›-
m›zda gösterdi¤iniz misafirseverli¤e ve k›ymetli yard›mlar›-
n›za bir kere daha teflekkür etmeyi bir vazife sayarak cüm-
leten sayg›lar sunar›z” (R.P.H., s.16).

19 Aral›k 1919 : Atatürk’ün, Sivas’tan Kayseri’ye gelifli (E.Ö.K.A.B.II, s.490-
492; A.K., s.31-43).

20 Aral›k 1919 : Atatürk’ün, Kayseri’de Hükûmet ve Belediye’yi ziyareti; Ra-
flit Efendi Kitapl›¤›’nda flehir ileri gelenleri, tüccar ve esnaf-
tan baz›lar› ile bir toplant› yapmas› (K.K., s.158;
E.Ö.K.A.B.II, s.492; ‹.A., s.741; A.K, s.45-54).
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21 Aral›k 1919 : Atatürk’ün, Kayseri’den ayr›l›rken, Heyet-i Temsiliye’nin
candan karfl›lan›fl› nedeniyle flehir halk›na bildirgesi:
“...Anadolu’nun kalpten gelen heyecan›na bu yolculu¤umu-
zun ilk konak yeri Kayseri’de temas ettik. Bu temas›n b›rak-
t›¤› hürmet ve ba¤l›l›k hat›ras›n›, dostluk ve nezaket izleri-
nin do¤urdu¤u flükran hissini ömrümüz oldukça koruyaca-
¤›z” (A.T.T.B., s.139;A.K., s.61-64).

: Atatürk’ün Kayseri’den Mucur’a gelifli ve geceyi Mucur’da
geçirmesi (E.Ö.K.A.B.II, s.492; H.T. ve M.K.K., s.9).

22 Aral›k 1919 : Atatürk’ün, Mucur’dan hareketle Hac›bektafl’a gelifli ve ge-
ceyi, Çelebi Cemalettin Efendi’nin misafiri olarak, Hac›bek-
tafl’ta geçirmesi (E.Ö.K.A.B.II, s.493-494).

: Talât Pafla’n›n, Berlin’den Atatürk’e memleketin gelece¤i-
ne ait düflüncelerini aç›klayan mektubu (K.S.T.P.‹.M.K.M.,
s.315-321).

23 Aral›k 1919 : Atatürk’ün, Hac›bektafl Türbesi’ni ziyareti, akflamüzeri Ha-
c›bektafl’tan Mucur’a hareketi ve geceyi Mucur’da geçirme-
si (E.Ö.K.A.B.II, s.494; H.T. ve M.K.K., s. 17;
A.K.D.D.A.Y., s.228).

24 Aral›k 1919 : Atatürk’ün, Mucur’dan hareketle K›rflehir’e gelifli, ziyaret et-
ti¤i Gençler Derne¤i’nde konuflmas› ve derne¤in hat›ra
defterine yazd›klar›: “K›rflehir gençlerinin, vatan›m›zda
gençli¤in k›ymetli bir örne¤i olduklar›n› ispat edecek sa¤-
lam ve yan›lmaz fikirlerle donanm›fl bulunduklar› inanc›yla
imza ederiz” (E.Ö.K.A.B.II, s.495; T.V., cilt: II, say›: 10,
s.242, 1942; A.S.D.II, s.2; A.H.D.Y., s.5).

25 Aral›k 1919 : Atatürk’ün K›rflehir’den hareketle Kaman’a gelifli ve geceyi
burada geçirmesi (E.Ö.K.A.B.II, s.496; H.T. ve M.K.K.,
s.41).

26 Aral›k 1919 : Atatürk’ün, Kaman’dan hareketle Beynam köyüne gelifli,
buradan da Ankara yönüne hareketi, ancak yollar›n karla
kapal› oluflu nedeniyle geceyi, geri dönerek Beynam’da
geçirmesi (E.Ö.K.A.B.II, s.496-497).

: ‹ngiliz Yüksek Komiseri Amiral J.de Robeck’in General Mil-
ne’e söyledikleri: “Mustafa Kemal hareketinin bast›r›lmas›,
flüphesiz pek çok istenir; fakat çok büyük bir kuvvet gerek-
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mektedir. i¤neleme politikas› büsbütün ak›ls›zl›k olur”
(T.K.S.K., s.82).

27 Aral›k 1919 : Atatürk’ün,  Heyet-i Temsiliye üyeleriyle beraber sabah
Beynam köyünden otomobille hareket ederek ö¤leden son-
ra Ankara’ya gelifli ve büyük törenle karfl›lanmas› (Atatürk,
flehre girdikten sonra vali odas›nda bir müddet istirahat
ederek çay içmifl, daha sonra 20. Kolordu’yu ziyaret etmifl,
buradan da kendisine ve arkadafllar›na ayr›lan Ziraat Mek-
tebi’ne gelmifltir. N.l, s.332; E.Ö.K.A.B.II, s.499; T.V. cilt: II,
say›: 10, s.249, 1942; ‹.A., s.741; T.‹.H., c.ll, ks. 2, s.94;
M.M.H., s.265; M.M. Ka.ll, s.172-173; A.B.E.B., S.127;
H.T.A.Ç., s.49-60).

: Atatürk’ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk örgütüne,
“Ankara’ya geldi¤ini ve Heyet-i Temsiliye Merkezi’nin An-
kara oldu¤unu” bildiren telgraf› (N.l, s.332; M.M.H., s.268;
E.Ö.K.A.B.II, s.500).

29 Aral›k 1919 : Atatürk’ün,  Ziraat  Mektebi  salonunda Ankara  halk›na,
memleketin içinde bulundu¤u durumu anlatan uzun konufl-
mas›: “Efendiler! Millî örgütümüzün bugün izledi¤i amaç,
vatan›n parçalanmaktan ve milletin esaretten kurtar›lmas›-
na yöneliktir!” (N.l, s.357; N.lll, s. 1178; ‹.A., s.741;A.S.D.II,
s.4-15; H.G.A., s. 152).

: Atatürk’ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Heyet-i Merkeziyelerine bildirisi: “...Görüflme yeri olarak
Ankara seçilmifltir. Muhterem milletvekillerinin Ocak’›n be-
flinden itibaren Ankara’ya ulaflmalar› beklenir” (N.l, s.337;
N.lll, s.1167).

: Harbiye Naz›r› Cemal Pafla’n›n, Atatürk’e telgraf›: “...Birçok
yüksek rütbeli subay aç›ktad›r. Tutulan yol, kolordulara ge-
neral ve korgeneral ve daha yukar›s›, tümenlere albay rüt-
besindeki subaylar›n tayini imkân›n› aramakt›r. Nezaretin
görüfl noktas›n›n yüksek niyetlerinize karfl› bulunmas›n›
uygun görmedi¤im gibi, Anadolu’ya büyük rütbeli çokça su-
bay göndermifl olmak, aç›kta kalm›fl muktedir yüksek rüt-
beli subaylar›n terfilerini temin gibi düflüncelerin, sizin ga-
yenizi kolaylaflt›raca¤›n› ümit etmek hakk›n›, önemle ve
hararetle muhafaza etmekte oldu¤umu arz ederim” (N.l,
s.346-347; O.Y.S., s.206-207).
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: Atatürk’ün, Harbiye Naz›r› Cemal Pafla’n›n 29 Aral›k 1919
tarihli telgraf›na cevab›: “Bar›fl›n gerçekleflmesinden önce,
tasarlanan ve uygun bulunan prensibin uygulanmas› çok
büyük sak›ncalar do¤urur. Harpte yararl›k göstererek ma-
kam ve mevki kazanm›fl kimseleri ast durumuna sokmak
do¤ru olamaz. Bu zamans›z giriflimler, milli örgüt için çal›fl-
makta olan kimselerin ifl bafl›ndan ayr›lmalar›n› ve bu su-
retle millî birli¤in zarar görmesine sebep olur. ...Küçük rüt-
beli subaylar›n ve doktorlar›n ise bir an evvel gönderilmesi
lâz›md›r” (N.l, s.347-348; O.Y.S., s.208-209).

: Vükelâ Meclisi’nde, Atatürk hakk›ndaki 9.8.1919 tarihli as-
kerlik mesle¤inden ç›kar›lmas› ve madalyalar›n›n geri al›n-
mas› karar›n›n düzeltilmesi ve kendisinin askerlikten ç›ka-
r›lma de¤il, istifa etmifl oldu¤unun kabulü ile al›nan niflan
ve madalyalar›n›n iadesi hakk›nda yeni karar al›nmas›
(M.M.B.II, s.270; A.‹.‹.A.B., 8.74). (Bu karar›n Vahdettin ta-
raf›ndan onay›: 4 fiubat 1920).

30 Aral›k 1919 : Atatürk’ün, Epoka gazetesi ‹stanbul muhabirinin yaz›l› so-
rular›na cevaplar›: “Milletin arzular› Sivas Kongresi’nin res-
mî bildirgesinde aç›kça gösterilmifltir. Örgüt, milletin bu ar-
zusu yerine gelinceye kadar vazifesini yapmada, hatta ge-
nifllemede devam edecektir” (A.S.D.V, s.81).

: Atatürk’ün Sivas Valisi Reflit Pafla’ya telgraf›: “...Asayiflin
tam korunmas› ve her f›rsattan yararlanarak Kuva-yi Milli-
ye’nin büyüklük ve kuvvetinin dost ve düflmana gösterilme-
si önemle tavsiye olunur” (A.T.T.B., s. 140).

: Kâz›m Karabekir’in, Atatürk’e ‹ngiliz Yarbay› Rawinson’la
yapt›¤› görüflmeyi ve yarbay›n Mustafa Kemal’le görüflme
arzusunu bildiren telgraf› (A.M.D.P.I, s.123-127).

31 Aral›k 1919 : Atatürk’ün, Yunanl›lar›n ‹zmir’i ilhaka karar vermeleri karfl›-
s›nda izlenecek hareket bak›m›ndan komutanlara yaz›s›:
“..Böyle bir hale karfl› bütün kuvvet ve araçlar›m›zla Yunan-
l›lar› vatan›m›zdan kovmak zarureti karfl›s›nda kalaca¤›z”
(A. T. T.B., s.141-142).

Aral›k Sonu 1919 : Atatürk’ün, rahip Frew’a Frans›zca mektubu: “...‹stanbul
muhitinde sizinle ba¤lant› kuran baz› gafil ve menfaat düfl-
künü kimselerin, sizi yanl›fl yönlere sevk ettiklerini pek bü-
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yük teessüfle anl›yorum. Özellikle Sait Molla ile tertipleyip
uygulamas›na bafllad›¤›n›z, güvenilir kaynaklardan haber
al›nan plân›n, ‹ngiliz milletinin cidden k›nanmas›n› gerekti-
recek bir nitelikte oldu¤unu söylememe müsaadenizi rica
ederim. Milletimiz, Sait Molla’n›n de¤il, fakat gerçek vatan-
severlerimiz gözüyle görüldü¤ü takdirde, böyle plânlar›n
art›k memleketimizde ve milletimiz üzerinde uygulama im-
kân› kalmad›¤›na kolayl›kla hükmolunur. ...Ancak bu hu-
susta garipli¤i itibariyle flunu da söylemek mecburiyetinde-
yim ki, siz bir din adam› iken siyaset oyunlar›nda ve özel-
likle kanl› çat›flmalarla sonuçlanacak vaziyetlerde rol almak
sevdas›nda bulunmamal›yd›n›z!” (N.l, s.301-302).

-1920-

1 Ocak 1920 : Harbiye Naz›r› Cemal Pafla’n›n, Atatürk’e, bir grup milletve-
kilinin yaz›l› isteklerini bildiren telgraf›: “...fiu s›rada baz›
milletvekillerinin Ankara’ya davet edilmeleri, Meclisin sürat-
le aç›lmas›na engel olacakt›r. ...Davet edilme yanl›fl yoru-
ma meydan verecek, içeride ve d›flar›da itimats›zl›k do¤u-
racakt›r. ...Ankara’da toplanan kiflilerin hemen ‹stanbul’a
dönmeleri için duyuru yap›lmas› beklenilmektedir” (N.l,
s.339-340). Atatürk’ün cevab›: Bk. 9.1.1920.

2 Ocak 1920 : Atatürk’ün, Ankara’dan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hu-
kuk Cemiyeti örgütüne telgraf›: “...Mukaddes birlik, karar ve
iman›m›za dayanarak meflru isteklerimizin temini gününe
kadar son derece ›srarla çal›fl›lmas› ve bu demecimizden,
köylere kadar milletin de haberdar k›l›nmas› rica olunur”
(M.M.H., s.268).

3 Ocak 1920 : Atatürk’ün, Trakya’da Yunan faaliyetleri üzerine Harbiye
Naz›r› Cemal Pafla’ya telgraf›: “...Hükûmetçe kesin giriflim-
lerde bulunularak Yunanl›lar›n Do¤u Trakya’da olsun tah-
riklerine karfl› durulmas› önemle arz olunur” (N.l, s.404;
N.lll, s.1220-1221).

: Osmanl› Mebusan Meclisi’ne kat›lacak olan milletvekilleri-
nin, gruplar halinde Ankara’ya gelmeye ve Atatürk ile gö-
rüflmeye bafllamalar› (M.M.H., s.273).

4 Ocak 1920 : Atatürk’ün Harbiye Naz›r› Cemal Pafla’ya yaz›s›: “...Mec-
lis’te kuvvetli milliyetperver bir grubun oluflturulmas› zorun-
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lu¤u vard›r. Bu ço¤unluk grubunun Kuva-yi Milliye ile ya-
k›ndan anlaflmas› ve ancak bu suretle mecliste milleti tem-
sil etmesi en önemli bir noktad›r. Aksi halde Meclis-i Mebu-
san yabanc›lar gözünde milleti temsil edemez” (N.lll,
s.1171).

: Atatürk’ün, -Frans›zlar›n Adana ve Kilis’te yapt›klar› zulüm-
leri itilâf Devletleri temsilcileri kat›nda protesto ettiklerini bil-
diren- Anadolu Kad›nlar› Müdafaa-i Vatan Cemiyeti’nin
telgraf›na cevab›: “Türk kad›n›na, Müslüman kad›n›na has
olan yüksek flefkatin yay›l›fl kayna¤› olan derne¤inize, He-
yet-i Temsiliyemiz teflekkürlerini ve minnetlerini sunar. Mil-
let, böyle k›z kardefllerini mukaddes bütünlü¤ümüzün ön-
cüsü görmekle meflru mücadelesinde azim ve iman›n bir
kat kuvvet buldu¤unu görmekle mesuttur” (A.K.M.V.C.,
s.6).

: Atatürk’ün, Kilis’teki Frans›z zulümleri hakk›nda Anadolu
ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez Heyetlerine
telgraf›: “Vahfli kavimlere bile bu as›rda uygulanmas›na be-
fler vicdan›n›n kabul etmeyece¤i bu zalimane tedbirlerin,
bütün Merkez Heyetleri’nce protesto olunmas› tavsiye olu-
nur” (A.T.T.B., s.143).

6 Ocak 1920 : Erzurum’da, Atatürk’ün Erzurum milletvekili seçildi¤ine da-
ir mazbatan›n düzenlenerek imzalanmas› (Atatürk’e veril-
mek üzere Ankara’ya gönderilmifltir. G.K.G., s.133;
M.K.P.E.E., s.191;A.A.B.Y.V., s.470-471).

7 Ocak 1920 : Atatürk’ün, ‹zmir’i Yunanistan’a katma haz›rl›klar› üzerine,
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez He-
yetlerine, bu durumun ‹tilâf Devletleri temsilcileri kat›nda
protesto edilmesini bildiren telgraf›: “Protestonamede, Ana-
dolu’da ikinci bir Madekonya kurulmas›na asla müsaade
etmeyece¤imizin, bu sebeple, bu haks›zl›¤›n bir an evvel
düzeltilmesi ile iflgalin hemen kald›r›lmas› gibi esaslar›n yer
alm›fl olmas› tavsiyeye de¤er görülmektedir” (A.T.T.B.,
s.148-149).

: Atatürk’ün, siyasî vaziyet ve yap›lmas› gereken hususlar
hakk›nda Ali Fuat Pafla’ya yaz›s› (H.T.V.D., say›: 55,
v.1260; A.T.B.D., say›: 79, b.1741; A.B.E.B., s.123-133).
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8 Ocak 1920 : Atatürk’ün, millî emeller aleyhinde yaz›lara yer veren gaze-
telerin ‹stanbul Bas›n Cemiyeti’ne bildirilerek protesto edil-
mesi hakk›nda Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemi-
yeti Merkez Heyetleri’ne genelgesi (A.T.T.B., s.150).

: Atatürk’ün, Kâz›m Karabekir’in 30 Aral›k 1919 tarihli telgra-
f›na cevab›: “E¤er Rawlinson, hükûmeti taraf›ndan Heyet-i
Temsiliye ile görüflmeye yetki sahibi bir vaziyette bulunu-
yorsa, bir an evvel Ankara’ya gelmesi faydal› görülmekte-
dir. Yetki sahibi olmad›¤› takdirde buraya kadar gelmesine
lüzum yoktur” (A.M.D.P.I, s.130).

9 Ocak 1920 : Atatürk’ün, Yunanl›lar›n resmî veya gayriresmî, Ayd›n Vilâ-
yeti’nin kendilerine ba¤lad›¤›n› ilân ihtimaline karfl› “Yunan-
l›lar› memleketten ç›karmak için uygulanacak plan” hakk›n-
da komutanlara gizli telgraf› (A.T.T.B. s,152; A.H.A. 1976,
s.23-28; ‹.H., s.423-426; M.M.H., s.279, 285, 287).

: Atatürk’ün, ‹stanbul’da toplanacak meclis için milletvekille-
rinin, görüflmek üzere Ankara’ya gitmelerinin tehirini iste-
yen bir grup milletvekiline, Harbiye Naz›r› Cemal Pafla ara-
c›l›¤›yla cevap telgraf›: “Ankara’ya gelmenin yanl›fl yorum-
lara u¤rayaca¤›na dair, Harbiye Naz›r› Pafla arac›l›¤›yla bil-
dirilen görüfllerinizi ö¤rendik. Mesele vatan ve milletin ha-
yat›yla ilgilidir. Millî Meclisle, millî örgüte dayal› kuvvetli bir
grup oluflturulmaz ve Sivas Kongresi’yle milletin cihana il-
han etti¤i kararlar, Meclisin büyük ço¤unlu¤u taraf›ndan bir
inanç ve ilke olarak kabul edilmezse, millî hizmetimizin te-
min edece¤i baflar› bofla gider. Memleket bir felâkete ma-
ruz kalabilir. Bu nedenle birtak›m vatans›z ve dinsizlerin
propagandalar›, bizim için uyulacak bir kural olamaz. Gaye,
milletin ve vatan›n kurtulufludur. Bir iki gün için Ankara’ya
geliflleriyle karfl›l›kl› görüflme ve iflbirli¤i yap›lmas› bizce
pek önemlidir” (N.l, s.344).

: Atatürk’ün Erzurum’dan milletvekili seçilmesi nedeniyle
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum Merkez Heyeti’ne te-
flekkür telgraf›: “Erzurum halk› muhterem hemflehrilerim ta-
raf›ndan gösterilen yak›nl›k, sevgi ve güvene teflekkürü gö-
rev sayar›m” (A.T.T.B., s.160).

10 Ocak 1920 : Ankara’da, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiye-
ti’nin yay›n organ› olarak yay›mlanmaya bafllanan Hâkimi-
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yet-i Milliye gazetesinin ilk say›s› (Hâkimiyet-i Milliye gaze-
tesi, bafllang›çta haftada 2 defa, 18 Temmuz 1920’den iti-
baren haftada 3 defa yay›mlanm›fl, 6 fiubat 1921 tarihin-
den itibaren günlük olmufltur). (T.M.‹.P., s.213; M.M.Bas›-
n›, s.123; T.G.T., s.193; ‹.A., s.742; H.T.A.Ç., s.81-82;
M.M.A.A.K., s.588; M.M.A.B., s.61).

: General Milne’in raporu: “...fiartlan a¤›r bir bar›fl, Mustafa
Kemal’i kuvvetlendirir” (T.K.S.K., s.84).

11 Ocak 1920 : Atatürk’ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
örgütüne ve bas›na, ‹ngiltere Baflbakan› Lloyd George’un
‹stanbul ve Bo¤azlarla ilgili düflüncelerini protesto eden
telgraf› (A.T.T.B., s.161).

: Atatürk’ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Merkez Heyetleri’ne, Heyet-i Temsiliye’nin gözetimi alt›nda
yay›mlanmaya bafllayan Hâkimiyet-i Milliye gazetesine
abone kaydedilmeleri hakk›nda genelgesi (M.M. Bas›n›, s.
125-126).

12 Ocak 1920 : ‹stanbul’da son “Osmanl› Meclis-i Mebusan›”n›n aç›lmas›
(Meclis, ‹stanbul’un iflgali üzerine 18 Mart 1920 günü son
toplant›s›n› yaparak çal›flmalar›na ara verme karar› alm›fl,
11 Nisan 1920’de de Padiflah iradesiyle kapat›lm›flt›r). (N.l,
s.363; M.M.B.II, s.307; M.M.H., s.313; ‹.H. ve M.M.II,
s.225-226; M.M.Ü.Y.T.H., s.1944; A.K.D.D.A.Y., s. 249).

: Atatürk’ün, Konya’da bulunan Albay Fahrettin (Altay) ve
Trakya’da bulunan Albay Cafer Tayyar (E¤ilmez) Beylere
telgraf›: “‹stanbul’da Prens Sabahattin Bey’le görüflülmüfl-
tür. ...Kendisi, Kuva-yi Milliye’den yanad›r. ‹zmir harekât›n›
pek meflru telâkki etmektedir. Kuva-yi Milliye ileri gelenle-
riyle ‹stanbul’da iflbirli¤ine haz›rd›r” (O.‹.‹.H.M.M., s.741).

14 Ocak 1920 : Atatürk’ün, ‹stanbul’da Meclis-i Mebusan’›n aç›l›fl› nedeniy-
le Heyet-i Temsiliye ad›na Meclis Baflkanl›¤›’na tebrik telg-
raf›: “...Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk örgütü alt›nda
kuvvetlerini, emellerini ve ruhlar›n› birlefltirmifl olan millet,
bugünden itibaren yaln›z kendi iradesini temsil ve bilfiil hâ-
kim k›lacak olan Meclisin koruyucusu vaziyetindedir ve ba-
¤›ms›zl›k ve varl›¤›n›n sonuna kadar savunulmas› yolunda
onun en fedakâr bir dayana¤›d›r” (A. T. T.B., s. 163-164).
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20 Ocak 1920 : Albay ‹smet (‹nönü) Bey’in -birinci defa- ‹stanbul’dan Anka-
ra’ya gelifli ve Atatürk’le beraber Erzurum’da bulunan Kâ-
z›m Karabekir’e gönderdikleri telgraf: “Ankara’dan samimî
selâmlar göndererek gözlerinizden öperiz” (I.H., s.426;
‹.‹.B.K., s.199;A. ve T.C.T.K., s.129(‹smet(‹nönü) Bey, 10
fiubat 1920 günü ‹stanbul’a hareket etmifltir).

: ‹stanbul’da ‹tilâf Devletleri Yüksek Komiserlerinin, Ali R›za
Pafla Hükûmeti’ne “Harbiye Naz›r› Cemal Pafla ile Genel-
kurmay Baflkan› Cevat (Çobanl›) Pafla’n›n 48 saat içinde
görevlerinden çekilmelerini bildiren” ortak notas› (‹.H. ve
M.M. II, s.295). (Cemal Pafla, söz konusu notay› bir gün
sonra Atatürk’e bildirirken, yanl›fl olarak “‹ngilizlerin notas›”
fleklinde ifade etmifltir. ‹.H. ve M.M.M, s.297-298).

21 Ocak 1920 : Atatürk’ün, Kâz›m Karabekir’e telgraf›: “‹smet Bey en nazik
ve mühim bir devreye girdi¤imizi göz önüne alarak bizi k›y-
metli çal›flmas›ndan yararland›rmak ve bu devrenin gelifl-
mesine kadar Heyet-i Temsiliye’de bulunmak üzere gel-
mifltir. Hep beraber gözlerinizden öperiz” (A.T.T.B., s.167).

: Atatürk’ün, çal›flmalar› hakk›nda bilgi sunan Anadolu Ka-
d›nlar› Müdafaa-i Vatan Cemiyeti’ne telgraf›: “...Vatanper-
ver giriflimlerinizi takdir ve tebrik ediyoruz” (A.K.M.V.C.,
s.8).

: Harbiye Naz›r› Cemal Pafla’n›n, Atatürk’e telgraf›: “‹ngiliz-
ler, hükûmete verdikleri bir notada, benim ile Cevat Pafla
Hazretlerinin vazifeden çekilmekli¤imizi istediler. ...Vaziyet
benim ile Cevat Pafla’n›n çekilmemizi gerektirdi. Kabineyi
müflkül duruma sokacak bir harekette bulunulmamas›n› ri-
ca ederim. Aksi halde vaziyet, tasavvur etti¤imizden daha
tehlikeli olur” (N.l, s.363).

22 Ocak 1920 : Atatürk’ün, ‹ngilizlerin verdi¤i nota üzerine naz›rl›ktan istifa
etti¤ini bildiren Harbiye Naz›r› Cemal Pafla’ya telgraf›:
“...Heyet-i Temsiliye’nin bir temsilcisi olan zat-› devletleri-
nin, Heyet-i Temsiliye’nin haberi olmaks›z›n ve hatta onun
görüflüne ra¤men çekilmeniz kabul edilemez. ‹ngilizlerin,
sizi zorla vazifeden ay›rmalar› ihtimali bile bizim hesab›-
m›zdad›r ve süratle önlemleri al›nm›flt›r. Metanetle mevki-
inizi koruman›z kesin iste¤imizdir” (N.l, s.365).
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: Atatürk’ün, Sadrazam Ali R›za Pafla’ya telgraf›: “‹ngilizlerin,
Harbiye Naz›r›’n›n ve Genelkurmay Baflkan›’n›n de¤ifltiril-
mesini istemeleri, devletin siyasî ba¤›ms›zl›¤›na kesin bir
tecavüzdür. ...Siyasî ba¤›ms›zl›¤›m›za yap›lan bu aç›k te-
cavüzü, devletçe kabul eder ve milletçe sessiz kal›rsak, si-
yasî varl›¤›m›z aleyhinde en kötü karar ve uygulamalara
kendi taraf›m›zdan yol vermifl olaca¤›m›za flüphemiz yok-
tur. Bu nedenle ‹ngilizlerin ‹stanbul’da muhtemel tecavüz-
leri ne flekil ve ne dereceye varacak olursa olsun, içeride
ve d›flar›da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ne dayand›¤› bilinen
Hükûmetin, bu teklifi fliddetle reddetmesi ve Harbiye Naz›-
r› ile Genelkurmay Baflkan›’n›n yerlerinde b›rak›lmas› kesin
iste¤imizdir” (N.l, s.366-367).

: Atatürk’ün, Harbiye Naz›r› Cemal Pafla’ya telgraf›: “‹ngiliz-
lerin emri sonucu olarak Harbiye Nezareti’ni terk etti¤iniz
anlafl›l›yor. ...E¤er görev bafl›na gelmemekte ›srar ederse-
niz, ‹ngilizlerin, milletin ba¤›ms›zl›¤›n› bozdu¤unu ilân eder-
ken, Harbiye Naz›r›’n›n da vatanî vazifesini yerine getirme-
mekten sorumlu oldu¤unu a¤›r bir flekilde ilâve etmek mec-
buriyetindeyiz” (N.l, s.367).

: Atatürk’ün, ‹ngilizlerin ‹stanbul’da Harbiye Naz›r› ile Genel-
kurmay Baflkan›’n›n görevden uzaklaflt›r›lmalar›n› isteme-
leri üzerine milletvekillerine bildirisi: “...‹ngilizlerin tecavüzü
geri al›nmad›¤› takdirde Meclis’in vazifesi, Anadolu’ya geç-
mek ve milletin idaresini üzerine almakt›r. Bu hareket, bü-
tün milletin kuvvetlerini kendisinde toplam›fl olan Kuva-yi
Milliye taraf›ndan her yönüyle desteklenecektir” (N.l,s.
371).

: Atatürk’ün, kolordu komutanlar›na direktifi: “‹ngilizler ‹stan-
bul’da naz›r veya mebuslardan baz›lar›n› tutuklarsa, karfl›-
l›k olarak Anadolu’da bulunan ‹ngiliz subaylar› tutuklana-
cakt›r” (N.lll, s.1194; ‹.H., s.426).

23/24 Ocak 1920 : Atatürk’ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
flubelerine, “Merkez Heyetleri’nin çekece¤i telgraflardan
ücret al›nmayaca¤›na dair Posta ve Telgraf Baflmüdürlük-
lerine talimat verildi¤ini” bildiren yaz›s›: “Aksine harekete
cüret edecek memurlar›n isimlerinin Heyet-i Temsiliye’ye
bildirilmesi” (A.T.T.B., s.168).

24 Ocak 1920 : Atatürk ve Ali Fuat Pafla’n›n imzas› ile “Güney cephesinde-
ki hareketler ve yap›lmas› gereken hususlar” hakk›nda ilgi-
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lilere genelge yay›mlanmas›: “...Kolordular›n bu direktife ve
evvelce verilen plâna göre millî kuvvetleri hemen teflkil ve
harekete haz›r bulundurmalar› lâz›md›r” (M.M.H., s.289;
A.T.T.B., s. 169-171).

: Atatürk’ün, ‹stanbul’da bulunan Rauf (Orbay) Bey’e telgra-
f›: “Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin, ‹stanbul’da güvenle da-
¤›t›m›n›n sa¤lanmas› için gerekli önlemlerin al›nmas›, nere-
ye ne kadar verildi¤inin bildirilmesi” (M.M.A.B., s.67).

28 Ocak 1920 : Osmanl› Meclis-i Mebusan›’n›n gizli toplant›s›nda Misak-›
Millî’nin kabulü (‹.H, s.434; Ü.M., s.81; M.M.M.T., s.123;
E.Ö.KA.B.II, s.542; T.M.M.I, s.195; T.‹.H., c.ll, ks.2, s.95,
100; ‹.A., s.742; ‹.H.E., s.98-99; T.IV, s.45; A.H.A., 1977,
s.45-46, 51-52; A.M.D.P.I, s.132-133; A.A., s.85; ‹.H. ve
M.M.II, s.315-318; A.T.D.P., s.8; A.D.T.D.P., s.454;
T.A.T.D.T.G., s.52-53, 212; M.M.K.III, s.16; M.M.Ü.Y.T.H.,
s. 1944). (17 fiubat 1920’de, Misak-› Millî’nin yabanc› par-
lâmentolara ve bas›na bildirilme karar› al›nm›flt›r).

28/29 Ocak 1920 : Atatürk’ün, Ö¤üt gazetesinin ‹talyanlar taraf›ndan kapat›ld›-
¤›n› bildiren Konya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Baflkanl›-
¤›’na telgraf›: “...Di¤er bir gazete imtiyaz› alarak onu yay›m-
lamak uygun olur. ‹stanbul kat›nda flikâyetinize devam edi-
niz. Biz de giriflimlerinizi takip eder ve sonucu bildiririz”
(A.M.D.P.I, s.137).

29 Ocak 1920 : Atatürk’ün, ‹stanbul’da düzenlenen “Pierre Loti”ye anma tö-
renine telgraf›: “Pierre Loti, hakk› temsil eden ve mazlum-
lar ad›na hayk›ran ilk ve son Avrupal›d›r. Avrupa’dan en zi-
yade ümitsiz oldu¤um flu günlerde, Avrupa’dan yükselen
bu yegâne hak sesinin sahibini kutlar›m.” (M.G.G.C., Y. S.
,20.1.1945).

: Atatürk’ün, Bal›kesir’de 61. Tümen Komutan› Albay Kâz›m
(Özalp) Bey’e -Akbafl bask›n› nedeniyle- telgraf›: “Köprülü-
lü Hamdi Bey’in fedakârane ve cesurane hareketle elde et-
ti¤i imrenilecek baflar› nedeniyle teflekkürlerimizin kendisi-
ne bildirilmesine arac› olman›z› rica eder, böyle büyük bir
baflar›ya neden olan sizi tebrik ederiz” (N.lll, s.1210).

: Atatürk’ün, Marafl’ta Frans›z ve Ermenilerin yapt›klar› katli-
amlar sebebiyle Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Ce-
miyeti flubelerine telgraf›: “...Her tarafta mitingler yap›larak
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Hükûmet Merkezi ve yabanc› temsilcilerine bu zulümlere
bir son verilmesi için müracaat olunmas›” (A.T.T.B., s.174).

29/30 Ocak 1920 : Atatürk’ün, ‹stanbul milletvekili Reflat Hikmet Bey’in ‹ngiliz-
ler taraf›ndan tutukland›¤›n› bildiren Rauf (Orbay) Bey’e
cevab›: “...Bir milletvekilinin tutuklanmas› Meclis-i Mebu-
san’›n güvenli¤ini bozma olup ve bu tutuklamaya sessiz
kalma bütün milletvekillerinin tutuklanmas› hakk›n› onayla-
mak demektir. Bu sebeple Meclis’çe kesin giriflimlerin ya-
p›lmas› lâz›md›r. Giriflimlerin sonucuna göre milletvekilleri-
nin verece¤i karar, her bak›mdan yerine getirilecektir. Ce-
vab› bekliyoruz” (A.T.T.B., s.176).

: Atatürk’ün, Meclis-i Mebusan’a kat›lan Rauf (Orbay) Bey’e
telgraf›: “...Naz›rlar›n zorla düflürülmesi, milletvekillerinin
tutuklanmas› ve buna benzer olaylardan, Kuva-yi Milliye
aleyhtarl›¤›, Meclisin kapat›lmas› ihtimali ve millî müdafa-
aya giriflme zaman›n›n yak›n oldu¤unu zannediyoruz”
(N.lll, s. 1199; A.H.A., 1976, s.49).

31 Ocak 1920 : Atatürk’ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
örgütüne, -‹ngilizler taraf›ndan tutuklanan- Reflat Hikmet
Bey’in, yap›lan giriflimler sonucu serbest b›rakt›r›ld›¤›n› bil-
diren telgraf› (A.T.T.B., s.178).

2 fiubat 1920 : Atatürk’ün, Marafl’ta Bitlis Defterdar›’n›n eflinin gösterdi¤i
kahramanl›klar nedeniyle, bütün Müdafaa-i Hukuk flubele-
rine yaz›s›: “...Milletimizin fedakârl›¤› sayesinde varl›¤›n› ve
ba¤›ms›zl›¤›n› kurtarmay› hedef edinen, savafl alanlar›nda
bile kad›nlar› erkekleriyle yar›flan milletimizin millî gayede
baflar›ya ulaflaca¤› hakk›ndaki ölmez inanc›m›z bu feda-
kârl›k örne¤iyle de takviye edilmektedir” (A.H.A., 1976,
s.87).

3 fiubat 1920 : Atatürk’ün, Akbafl cephaneli¤inin Kuva-yi Milliye kahra-
manlar›ndan Köprülülü Hamdi ve arkadafllar› taraf›ndan
bas›lmas›ndan sonra ‹ngilizlerin Band›rma’ya 200 kiflilik bir
kuvvet ç›karmalar› üzerine kolordu komutanlar›na emri:
“Cephedeki millî kuvvetlerimizin direniflini azaltabilecek ve
lüzumu halinde ba¤›ms›zl›¤›m›z› savunma esnas›nda bizi
zay›f düflürmek amac›yla yabanc›lar›n yeniden meydana
gelecek iflgal ve tecavüzlerine karfl›, bütün komutanlar›m›-
z›n son derece kararl›l›kla hareket etmelerini bilhassa rica
ederim” (N.lll, s.1212).
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4 fiubat 1920 : Atatürk hakk›nda, ald›¤› madalya ve niflanlar›n tekrar ken-
disine iadesini öngören 29 Aral›k 1919 tarihli Vükelâ Mec-
lisi karar›n›n Padiflah Vahdettin taraf›ndan onaylanmas›
(A.D.B.B., s.456; A.‹.‹.A.B., s.79; H.T.B.D. say›: 82,
b.1783).

: Rauf Bey’in, ‹stanbul’dan Atatürk’e telgraf›: “Grup için u¤ra-
fl›yoruz. Mebuslar aras›nda mevki ve rütbe düflkünü olan-
lar›n varl›¤›, fikirlerde sertlik ve hemen her mebusu ayr› ay-
r› kazanmak gibi bir zorunluk do¤urmaktad›r. Durum o de-
rece naziktir ki, Müdafaa-i Hukuk’tan olan mebuslardan söz
verenlerin büyük bir bölümü bile, bu isim etraf›nda toplan-
maktan kaç›nm›fllard›r” (A.H.A. 1977, s.21-24).

5 fiubat 1920 : Atatürk’ün, baz› komutanlara ve ‹stanbul’da Rauf Bey’e ge-
nel siyasî durum ve izlenecek yol bak›m›ndan görüfllerini
bildiren yaz›s›: “...Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti için ivedi bir
vazife, siyasî durumun gereklerine uygun önlemleri,
Hükûmetle fikir uyumu içinde düflünmeye imkân olup olma-
d›¤›n› bir an evvel kestirmektir. E¤er böyle bir Hükûmet
kurmaya imkân yoksa ne yaz›k ki, ümitli olmaya sebep gö-
rülmüyor. Aldanmayarak bu vaziyeti flimdiden görmeli ve
kabul etmeliyiz” (A.T.T.B., s.180-184; K.S.‹.Y.I, s.480).

: Rauf Bey’in, ‹stanbul’dan Atatürk’e telgraf›: “fiu kadar var
ki, mebuslar›n tümünde büyük bir fikir sertli¤i ve duraksa-
ma seziliyor. Çok içten ve aç›k davrand›¤›m›z halde, ne ya-
z›k ki, zorluklar karfl›s›nda çal›fl›yoruz. Bizden olanlar bile
üzücü bir durumda bulunuyorlar. Bununla birlikte kuvvetli
bir grup oluflaca¤›na kuflkumuz yoktur” (A.H.A., 1977,
s.25).

6 fiubat 1920 : Rauf Bey’in, ‹stanbul’dan Atatürk’e Osmanl› Meclis-i Me-
busan›’nda 70 kiflilik “Felâh-› Vatan Grubu” oluflturuldu¤u-
nu bildiren telgraf› (S.O.M.M.F.V.‹., s.14).

7 fiubat 1920 : Atatürk’ün, 15. Kolordu Komutan› Kâz›m Karabekir’e telg-
raf›: “‹stanbul’dan Rauf Bey’in bildirdi¤ine göre... Müdafaa-
i Hukuk’tan olan mebuslardan söz verenlerin büyük k›sm›-
n›n bile, bu isim etraf›nda toplanmaktan kaç›n›p mecburen
gruba “Felâh-› Vatan” ad›n›n verildi¤i” (A.H.A. 1977, s.33).

9 fiubat 1920 : Atatürk’ün, Heyet-i Temsiliye bildirilerinin en uzak köylere
kadar ulaflt›r›lmas› hakk›nda Anadolu ve Rumeli Müdafaa-
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i Hukuk Cemiyeti flubelerine telgraf›: “...Memleketin hayat
ve devaml›l›¤›n›n söz konusu oldu¤u bugünlerde Heyet-i
Temsiliye taraf›ndan yay›mlanan her türlü bildirinin Merkez
Heyetleri taraf›ndan köylere kadar yay›lmas› bir vatan vazi-
fesi oldu¤undan buna son derece önem verilmesi özellikle
tavsiye olunur” (A.T.T.B., s.189).

10 fiubat 1920 : Atatürk’ün, Marafl’taki mahallî kuvvetlere para yard›m›nda
bulunan Anadolu Kad›nlar› Müdafaa-i Vatan Cemiyeti’ne
övgü ve teflekkür yaz›s›: “Feci katliamlarla tecavüzlere ma-
ruz kalan Marafll› kardefllerimizin imdad›na koflan fedakâr
Kuva-yi Milliye efrad› hakk›nda, Sivas han›mlar›n›n yapt›k-
lar› yard›mlara ve gösterilen hamiyet ve flefkat eserlerine
teflekkürlerimizi sunar›z” (A.K.M. V.C., s.11).

10/11 fiubat 1920 : Atatürk’ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
flubelerine çeflitli cephelerde seyreden olaylar hakk›nda
bilgi veren telgraf› (A.T.T.B., s.190-191).

12 fiubat 1920 : Atatürk’ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti-
Merkez Heyetlerine Marafl’ta Frans›zlara karfl› kazan›lan
baflar›y› ve düflman›n flehirden çekildi¤ini bildiren telgraf›
(A.T.T.B., s.193).

: Atatürk’ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
flubelerine Urfa flehrinin 8/9 fiubat 1920 gecesi Frans›zlar
ma¤lup edilerek Kuva-yi Milliye taraf›ndan iflgal edildi¤ini
bildiren telgraf› (A.T.T.B., s.194-195).

: Rauf Bey’in, ‹stanbul’dan, Atatürk’ün 5 fiubat 1920 tarihli
yaz›s›na cevab›: “...Hepimiz ayn› fikirdeyiz. ...Harbiye Na-
z›r› Fevzi Pafla’ya, bu görüfle göre izahatta bulundum”
(K.S.‹.Y.I, s.492-493).

13 fiubat 1920 : Atatürk’ün, çal›flma raporlar›n› sunan Anadolu Kad›nlar›
Müdafaa-i Vatan Cemiyeti’ne teflekkür yaz›s›: “Vatan›n kur-
tuluflu u¤runda yap›lan yüksek çal›flmalar›n›z›n yararl› ol-
mas›n› ve bizlere büyük bir cesaret ümidi veren mücadele-
lerinizin art arda baflar›ya ulaflmas›n› temenni ederiz”
(A.K.M.V.C., s. 12).

: Atatürk’ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
flubelerine Marafl’taki Frans›z ve Ermeni zulümlerini pro-
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testo etmelerini isteyen telgraf›: “...‹nsanl›k tarihinin sayfa-
lar›n› lekeleyecek olan bu zulümlere süratle bir son veril-
mesi, hainane bir flekilde zorla girilen sevgili memleketimiz-
den iflgalin kald›r›lmas› için büyük mitingler yap›lmas›yla, il-
gili Osmanl› makamlar›na ve ‹stanbul’da bulunan tarafs›z
Hükûmetler elçilerine ve ‹tilâf temsilcilerine, bar›fl konferan-
s›na telgraflarla birbiri ard›nca müracaatta bulunulmas›
önemle rica olunur” (A.T.T.B., 197-198).

14 fiubat 1920 : Atatürk’ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
flubelerine Kafkas bölgesindeki Ermeni ve Gürcü faaliyet-
leri hakk›nda bilgi veren telgraf› (A.T.T.B., s.200-201).

: Sadrazam Ali R›za Pafla’n›n, vilâyetlere Kuva-yi Milliye ve
Heyet-i Temsiliye aleyhine genelgesi (A. ve T.C.T.K., s. 135).

15 fiubat 1920 : Atatürk’ün, güney bölgesinde yeni bir düflman taarruzuna
karfl› al›nacak önlemler hakk›nda ilgili komutanlara yaz›s›:
“...Gelecekte siyasî vaziyet ne olursa olsun Frans›zlarla Er-
menilerin Marafl civar›ndaki ma¤lubiyetlerini tamire çal›fla-
caklar› flüphesizdir. ...Kuvvetli millî müfrezeler oluflturula-
rak bunlar›n bafl›na en yetenekli arkadafllar›n atanmas›”
(A.T.T.B., s.201-203).

: Atatürk’ün, sa¤l›k durumunun yolculu¤a imkân vermemesi
nedeniyle ‹stanbul Meclis-i Mebusan›’na kat›lamayaca¤›na
dair Doktor Refik (Saydam) Bey taraf›ndan rapor düzenlen-
mesi (A.A.B.Y.V., s.475).

16 fiubat 1920 : Atatürk’ün,  Burdur Askerlik fiubesi Baflkan›’na telgraf›:
“S›k s›k temasa gelindi¤i anlafl›lan ‹talyanlara karfl› Kuva-
yi Milliye’nin hareket ve giriflimleri hakk›nda gerçek bir a¤›z
s›k›l›¤› izlenmesi” (A.M.D.P.I, s.43).

17 fiubat 1920 : Osmanl› Meclis-i Mebusan›’nda Misak-› Millî’nin yabanc›
parlâmentolara ve bas›na bildirilme karar› (Ü.M., s.79;
G.G.II, s.53; ‹.A., s.742; T.B.M.M., s.22; ‹.H. ve M.M.II,
s.318,349; M.M.Ka.lII, s.16-17; AA., s.85; M.M.Ü.Y.T.H., s.
1945).

: Atatürk’ün, Sadrazam Ali R›za Pafla’n›n millî örgüt aleyhin-
deki 14.2.1920 tarihli genelgesi nedeniyle Müdafaa-i Hu-
kuk Cemiyeti örgütüne genelgesi: “...Yaflam ve varl›¤›n›
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sürdürme esas›ndan ibaret olan millî teflkilât›n vatan›n her
köflesinde, genifl ve kapsaml› bir flekilde örgütlenmesine
önceki gibi devam edilmesini bütün Merkez Heyetleri’nden
bir kere daha rica ederiz” (N.l, s.379; M.M.B.II, s.365;
U.S.T., s.47).

: Atatürk’ün, Osmanl› Meclis-i Mebusan Baflkanl›¤›na, sa¤l›k
durumunun elveriflsizli¤i sebebiyle ‹stanbul’a gelemedi¤ini
bildiren telgraf›: “Hastal›¤›m sebebiyle bugünlerde hareke-
time imkân yoktur. ‹zinli say›lmam› rica ederim”
(A.A.B.Y.V., s.475-476). (Bu telgraf›n ‹stanbul’a ulaflmas›-
n› takiben Meclis Umumî Heyeti’nce izinli oldu¤u kabul
edilmifltir).

19 fiubat 1920 : Harbiye Naz›r› Fevzi (Çakmak) Pafla’n›n, kolordu komu-
tanlar›na gönderdi¤i “‹tilâf Devletleri’nin hoflnutsuzlu¤unu
do¤uracak hareketlerden kaç›n›lmas›yla ilgili” genelgesinin
bir suretini telgrafla Atatürk’e gönderifli: “...Sadrazam Pafla
Hazretleriyle görüflerek flu önemli an›m›zda mevcudiyeti-
mizden memnun olmayan düflmanlar›m›za memleketimizin
dahilinde flikâyetler do¤uracak vesileler b›rakm›fl olmamak
için siz kardeflimize de, esasen daima esirgememek-te bu-
lundu¤unuz k›ymetli yard›mlar›n› ricaya karar verdik”
(A.T.T.B., s.206).

20 fiubat 1920 : Atatürk’ün, Talât Pafla’n›n Berlin’den gönderdi¤i 22 Aral›k
1919 tarihli mektubuna cevab› (K.S.T.P.‹.M.K.M., s. 321 -
329)

: Atatürk’ün Harbiye Naz›r› Fevzi (Çakmak) Pafla’n›n 19.2.
1920 tarihli telgraf›na cevab›: “...Millî mevcudiyetimizin ko
runmas› ve hayat ve ba¤›ms›zl›¤›m›z›n kurtar›lmas› zaru
retlerinden do¤an Kilikya, ‹zmir millî cephelerinde milletimi-
zin flimdiye kadar döktü¤ü kan, yaflamak hususundaki tari-
hî karar›n›n büyüklük derecesini ispata kâfi oldu¤undan
millî emellere uygun bir bar›fla kavuflaca¤›m›z› ümit ettir-
mektedir. Memlekette tabiî huzurun meydana gelifli, ancak
böyle bir bar›fla kavuflmakla mümkün olacakt›r” (A.T.T.B.,
s.207-208).

21 fiubat 1920 : Atatürk’ün, ‹stanbul’da bulunan Rauf (Orbay) Bey’e yaz›s›:
“...Hükûmete karfl› kesin bir vaziyet almak zaman› gelmifl-
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tir. Sadrazam’a ve Dahiliye Naz›r›’na aç›kça söylemek ge-
rekir ki, Kuva-yi Milliye, sonuca kadar faaliyetine devam
edecektir!” (N.l, s.385-387).

: Atatürk’ün Sadrazam Ali R›za Pafla’n›n millî örgüt aleyhin-
deki 14.2.1920 tarihli genelgesi nedeniyle, Harbiye Naz›r›
Fevzi (Çakmak) Pafla’ya telgraf›: “...Memleketimizin iflgal
edilmifl parçalar›ndan düflmanlar›n çekildi¤ini görmeden
veya hiç olmazsa çekilece¤ine tam kanaat has›l olmadan,
yerine getirilmeyen vaatlere gere¤inden fazla önem vere-
rek memleket talihinin yegâne dayanak noktas› bulunan
Kuva-yi Milliye’yi da¤›tmaya yönelik giriflimlerin tarihî so-
rumluluk derecesini Sadrazam Pafla Hazretlerinin lütfen et-
rafl›ca düflünmelerini rica ederim. Hükûmetin Kuva-yi Milli-
ye’yi ortadan kald›rma taraftar› oldu¤unu bir an bile hat›r›-
m›za getirmek istemedi¤imizden, siyaset gere¤idir diye uy-
gulanacak tedbirlerde her fleyden evvel Kuva-yi Milliye’nin
dokunulmazl›¤›n› düflünmenin, vatan›n yüksek menfaatleri
gere¤i oldu¤u görüflündeyiz” (A.T.T.B., s.209-210).

22 fiubat 1920 : Atatürk’ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
örgütüne, ba¤›ms›zl›k savafl› u¤runda gösterilen birlik ve
beraberli¤in sonuna kadar sürdürülmesini isteyen genelge-
si (A.T.B.D., say›: 80, b.1758).

23 fiubat 1920 : Atatürk’ün ‹stanbul Hükûmetinin Kuva-yi Milliye aleyhinde-
ki hareket ve giriflimleri hakk›nda Kâz›m Karabekir’e telgra-
f› (‹.H., s.454-455; A.T.T.B., s.216-218).

: ‹ngiliz Yüksek Komiseri Amiral J.de Robeck’in, Lord Cur-
zon’a yaz›s›: “...Anadolu’daki bütün hareketler, Mustafa
Kemal Pafla taraf›ndan millî hareketin parçalar› olarak ter-
tiplenmektedir. ...Bizim ald›¤›m›z kararlara hürmet etme-
yen yegâne halk, Türk halk›d›r” (‹.G.B.T., s.257).

24 fiubat 1920 : Atatürk’ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
örgütüne, kuruluflun önemi ve gere¤i üzerinde köylülerin
uyar›lmas›n› isteyen genelgesi (A.T.B.D., say›: 80;
b.1758).

25 fiubat 1920 : Atatürk’ün, baz› komutanlarla ‹stanbul’da Rauf (Orbay) ve
‹smet (‹nönü) Beylere, iç ve d›fl siyaset hakk›nda düflünce-
lerini aç›klayan ve onlardan da görüfl isteyen yaz›s›: “Hü-
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kûmet Merkezi, milleti her vesile ile kuvvetten düflürecek
yabanc› tekliflerini derhal kabul ve gere¤ine giriflmektedir.
Muhaliflerin eylemli giriflimlerine mâni olmak flöyle dursun,
Kuva-yi Milliye’nin da¤›lmas›na sebep olacak genelgeler
yaymaktad›r. ...‹tilâf Devletleri’nin kuvvete dayanarak yap-
malar› hat›ra gelen menfi teklifleri karfl›s›nda Millî Meclis ile
Hükûmet’in ne gibi tedbirler ve tertibat haz›rlad›klar›n› ö¤-
renmeyi, davran›fl fleklini belirleme için gerekli görmekte-
yiz” (K.S.‹.Y.I, s.486-489; A.T.T.B., s.219-221).

27/28 fiubat 1920 : Atatürk’ün, Marafl Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez He-
yeti’ne telgraf›: “Marafll› kahraman kardefllerimizin her çe-
flit isteklerinin süratle yerine getirilmesi, gerekenlere ve
Marafl Kuva-yi Milliye Komutanl›¤›’na yaz›lm›flt›r” (A.H.A.,
1976, s.79).

29 fiubat 1920 : Atatürk’ün, Anzavur ‹syan› ve Ahmediye Cemiyeti hakk›n-
da komutanl›klara genifl bilgi veren telgraf› (‹.H., s.478,479;
A.T.T.B., s.224-226).

: Atatürk’ün, 14. Kolordu Komutan› Yusuf ‹zzet Pafla’ya telg-
raf›: “...‹ngilizlerin kanunsuz ve maksatl› olan istekleri ger-
çekleflse ve Kolordu Komutan› unvan›n›z al›nsa bile, Ali
Fuat Pafla’n›n yapt›¤› gibi bölgenizde kalarak hizmete de-
vam etmeniz gerekir. Görüflünüzün bildirilmesini rica ede-
rim” (M.B.S.G.A., s.293).

1 Mart 1920 : Atatürk’ün, ‹stanbul’da bulunan ‹tilâf Devletleri temsilcileri-
ne ve Amerika Yüksek Komiseri Amiral Bristol’e, Anado-
lu’da Ermenilerin öldürüldü¤üne dair gerçek d›fl› haberleri
yalanlayan yaz›s›: “...Bu uydurma Ermeni k›r›m› meselesi
ve tüm dünyay› aldatmak için yarat›lan bu kin ve h›rs ürü-
nü propagandalar›n niteli¤i hakk›nda uygarl›k ve insanl›k
dünyas›n›n bir kere daha ayd›nlat›lmas› ve bu suretle hak-
s›zl›¤a u¤ram›fl Türk milletinin i¤renç ve alçakça bir suçla-
madan ar›nd›r›lmas› için ‹tilâf Devletleri ile Amerika
Hükûmetinin adaletseverlik duygular›na müracaat ediyo-
ruz” (A.H.A. 1982; b.2).

: Albay ‹smet (‹nönü) Bey’in, Atatürk’ün 25.2.1920 tarihli ya-
z›s›na ‹stanbul’dan cevab›: “...‹tilâf Devletleri gene iç anlafl-
mazl›¤› art›rma ve Kuva-yi Milliye aleyhtarl›¤›n› cesaretlen-
dirme ve kuvvetlendirme için pek ziyade faaliyete baflla-
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m›fllard›r. Bizim karfl› önlemlerimiz silâh ve cephaneden
baflka subay, paraca Anadolu’yu destekleme, Kuva-yi Mil-
liye aleyhtarl›¤›n› gizli ve aç›k flekilde takip ve ortadan kal-
d›rma, Rusya’dan hiç olmazsa do¤ru bilgi elde edilmesini
temin etmektir” (K.S.‹.Y.I, s.490-492).

1/2 Mart 1920 : Atatürk’ün ‹ngilizlere silâh teslim edilmemesi ve silâh depo-
lar›n›n memleketin iç k›s›mlar›na nakledilmesi hakk›nda I.
Kolordu Komutanl›¤›’na telgraf› (A.‹.‹.A.B., s.84-85).

2 Mart 1920 : Atatürk’ün, Cemiyet-i Ahmediye hakk›nda Kâz›m Karabe-
kir’e telgraf›: “...Ahmediye teflkilât›n› yapanlar›n yeni bir
Dervifl Vahdeti facias› do¤urmak istediklerine flüphe yok-
tur” (I.H., s.477; A.T.T.B., s.235).

3 Mart 1920 : ‹smet (‹nönü) Bey’in, ‹stanbul’daki durum ve Kuva-yi Milli-
ye aleyhindeki faaliyetler hakk›nda Atatürk’e telgraf› (N.l,
s.393-394).

: Atatürk’ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
örgütüne, merkez flubelerin resmî ifllemlerinin tamamlan-
mas›n› isteyen genelgesi (U.S. T., s.47).

: Atatürk’ün, Kara Vas›f ve Baha Sait Beylerin giriflimlerinin
Heyet-i Temsiliye taraf›ndan uygun görülmedi¤ine dair Kâ-
z›m Karabekir’e telgraf›: “‹çeride ve d›flar›da siyasî ve icraî
tedbirlerden millete karfl›, dünyaya karfl›, tarihe karfl› He-
yet-i Temsiliye’nin sorumlu oldu¤unu aç›kça bildirdik. Baha
Sait Bey’in Bakû’de bulundu¤u anlafl›l›yor. Oradaki kiflilere
bu adam›n Cemiyetimiz ve memleketimiz ad›na hiçbir s›fat
ve yetkiye sahip olmad›¤›n›n taraf›n›zdan bildirilmesi” (‹.H.,
S.482; A.T.T.B., 231-232).

: Ali R›za Pafla Kabinesi’nin istifas› (A. ve T.C.T.K., s.137).

3/4 Mart 1920 : Atatürk’ün, Manyas ve Gönen bölgelerinde ikinci defa is-
yan ç›karan Ahmet Anzavur’un milletçe k›nanmas› hakk›n-
da vilâyetlere telgraf›: “...Vatan›m›z›n bütünlü¤ü ve ba¤›m-
s›zl›¤› ve milletimizin dayan›flma düzeninin aleyhinde çal›-
flan Ahmet Anzavur ve yandafllar›n› bütün milletçe k›nama
ve lanetleme suretiyle mukaddes millî birli¤imizin bozulmaz
oldu¤unu göstermek üzere Belediye ve Merkez Heyetleri
taraf›ndan ‹stanbul bas›n›na telgraflar çekilmesine arac›l›-
¤›n›z› rica ederiz” (A.T.T.B., s.234).
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4 Mart 1920 : Atatürk’ün, Ali R›za Pafla Kabinesi’nin istifas› üzerine Mec-
lis-i Mebusan Baflkanl›¤›’na telgraf›: “Bütün millet bu tarihî
günlerde, millî iradesinin mutlak vekâletine sahip mebusla-
r›n kesin kararlar›n› sab›rs›zl›kla beklemektedir!” (N.l,
s.397; E.Ö.K.A.B.II, s.547).

: Atatürk’ün, Padiflah Vahdettin’e telgraf›: “...‹ç ve d›fl bin tür-
lü ihtiras›n köpürmesiyle huzur ve kurtuluflu tehdit alt›nda
bulunan memleketimizin, millî vicdana güven veremeyecek
bir kabine baflkan›na hiçbir dakika tahammül edemeyece-
¤ini arz etmeyi vatan vazifesi sayar›z!” (N.l, s.398,
E.Ö.K.A.B.II, s.547).

: Atatürk’ün komutanlara, valilere, mutasarr›flara, Anadolu
ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti merkez flubelerine
genelgesi: “...Derhal, millî emelleri tatmin edemeyecek bir
kabine baflkan›na, milletin tahammül edemeyece¤ini gayet
sert bir dille Padiflah’a, Meclis-i Mebusan Baflkanl›¤›’na ve
bas›na bildirmek lâz›md›r!” (N.l, s.398-399).

: Atatürk’ün, Kuva-yi Milliye’yi destekleyen bas›n›n dikkate
alaca¤› hususlar hakk›nda Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti Merkez Heyetlerine telgraf›: “...‹slâm âlemi
hakk›ndaki yay›nlarda Turanizm ve Panislâmizm propa-
gandas›ndan sak›narak Asya’daki hareketlerin, Müslüman
milletler taraf›ndan kendi s›n›rlar› ve milliyetleri dahilinde
ba¤›ms›zl›¤a kavuflmak davas›ndan ibaret bulundu¤unu
ilân etmek. Avrupa’da daima emperyalizm kurulmas›na hü-
cum etmek. Anadolu ve Rumeli’nin s›k› ve samimî bir millî
birlikle varl›¤›n› korumaya kararl› oldu¤unu ispat etmek!”
(A.T.T.B., s.239-240).

: Atatürk’ün, Konya’da 12. Kolordu Komutan› Albay Fahret-
tin (Altay) Bey’e telgraf›: “Her türlü ümit ve bekleyiflin tersi-
ne olarak Ferit Pafla iktidara gelirse Anadolu ve Rumeli
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin, ‹stanbul’a karfl› kesin ve
belli uygulamalara giriflmekten ibaret olan esas› yerine ge-
tirmesi tabiîdir” (A.T.T.B., s.237).

: Atatürk’ün, Reflat Hikmet Bey’in ölümü ile boflalan Osman-
l› Meclis-i Mebusan›’na baflkan seçilmesi nedeniyle Celâ-
lettin Arif Bey’e tebrik telgraf› (A.T.T.B., s.236).
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6 Mart 1920 : Atatürk’ün, Ahmet Anzavur’un ihaneti ve bas›n yoluyla al›-
nacak önlemler hakk›nda Kastamonu Valili¤i’ne telgraf›:
“...Böyle vatans›zlar›, bütün varl›¤›m›zla bas›n âlemi kat›n-
da protesto ederek bir an evvel ortadan kald›r›lmalar› ve
kanunun pençesine teslim edilmeleri için acele tedbirler
al›nmas› hususundaki yaz›lar› bas›n sütunlar›nda görmek
için halk ad›na belediyelerden, Müdafaa-i Hukuklardan ‹s-
tanbul’daki namuslu bas›na yaz›lmal›d›r” (‹.S.V.R., s.151).

7 Mart 1920 : Atatürk’ün, ‹stanbul’da ‹tilâf Devletleri temsilcileri ve Ame-
rika Yüksek Komiseri Amiral Bristol’e, Kilikya ve dolaylar›n-
da Ermenilerin katledildiklerine dair ç›kar›lan söylentileri
yalanlayan telgraf› (A.Ö.A.S., s.126-128).

8 Mart 1920 : Ali R›za Pafla’n›n istifas› üzerine Salih Pafla’n›n kabine ku-
ruflu (‹.H ve M.M.II, s.381; A. ve T.C.T.K., s.139).

9 Mart 1920 : Atatürk’ün, 3., 12., 13. ve 20 Kolordu Komutanl›klar›’na
telgraf›: “Kilikya bölgesinde beliren Ermeni zulümlerinin bir
an evvel bast›r›lmas› lâz›md›r. Yaln›z flu aral›k her türlü ‹s-
lâm harekât›n› Ermeni k›r›m› fleklinde göstermek istenildi¤i
anlafl›ld›¤›ndan harekât›n herhalde bu gibi yanl›fl söylenti
ve suçlamalara yer b›rakmayacak flekilde idaresi”
(A.Ö.A.S.,s.132-133).

: Atatürk’ün, Anadolu Kad›nlar› Müdafaa-i Vatan Cemiye-
ti’ne yaz›s›: “Anadolu kad›nlar›n›n vatan hizmetlerine iflti-
raklar›n›n devam etmekte oldu¤unu görmekle pek ziyade
duyguland›k. Özel takdirlerimizi ve teflekkürlerimizi sunar,
k›ymetli çal›flmalar›n›zda baflar› kazanman›za dualar ede-
rek hürmetlerimizi takdim ederiz” (A.K.M.V.C., s.15).

11 Mart 1920 : Rauf (Orbay) Bey’in, ‹stanbul’dan Atatürk’e, Londra’da al›-
nan karar gere¤ince ‹tilâf Devletleri temsilcileri taraf›ndan,
‹stanbul’daki Kuva-yi Milliye ileri gelenlerinin tutuklanmas›
veya Meclisin kapat›lmas› ihtimalini bildiren telgraf›: “...Ta-
biî her ihtimale karfl› da buradan hiçbir yere gidilmeyecek,
iflin sonuna kadar namus vazifesi yerine getirilecektir!” (N.l,
s.408; N.lll, s. 1228; H.R.O., s.49).

: Atatürk’ün, Rauf Bey’in 11 Mart 1920 tarihli telgraf›na ceva-
b›: “‹ngilizlerin tutuklama karar›na, muhaliflerin yaygaralar›-
na karfl› Meclisin cesurane nihayete kadar vazifesine de-
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vam› pek yararl› ve parlakt›r. Ancak sizinle beraber vücut-
lar› ilerki giriflim ve hareketlerimiz için gerekli olan arkadafl-
lar›n, neticede bize kat›lmalar› hususu mutlaka sa¤lanm›fl
olmal›d›r! ...Sizlerin hemen buraya gelmeleri çok gerekli-
dir!” (N.l, s.409; N.lll, s.1231; H.R.O., s.49).

11/12 Mart 1920 : Atatürk’ün, Kâz›m Karabekir’e telgraf›: “...Yeni kabinenin
Meclis’çe itimata eriflip eriflmemesi hususunda ekseriyet
grubunda hiçbir görüfl ileri sürmeyerek serbest b›rakmay›
tercih ediyoruz” (‹.H, s.489-490; ‹.H.E., s.180-181).

16 Mart 1920 : ‹tilâf Devletleri taraf›ndan ‹stanbul’un fiilen iflgali (T.‹.C. c.II
ks.2, s.97,101; T.‹.H., c.II, ks.6, kp. IV, s.16; ‹.H., s.498;
E.Ö.K.A.B.II, s.553; ‹.H. ve M.M.II, s.404-410; B.G., s.197;
O.S.S.H., s.327; M.M.M.T., s.124; M.M.B.II, s.373; M.M.,
s.103; G.‹., s.259; ‹.A., s.743; S.A.P.H., s.316; K.S.‹.Y.I,
s.436-471; H.Y.A., s.77-78; H.T.A.Ç., s.142-153).

: Manast›rl› Hamdi Efendi adl› bir telgraf memurunun, ‹tilâf
Devletleri taraf›ndan ‹stanbul’un fiilen iflgal edildi¤ini Ata-
türk’e bildirmesi (N.l, s.411; ‹.A., s.743; M.M.H., s.308;
M.M.Ka. III, s.49).

: ‹flgal kuvvetlerinin bildirisi nedeniyle Atatürk’ün valilere, ko-
mutanlara ve Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemi-
yeti flubelerine genelgesi: “Bu sabah 16 Mart 1920, ‹ngiliz-
ler ‹stanbul’da fiehzadebafl› Karakolu’nu basarak alt› erimi-
zi flehit ve onbefl eri yaralad›ktan sonra, bu karakolu ve bir
yandan da Harbiye Nezareti’ni ve Tophane’yi ve bütün
telgrafhaneleri ele geçirerek baflkentin Anadolu ile ba¤lan-
t›s›n› kesmifllerdir” (N.l, s.416; A.H.A., 1979, s.15).

: Atatürk’ün ‹stanbul’un iflgali nedeniyle yabanc› devlet tem-
silcilerine, D›fliflleri Bakanl›klar›na ve Millet Meclislerine
protesto göndermesi: “Osmanl› milletinin siyasî egemenlik
ve hürriyetine indirilen bu son darbe, hayat ve varl›¤›n› ne
pahas›na olursa olsun savunmaya karar vermifl olan biz
Osmanl›lardan ziyade, yirminci uygarl›k ve insaniyet asr›-
n›n mukaddes sayd›¤› bütün esaslara, hürriyet, milliyet, va-
tan duygular› gibi bugünün insan toplulu¤una esas olan bü-
tün ilkelere ve bu ilkeleri oluflturan insanl›¤›n umumî vicda-
n›na yöneliktir!” (N.l, s.417; E.Ö.K.A.B.II, s.556).
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: Atatürk’ün, ‹stanbul’un iflgali nedeniyle millete bildirgesi:
“...Bugün, ‹stanbul’u zorla iflgal etmek suretiyle Osmanl›
Devleti’nin, yediyüz senelik hayat ve egemenli¤ine son ve-
rildi. Yani, bugün Türk milleti, uygar kabiliyetinin, yaflama
ve ba¤›ms›zl›k hakk›n›n ve bütün gelece¤inin savunmas›-
na davet edildi!” (N.I., s.418-419).

: Atatürk’ün, ‹stanbul’un iflgali üzerine Geyve Bo¤az›’n›n ve
Geyve santral›n›n iflgalini, Ankara-Pozant› aras›ndaki tren
hatt›na el konularak bu hat boyundaki itilâf kuvvetlerinin si-
lâhlar› al›narak tutuklanmalar›n›, ayr›ca Konya’daki tren
hatt›na da el konulmas›n› bildiren emri (‹.H., s.501;
A.T.T.B., s.253).

16/17 Mart 1920 : Atatürk’ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Merkez Heyetlerine bildirisi: “içinde bulundu¤umuz ola¤a-
nüstü durumun ne derecelerde sa¤duyu ve birli¤i gerektir-
di¤i aç›kt›r. Merkez Heyetlerimizin bir taraftan milleti düflün-
ce ve amaç birli¤ine yönelterek en alt düzeydeki insanlara
kadar, giriflti¤imiz mücadelenin kutsall›¤›n› ve hakl›l›¤›n›
duyurmalar›, di¤er yandan bulunduklar› yerlerin askerî ve
sivil yöneticileriyle bütün ifllerde birlikte hareket etmeleri
kesinlikle gereklidir” (A.H.A., 1979 s.17; A.T.T.B., s.255).

17 Mart 1920 : Atatürk’ün, ‹stanbul’un iflgali nedeniyle ‹slâm âlemine bil-
dirgesi: “...Bu onur k›rma ve tecavüz darbesinin düflmanlar
taraf›ndan tahmin edildi¤i gibi maneviyat› bozmak de¤il,
belki bütün fliddetiyle mucizeler gösterecek bir kabiliyeti
gelifltirmek neticesini do¤uraca¤›na flüphemiz yoktur!”
(A.T.T.B., s.258; M.M.Ka. III, s.67).

: Atatürk’ün, ‹stanbul ile resmî ve hususî bütün telgraf haber-
leflmelerinin ve telgraf memurlar›n›n kendiliklerinden gizli
yaz›flmalar›n›n yasakland›¤›na dair bütün illere, kolordu ko-
mutanl›klar›na, müstakil livalara, Posta ve Telgraf Baflmü-
dürlüklerine genelgesi: “...Özellikle ‹stanbul’dan düflman
bildirilerini al›p Anadolu içine yayanlar ve Anadolu haber-
leflmelerini ‹stanbul’a verenler casus kabul edilerek, bu ha-
reketlerinin gerçekleflmesi halinde derhal ve fliddetle ceza-
land›r›lacaklard›r” (A.T.T.B., s.257).

: Kastamonu Valisi Cemal Bey’in Atatürk’e telgraf›: “...Bu-
günden itibaren Kastamonu Vilâyeti’nin, Heyet-i Temsili-
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ye’yi hükûmet merkezi sayarak emirlerine girdi¤ini ve ala-
ca¤› her emri tereddütsüz yapaca¤›n› arz ederim!” (M.M. V.
ve V., s.224).

18 Mart 1920 : Atatürk’ün, komutanlara Ankara’da bir meclis toplanmas›
hakk›nda acele görüfl isteyen telgraf›: “...Görüflünüzü ma-
kine bafl›nda bekliyoruz. Bu konuda acele karar vermek ve
hemen gere¤ine bafllamak zorunlu¤unu hissediyoruz”
(A.T.T.B., s.259-261).

19 Mart 1920 : Atatürk’ün, Ankara’da bir meclis toplanmas› amac›yla ace-
le seçim yap›lmas› için vilâyetlere, mutasarr›fl›klara ve ko-
lordu komutanlar›na bildirisi: “Ankara’da ola¤anüstü yetki-
ye sahip bir meclis, millet ifllerini yönetmek ve denetlemek
üzere toplanacakt›r!” (N.l, s.421; ‹.H., s.516; M.M.B.II,
s.379; T.‹.H., c.ll, ks.2, s.158, A.T.B.D., say›: 79, b.1749;
M.M.Ka.lll, s.85; ‹.A., s.743; B.M.‹., s.22; ‹.S.V.R., s.159-
160; A.B.E.B., s.133; A.H.A., 1979, s.19-20).

19/20 Mart 1920 : Atatürk’ün, Band›rma’da 14. Kolordu Komutan› Yusuf ‹zzet
Pafla’ya telgraf›: “...Mümkünse ‹ngilizlerden birkaç rehin
subay almam›z lâz›md›r” (H.A., s.128).

22 Mart 1920 : Atatürk’ün, yabanc› devlet temsilciliklerine, Ermenilerin do-
¤u bölgesinde halka yapt›klar› zulüm ve iflkenceleri protes-
to eden telgraf›: “...Bu hareketleri fliddetle protesto etti¤imi-
zin ve bu tecavüzlerin önü al›nmazsa cihan›n pek büyük fa-
cialar do¤mas›na tan›k olaca¤›n›n ba¤l› oldu¤unuz
hükûmetlere süratle ulaflt›r›lmas›n› rica ederiz” (A.T.T.B.,
s.268-269).

23 Mart 1920 : Atatürk’ün, vilâyetlere, ba¤›ms›z livalara ve kolordulara
düflman lehine çal›flanlar hakk›nda telgraf›: “Düflman lehin-
de propaganda yapanlar, herhangi flekilde düflmanla ha-
berleflenler ve millî uygulama ve kararlara karfl› koyarak
düflmanlar›n amaçlar›n gerçekleflmesine yard›m ve her-
hangi flekilde casusluk yapanlar derhal tutuklanarak o hu-
sustaki kanun maddelerine dayanarak süratle cezaland›r›-
lacaklard›r” (A.T.T.B., s.269).

: Atatürk’ün, kolordulara telgraf›: “...Millî emeller aleyhinde
propaganda yapan Peyam-› Sabah, Serbestî, Alemdar,
Bosfor,  Entanet gazeteleriyle ayn›  nitelikte olan bütün
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Rumca ve Ermenice gazetelerin Anadolu’ya sokulmamas›
uygun görülmüfltür. Postanelerde sansür vazifesiyle görev-
lendirilenler taraf›ndan bu hususun temin ettirilmesini arz
ederiz” (M.M.A.B., s.30).

: Atatürk’ün, ‹stanbul Hükûmeti ile iliflkiyi sürdürmenin ülke
için yararl› olaca¤›n› bildiren 14. Kolordu Komutan› Yusuf
‹zzet Pafla’n›n telgraf›na cevab›: “...‹stanbul’daki Nezaret-
lerle bu koflullar alt›nda haberleflmek, ‹ngilizlerle haberlefl-
mekten baflka bir fley de¤ildir!” (A.K.D.D.A.Y., s.259).

24 Mart 1920 : Atatürk’ün, ‹stanbul’un iflgali üzerine Anadolu’ya kaçan mil-
letvekillerini ‹ngilizlerin izlemesi üzerine Band›rma’da 14.
Kolordu Komutan› Yusuf ‹zzet Pafla’ya telgraf›: “‹ngilizler,
milletvekillerinin ‹zmit üzerinden Anadolu’ya kaçmakta ol-
duklar›n› haber alm›fllard›r. Verilen bilgiye nazaran bundan
sonra ‹zmit üzerinden kaç›fl imkâns›z gösterilmektedir.
...Önlemlere giriflilmifltir” (A.T.T.B., s.271-272).

27 Mart 1920 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan Ankara’ya gelmekte olup o esnada
Düzce’de bulunan son Osmanl› Meclis-i Mebusan Baflkan›
Celâlettin Arif Bey’e telgraf›: “...19 Mart 1919 tarihli bildiriyi
inceledikten sonra yer alan esaslar› destekleme ve seçim-
lerin h›zland›r›lmas›yla toplant›n›n bir an evvel temini için
bu görüflümüzün sizin taraf›n›zdan da k›sa bir bildiri fleklin-
de kamuoyuna flimdiden bildirilmesi ve ilân›n› faydal› görü-
yoruz” (N.I., s.424).

: Atatürk’ün, 14. Kolordu Komutan Vekili Albay Bekir Sami
(Günsav) Bey’e telgraf›: “Yusuf ‹zzet Pafla Hazretleri’nin
dahi ‹stanbul’la haberleflmesine müsaade edilmemesi, va-
tan menfaatlerinin gere¤idir. Pafla’ya, vaziyetin önemini
tekrar izaha çal›flt›k. Ümit ederiz ki, kendileri de bu nokta-
n›n nezaket ve önemini takdir edeceklerdir” (M.B.S.G.A.,
s.327).

: Celâlettin Arif Bey’in, Atatürk’ün 27 Mart 1920 tarihli telgra-
f›na cevab›: “Yaz›n›zda bildirilen 19 Mart 1920 tarihli bildi-
riyi görmedim. Bir ola¤anüstü meclisin toplanmas› ne kadar
isabetli ise de böyle bir meclisin elden geldi¤i kadar kanu-
na uygun olmas› lâz›md›r. ...Ankara’ya var›fl›mda dan›flt›k-
tan sonra bir bildiri yazmak görüflündeyim(!)” (N.l, s.424).
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28 Mart 1920 : Atatürk’ün, yabanc› millet temsilciliklerine do¤u vilâyetlerin-
deki Ermeni zulümlerini protesto eden telgraf› (A.M.D.P.I,
s. 154).

: Atatürk’ün, ‹stanbul ile haberleflmenin kesilmesini gerekti-
recek bir vaziyetin do¤mad›¤› görüflünü ifade eden Yusuf
‹zzet Pafla ve Albay Fahrettin (Altay) Bey hakk›nda, Kâz›m
Karabekir’e telgraf›: “...Yusuf ‹zzet Pafla ile Fahrettin Bey’in
vaziyetlerini millî esaslar›m›z aç›s›ndan hofl göremedi¤imi-
zi arz eyleriz” (I.H., s.531; A.T.T.B., s.277).

29 Mart 1920 : Atatürk’ün, Kâz›m Karabekir’in Kafkasya’da Bolflevik ordu-
lar›na karfl› haz›r olunmas› teklifine cevab›: “15. Kolor-du’-
nun, Bolflevik ordular› karfl›s›nda Kafkaslarda hakim bir va-
ziyette varl›¤›n› göstermesi ve bunun için hareket imkân›
oluflunca faaliyete geçmesi hakk›ndaki görüflünüze tama-
men ifltirak ediyorum” (A.T.T.B., s.280).

2 Nisan 1920 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan kaçarak Ankara’ya gelen Halide
Edip, Dr. Adnan (Ad›var), Hüsrev (Gerede), Yunus Nadi,
Yusuf Kemal (Tengirflenk), R›za Nur, Cami (Baykut) ve di-
¤er bir k›s›m kimseleri istasyonda karfl›lamas› (‹.H, s.596;
T.A.‹., s.116,119; A.‹.G., s.77,82).

: Salih Pafla kabinesinin istifas› (A. ve T.C.T.K., s.146).

3 Nisan 1920 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan kaçarak Ankara’ya gelen Albay ‹s-
met (‹nönü), Celâlettin Arif, Saffet (Ar›kan) ve di¤er bir k›-
s›m kimseleri karfl›lamas› (‹.H., s.562,566; ‹.‹.B.K., s.203).

: Atatürk’ün, Lüleburgaz Kongre Baflkanl›¤›’na telgraf›:
“...Kongre’nin toplanmas›n› tebrik ve vatan›n karfl› karfl›ya
kald›¤› felâkete çare bulmak üzere, Edirne Vilayeti’nin gös-
terdi¤i vatansever gayreti takdir ederiz. Fevkalâde Millî
Meclis için Edirne ilinden seçilecek üyenin süratle gönderil-
melerini temenni ederiz” (T.M.M.I., s.220).

4 Nisan 1920 : Atatürk’ün, Konya heyetiyle beraber Ankara’ya gelen 12.
Kolordu Komutan› Albay Fahrettin (Altay) Bey’le görüflme-
si (M.M.H., s.341-342; O.Y.S., s.232).     .

: Atatürk’ün, akflam Ankara’da, Anadolu’ya geçen gazeteci
Yunus Nadi’yi kabulü ve görüflmesi: “...Milletimiz çok bü-
yüktür. Hiç korkmayal›m. O esir olmay› ve hor görülmeyi
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kabul etmez! Milletin ba¤›ms›zl›¤›n› vatan›n son kaya par-
ças› üzerinde savunaca¤›z; kurtaraca¤›z veya e¤er mu-
kadderse ölece¤iz! Fakat eminiz ki ölmeyece¤iz ve kurta-
raca¤›z!” (A.‹.G., s.94-100).

5 Nisan 1920 : Salih Pafla’n›n istifas› üzerine Damat Ferit Pafla’n›n kabine
kuruflu (4. Damat Ferit Kabinesi). (A. ve T.C.T.K., s.147).

6 Nisan 1920 : Atatürk’ün emriyle Ankara’da “Anadolu Ajans›”n›n kuruluflu
(T.M.‹.P., s.218; T.B.T., s.47; M.M.A.A.K., s.591-592;
M.M.A.B., s.47).

7 Nisan 1920 : Atatürk’ün, 14. Kolordu Komutan Vekili Albay Bekir Sami
Bey’e telgraf›: “...Yusuf ‹zzet Pafla’n›n hemen Ankara’ya
gelmesini kendisine yazm›flt›k. Son durum nedeniyle bir an
önce Ankara’ya gelmesi zorunlu hale gelmifltir. Hastal›¤›
nedeniyle Kolordu Komutanl›¤› Vekâleti’ni zaten size b›rak-
m›flt›. Bu nedenle resmen ve Heyet-i Temsiliye kat›nda Ko-
lordu Komutan› sizsiniz. Ankara’ya hareket etme hususun-
da direnifl gösterirse zorla gönderiniz ve bunun için de ön-
ceden tedbirlerinizi al›n›z” (M.B.S.G.A., s.340).

8 Nisan 1920 : Atatürk’ün, Ankara’da Anadolu Ajans›’n›n kuruldu¤unu bil-
diren genelgesi: “Vatan ve milletimizin en büyük tehlikeyle
karfl› karfl›ya kalmas› sonucu olarak bütün Rumeli ve Ana-
dolu’nun giriflti¤i millî ve mukaddes savafl esnas›nda hal-
k›n iç ve d›fl en do¤ru haberlerle ayd›nlat›lmas› ivedi ihtiya-
c› dikkate al›nm›fl ve sonucunda Ankara’da “Anadolu Ajan-
s›” ad› alt›nda bir kurum oluflturulmufltur” (A.K.M.V.C, s.17;
A. T. T.B., s.286; M.M.A.B., s.46).

: Atatürk’ün, Salih Pafla’n›n yerine yeni kabineyi kuran Da-
mat Ferit pafla ve heyetinin tan›nmayaca¤›na dair vilâyet-
lere genelgesi: “...Vatana ihaneti ispatlanm›fl olan ve düfl-
man süngüsü ile görev verilen Damat Ferit Pafla ve kabi-
nesinin hiçbir flekilde tan›nmayaca¤›n› bildiririz” (A.T.T.B.,
s.285-286).

9 Nisan 1920 : Atatürk’ün, 14. Kolordu Komutan› Yusuf ‹zzet Pafla’ya ken-
disini Ankara’ya ça¤›ran telgraf›: “Siyasî ve askerî en
önemli kararlar›n verilmesi günlerindeyiz. Sizin de bu gö-
rüflmelerde haz›r bulunman›z faydal› olacakt›r. Ankara’ya
teflrifinizi rica ve hürmetler ederim” (Yusuf ‹zzet Pafla, bu
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telgraf üzerine 10 Nisan 1920 günü Ankara’ya hareket et-
mifltir. M.M.H., s.349).

10 Nisan 1920 : Atatürk’ün, 12. Kolordu Komutan› Albay Fahrettin (Altay)
Bey’e Konya’dan milletvekili seçilmesinin uygun olaca¤›n›
bildiren telgraf›: “...Konya’dan milletvekili seçilmeniz uygun
olacakt›r. Milletvekili seçilmekle Kolordu Komutanl›¤›’ndan
ayr›lman›z gerekmeyecektir. Cevab›n›z› bekliyoruz”
(O.Y.S., s.237).

: fieyhülislâm Dürrizade Abdullah’›n, Anadolu’daki millî kuv-
vetleri kâfir ve katlinin gerekli olaca¤›n› bildiren fetvas›
(‹.H., s.598; T.K.S., s.162).

12 Nisan 1920 : Atatürk’ün, Bursa’da 56. Tümen Komutanl›¤›’na telgraf›:
“‹stanbul bas›n›n›n gerek posta ile ve gerek sat›c›lar için el-
den Bursa’ya gelenlerinin askerî kontrolden geçilerek sa-
k›ncal› olanlar›n giriflinin önlenmesi” (M.M.A.A.K., s.589).

: Atatürk’ün, Bursa’da 56. Tümen Komutanl›¤›’na telgraf›:
“Orada ele geçirilebilecek ‹stanbul ve yabanc› bas›n›ndan
birer nüshan›n Heyet-i Temsiliye’ye gönderilmesi”
(M.M.A.A.K., s.593).

12/13 Nisan 1920 : Atatürk’ün, Anzavur ve Gâvur ‹mam’›n Manyas yöresinde
2. defa bafllatt›klar› isyan› bast›rmak üzere Bursa ve Bal›-
kesir’deki komutanlara ola¤anüstü yetkiler verildi¤ini bildi-
ren beyannamesi: “iflgale karfl›, tüm Anadolu ve Rumeli el-
birli¤iyle, imanla ve vicdanla hayk›r›p ba¤›ms›zl›k u¤runa
ç›rp›n›rken, düflman en etkili silâh olan iç isyanlar› k›flk›rt-
maktad›r. Anzavur ve Gâvur ‹mam’›n, Manyas yöresine
gönderilifl sebebi budur. Ola¤anüstü Meclis için Ankara’ya
gelenler ve Heyet-i Temsiliye’nin müflterek toplant›s›nda
al›nan ortak kararla 61. Tümen Komutan› Kâz›m Bey e Ba-
l›kesir livas›nda, 56. Tümen Komutan› Bekir Sami Bey’e
Bursa vilâyeti dahilinde tüm Kuva-yi Milliye, askeriye ve di-
¤er ilgililere karfl› kargaflalar› önlemek üzere azletme, hap-
setme ve idam etme dahil her türlü cezay› tatbik etmek için
ola¤anüstü yetki verilmifltir” (M.B.S.G.A., s.346-347;
M.M.B., s. 54).

13 Nisan 1920 : Atatürk’ün kolordulara telgraf›: “Gerek askerî birlikler ve ge-
rekse Kuva-yi Milliye taraf›ndan esir edilen düflman asker-
lerinin hayatlar›n›n korunmas›na ola¤anüstü itina edilmesi”
(A.Ö.A.S., S.124; A.H.A., 1982. b.3).
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14 Nisan 1920 : Atatürk’ün, Afyonkarahisar’da bulunan Albay Refet (Bele)
Bey’e telgraf›: “Bölgeniz içindeki ‹talyan Ajans› bildirilerinin
düzenli olarak buraya iletilmesi” (M.M.A.A.K., s.593).

: Atatürk’ün, Bursa’da 14. Kolordu Komutan Vekili Bekir Sa-
mi Bey’e telgraf›: “Hâkimiyet-i Milliye gazetesi için ‹stan-
bul’da kâ¤›t haz›rlatt›r›lm›flt›r. ‹stanbul’a bir özel memur
gönderilerek teslim al›nacak kâ¤›tlar›n Bursa’ya getirilmesi-
nin temini ile neticenin bildirilmesini rica ederim” (M.M.
A.B., s.64).

16 Nisan 1920 : Ankara Müftüsü Rifat(Börekçi) Efendi’nin, fieyhülislâm
Dürrizade Abdullah’›n fetvas›n›n dinen geçerli olmad›¤›n›
ilân eden fetvas› (‹.H., s.600; T.K.S., s.165). (Rifat Efen-
di’nin fetvas› Anadolu’ya tebli¤ edildikten sonra yüzlerce
müftü ve din bilgini taraf›ndan onaylanarak imzalanm›fl ve
22 Nisan 1920 tarihinden itibaren çeflitli Anadolu gazetele-
rinde imzalar›yla beraber yay›mlanmaya bafllam›flt›r.
S.Y.K.S., S.206; T.K.S., s.165).

: Atatürk’ün, Edirne’de 1. Kolordu Komutanl›¤›’na telgraf›:
“Bulgar gazetelerinde millî harekete ayk›r› olarak yay›mla-
nan bilgi ve haberlerin uygun flekilde yalanlanmas› ve Bul-
gar bas›n›n›n millî hareket hakk›nda do¤ru bilgiler alarak
yay›n yapmas›n›n sa¤lanmas›” (M.M.A.B., s.32-33).

: Atatürk’ün, Kâz›m Karabekir’e Baha Sait Bey’in Sovyetler-
le yapt›¤› anlaflmay› imza etmedi¤ini bildiren telgraf› (‹.H.,
s.593; A.T.T.B., s.294).

18 Nisan 1920 : Atatürk’ün, Düzce isyan›n›n fliddetlenmesi üzerine 24. Tü-
men Komutan› Yarbay Mahmut Bey’e telgraf›: “Düzce isya-
n› fliddetli bir safhaya girmifltir. Beraberinizdeki bütün kuv-
vetlerle vakit geçirmeksizin Düzce’ye hareketle isyan› orta-
dan kald›r›n›z!” (M.M.H., s.360; T.‹.H., c.VI, s.47).

: Atatürk’ün, Konya Posta ve Telgraf Baflmüdürlü¤ü’ne telg-
raf›: “Anadolu Ajans› haberlerinin günü gününe gereken
merkezlere ulaflt›r›lmas›nda gecikmeye sebep olan, bu ko-
nuda müsamaha gösteren memurlar›n isimlerinin bildiril-
mesi” (M.M.A.A.K., s.594).

: Atatürk’ün, Anadolu’da tüm telgraf merkezlerine bildirisi:
“Anadolu Ajans› bildirilerinin baz› yerlere ulaflt›r›lamad›¤›
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yolunda flikâyetler al›yoruz. Milletin havadissiz kalmamas›
amac›yla yürütülen bu hizmetin bütün telgrafç›lar›m›zca da
desteklenece¤ini flüphesiz kabul eder, bununla beraber bu
yolda meydana gelebilecek kusurlar›n vatan ihaneti olufltu-
raca¤›n› bildiririz” (M.M.A.A.K., s.596).

18/19 Nisan 1920 : Atatürk’ün, Kâz›m Karabekir’e, Ankara’ya bir miktar kuvvet
gönderilmesini isteyen telgraf›: “...Disiplinine, gayretine,
iman›na tamamen itimat edilecek ve herhangi bir yerde
patlayacak bir ayaklanmay› an›nda tepeleyebilmek üzere
güçlü bir yumruk gibi güvenilebilecek seyyar yedeklere ih-
tiyaç görülmektedir. Bu amac› temin etmek ve millî yedek
birli¤ini oluflturmak üzere emrinizdeki tümenlerden seçile-
cek befl yüz ilâ bin mevcutlu seçkin bir birli¤in veya birlikle-
rin bütünlü¤ü bozulmadan ayr›ca gönüllü olarak bu tarzda
oluflturulacak bir müfrezenin Ankara’ya yollanmas›n› ge-
rekli görmekteyiz” (‹.H., s.606; A.T.T.B., s.299-300).

20 Nisan 1920 : ‹stanbul’dan Anadolu’ya geçmekte olan Fevzi (Çakmak)
Pafla’n›n, Kuflçal›’ya gelifli (A.T.B.D. say›: 75, b.1618;
F.Ç.I) ve makine bafl›nda Atatürk’le konuflmas› (Bu konufl-
mada Atatürk, Adapazar›’nda 24. Tümen Komutan› Yarbay
Mahmut Bey’in kendisini karfl›layaca¤›n› ve trenle Anka-
ra’ya hareketine yard›m edece¤ini bildirmifltir. F.Ç.I).

: Atatürk’ün, ‹stanbul’dan Anadolu’ya geçmek üzere Kuflça-
l›’ya gelen Fevzi (Çakmak) Pafla’ya telgraf›: “...Milleti seç-
kin hizmetlerinize erifltirece¤inizden ötürü hepimiz çok mut-
luyuz. Mümkün olan çabuklukla Ankara’y› flereflendirmeni-
zi bekleriz!” (A.T.B.D. say›: 75, b.1616).

: Fevzi (Çakmak) Pafla’n›n, Kuflçal›’dan kendisine gösterilen
ilgi sebebiyle Atatürk’e teflekkür telgraf›: “...‹stanbul’da va-
tan›ma edemedi¤im hizmeti Anadolu’da telâfi edebilir-sem,
benim için en büyük saadettir” (A.T.B.D., say›: 75, b. 1617).

: Atatürk’ün, Kâz›m Karabekir’e yaz›s›: “...Harbiye eski Naz›-
r› Fevzi Pafla, davetimiz üzerine beraberinde baz› k›ymetli
subaylarla birlikte hayat›n› kurtararak ‹stanbul’dan ç›km›fl-
t›r. Ankara’ya gelifli hususu güven alt›na al›nm›flt›r. Kendi-
sinden manen ve maddeten azamî istifade için Büyük Millî

213



Meclis’in karar› ile kurulacak ‹cra Heyeti’nde Müdafaa Ve-
kili  olmas›n›   münasip zannediyoruz”   (‹.H., s.611).

: Atatürk’ün, ‹nebolu’da kurulan Gençler Mahfili’nin Millî Mü-
cadele ile ilgili haberlerin kendilerine de ulaflt›r›lmas›n› iste-
yen 4 Nisan 1920 tarihli yaz›s›na cevab›: “Anadolu’nun
muhtaç oldu¤u havadis ihtiyac›n› Anadolu Ajans› tatmin
ediyor. Vazifenin sizlerce de takdir edildi¤inin memnuniyet-
le görülmesi sebebiyle, Ajans bildirilerinin mümkün oldu¤u
kadar genifl bir sahada, hatta köylere var›ncaya kadar
ulaflt›r›lmas›na yard›mc› olman›z› rica ederiz” (M.M.A.A.K.,
s. 595).

: Atatürk’ün, Samsun Mutasarr›fl›¤›’na telgraf›: “Vatan›n flu
ölüm kal›m savafl›nda, ‹stanbul’da düflman elinde ve em-
rinde olan ‹stanbul bas›n›na karfl› pek ciddi bir kontrol uy-
gulanmas› zorunludur. Gerekli önlemlerin al›nmas›”
(M.M.A.A.K., s.590).

21 Nisan 1920 : Atatürk’ün, vilâyetlere Meclis’in 23 Nisan 1920 günü aç›la-
ca¤›n› bildiren genelgesi: “Nisan›n 23’üncü Cuma günü An-
kara’da Büyük Millet Meclisi aç›lacakt›r” (N.l, s.431;
H.T.V.D. say›: 14, v.363; ‹.H, s.616; M.M.II., s.409;
TBMM., s.40; T.‹.H. c.ll, ks.2, s. 160).

: Atatürk’ün, Bal›kesir’de 61. Tümen Komutanl›¤›’na telgraf›:
“Büyük Millet Meclisi’nin aç›l›fl›ndan sonra Anadolu vaziye-
tinin alaca¤› fevkalâde önem sebebiyle ‹stanbul halk›n›n
burada seyredecek olaylardan uzak kalmamalar› için Ana-
dolu Ajans› günlük bildirilerinin, Band›rma’dan emin kay›k-
ç›lar ve vapur kaptanlar›yla düzenli olarak ‹stanbul’a ulaflt›-
r›lmas›” (Ayn› yaz› Mudanya Kaymakaml›¤›’na da yaz›lm›fl-
t›r. M.M.A.A.K., s.597).

22 Nisan 1920 : Atatürk’ün, bütün vilâyetlere genelgesi: “23 Nisan’dan iti-
baren bütün mülkî ve askerî makamlar›n ve umum milletin
baflvuru yerinin, ad› geçen Meclis olaca¤› arz olunur” (N.l,
s.432; ‹.H., s.614; M.M.B.II, s.409; ‹.S.V.R., s.172; T.‹.H.,
c.ll, ks.2, s.161).

: Atatürk’ün, Feke Kaymakam› fierafettin Bey’e telgraf›: “Mil-
lî hareketi f›rsat sayarak çapulculu¤a kalk›flacak zorbalar
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aleyhine Kuva-yi Milliye Komutanlar› ve Ni¤de 11. Tümen
Komutan› Yarbay Arif Bey’le iliflki kurarak en fliddetli ön-
lemleri uygulay›n›z. Düflmandan kurtar›lan memlekette
Hükûmetin görevi intizam ve asayifli temin etmektir”
(A.T.T.B., s.302).

23 Nisan 1920 : Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin aç›lmas› (Z.C.,
Devre: I, cilt: I, s.1; N.,ll, s.433; T.‹.H., c.II ks.2, s.161;
T.B.M.M., s.42; M.M.M.T., s. 126; M.M.B.II, s.409; M.M., s.
120; H.M.M., s. 110; T.IV, s.51; B.M.‹., s. 18; T‹.T, s. 100;
O.T.P., s.234; E.Ö.K.A.B.II, s.571; ‹.H., s.615; Ü.M., s. 157;
Türk D.T., s. 105; Türk D.T.D., s.60; TC.T, s.60-61;
T.A.T.D.T.G., s.55; D.T., s. 126; A.B.E.B., s. 133).

: Atatürk’ün, Meclis’in hangi üyelerden oluflaca¤›na dair Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’nde demeci: “Yüksek meclisiniz,
bildi¤iniz gibi, ola¤anüstü yetkiye sahip olarak, yeniden se-
çilen milletvekilleri ile taarruza u¤rayan Hükûmet Merke-
zi’nden can›n› kurtararak buraya gelen milletvekillerinden
oluflmufltur” (Z.C., Devre, I, cilt: I, s.2).

: Atatürk’ün, Albay Cafer Tayyar Bey’e telgraf›: “...Trakya,
kesin olarak Anadolu ile beraber Osmanl› Devleti’nin bir
parças›d›r” (A.‹.‹.A.B., s.79).

24 Nisan 1920 : Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Mütareke’den
Meclis’in aç›ld›¤› güne kadarki siyasî olaylar› özetleyen
uzun konuflmas›: “...Milli egemenli¤in her fleyden evvel be-
lirmesi amac›yla Yüksek Meclisiniz ola¤anüstü yetki ile top-
lanm›flt›r. Seçimlerin ivedilikle ve coflku ile yap›lmas› huku-
kî durumumuzun bütün milletçe de ayn› görüfller içinde
kavran›p anlafl›ld›¤›n› ve yüksek Meclisinizin flekil ve niteli-
¤inin millî iradeye samimiyetle, kuvvetle dayand›¤›n› gös-
termifltir” (Z.C., Devre: I, cilt: I, s.8-30).

: Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Hükûmet kuru-
luflu hakk›nda konuflmas› ve önergesi: “Hükûmet kurulma-
s› zorunludur!” (Z.C., Devre: I, cilt: I, s.30-32).

: Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, yapt›¤› genifl
aç›klamalar nedeniyle Meclis’in teflekkürlerini bildirmesi
üzerine konuflmas›: “...Benim için dünyada en büyük mü-
kâfat, milletin en ufak bir takdir ve iltifat›d›r. Yüksek Mecli-
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sinizi teflkil eden say›n üyeler bütün milletin mümessili ol-
mak itibariyle, yak›nl›klar›n› umum milletin yak›nl›¤› gibi sa-
yar›m” (Z.C., Devre: I, cilt: I, s.33).

: Atatürk’ün, Devlet vazife ve sorumlulu¤unun Heyet-i Tem-
siliye’den Meclis’e al›nmas›na dair Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde konuflmas›: “...Bu dakikadan itibaren teklif edi-
yorum: Derhal memleketin mukadderat›n› üzerinize al›n›z!
Bütün bu Meclis, bütün manas›yla sorumlu olmak lâz›m ge-
lir. Millet bizi ancak bunun için gönderdi; bizi buraya befl ki-
flinin eline milleti terk edelim diye göndermemifltir” (Z.C.,
Devre: I, cilt: I, s.36-37).

: Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk gizli oturu-
munda memleket durumu hakk›nda konuflmas›: “...Yaln›z
ve yaln›z bir fley düflünmeye mecburuz; o da memleketin
kurtulufludur. Bu sebeple bütün gerçekleri aç›kl›¤›yla bile-
rek isabetli kararlar›n›z› vermenizi, geçen konuflmamda
iflaret etti¤im gibi, memleketin menfaatleri ad›na temenni
ederim. Millete ba¤›ms›zl›k temin edilece¤i güne kadar bir
fert olarak bütün varl›¤›mla çal›flmaya mukaddesat›m ad›-
na söz vermiflimdir. Bu sözü burada tekrar etmekle fleref
kazan›r›m” (G.C.Z., c.l, s.2-10)

: Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkanl›¤›’na se-
çilmesi (N.ll, s.439; A.T.T.B., s.302; Z.C., Devre: I, cilt: 1,
S.38; T.B.M.M., s.44; A.B.E.B., s.133).

: Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkanl›¤›’na se-
çildikten sonra teflekkür konuflmas›: “...Bugün muhterem
heyetinizin umumî oylar›nda belirmifl olan millî itimad›, liya-
katimin çok üstünde görmekle beraber flahs›m için bir
amaç olarak de¤il, beraber giriflti¤imiz kutsal mücadelenin
yöneldi¤i amaçlar› elde etmek için milletin bahfletti¤i bir da-
yanak olarak kabul ediyorum. Gerek askerî gerekse siyasî
hayat›m›n bütün dönemlerini iflgal eden mücadelelerimde
daima hareket kural›m, millî iradeye dayanarak milletin ve
vatan›n muhtaç oldu¤u amaçlara yürümek olmufltur” (Z.C.,
Devre: I, cilt: I, s.39).

25 Nisan 1920 : Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi ad›na milleti birlik
ve beraberli¤e ça¤›ran ve düflman yalanlar›na inan›lma-
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mas›n› isteyen bildirgesi: “Anadolu’nun her köflesinden ge-
len vekillerimizin oluflturdu¤u Büyük Millet Meclisi, olan› bi-
teni dinleyip anlad›ktan sonra millete gerçe¤i söylemeyi ge-
rekli gördü. Kutsal vatan›m›z› kurtarmak için, ‹ngiliz casus-
lar›n›n sizi aldatmak üzere uydurduklar› yalanlara inanma-
y›n!” (A.T.T.B., s.303-304; Z.C., Devre: I, cilt: I, s.60).

: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 6 kiflilik “Geçici ‹cra Encü-
meni seçilmesi (Z.C., Devre:l, cilt: 1, s.58-61). (Atatürk,
Meclis Baflkan› olmas› nedeniyle -3 May›s 1920’e kadar
görev yapan- bu encümenin de baflkanl›¤›n› yapm›flt›r).

: Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Albay ‹smet
(‹nönü) Bey’in Genelkurmay Baflkanl›¤› görevini yürütmesi-
ni ve bu s›fatla “Geçici icra Encümeni” içinde çal›flmas›n›
Meclisin onay›na sunan konuflmas› (A.S.D.I, s.70).

26 Nisan 1920 : Atatürk’ün, Sovyet Hükûmeti’ne harp malzemesi yard›m›
isteyen mektubu (Bu mektuba, 3 Haziran 1920’de Sovyet
D›fliflleri Komiseri Çiçerin cevap vermifltir). (A.T.T.B.,
s.304; Ö.A.Ö.M., s.191; T.‹.H., c.lV, s.9; T.‹.H., c.II ks.2,
s.171, 340; T.D.P.E.Y.K.S., s.63; K.S.G.D.S., s.662; T.‹.‹.,
s.99; A.D.M.P., s.346-347; A.An., s.85; Ü.M., s.249).

: Atatürk’ün, kolordulara, “Genelkurmay Baflkanl›¤›’na, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi karar›yla Albay ‹smet (‹nönü)
Bey’in seçildi¤ini ve göreve bafllad›¤›n›” bildiren genelgesi
(‹.H., s. 626).

27 Nisan 1920 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Ankara’ya gelen Fevzi (Çak-
mak) Pafla’y› istasyonda karfl›lamas› (Z.C., Devre: I, cilt: I,
s.90-92; F.Ç.I; A.T.T.B., s.308; M.M.H., s.378; T.‹.H., c.ll,
ks.2, s.83; M.M., s.124; ‹.H., s.634).

: Atatürk’ün, Fevzi (Çakmak) Pafla’n›n Ankara’ya geldi¤ini
bildiren genelgesi: “Sab›k Harbiye Naz›r› Fevzi Pafla, mille-
tin varl›¤›n› kurtarma yolundaki mücadelesine bundan son-
ra Anadolu’da kat›lmak üzere ‹stanbul’dan Ankara’ya gel-
mifltir” (A.T.T.B., s.308).

: Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi ad›na Padiflah
Vahdettin’e telgraf›: “Millî savunmam›z›, düflmanlar›n bay-
raklar› babalar›m›z›n ocaklar› üstünden çekilinceye kadar
terk edemeyiz. ‹stanbul mabetleri etraf›nda düflman asker-
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leri gezdikçe, özvatan topraklar› üstünden yabanc› adam-
lar›n ayaklar› çekilmedikçe, biz mücadelemizde devam et-
meye mecburuz. Kendi Hükûmetimizin idaresi alt›nda bed-
baht ve fakir yaflamak, yabanc› esareti karfl›l›¤› kavuflaca-
¤›m›z huzur ve mutlulu¤a bin kere üstündür” (Z.C., Devre:
I, cilt: I, s.123-124; A.T.T.B., s.305-307).

: Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin aç›l›fl›n› kutla-
yan Anadolu Kad›nlar› Müdafaa-i Vatan Cemiyeti’ne teflek-
kür telgraf› (A.K.M.V.C, s.18-19).

29 Nisan 1920 : Atatürk’ün, Konya’da 12. Kolordu Komutan› Fahrettin (Al-
tay) Bey’e, flair Mehmet Akif’in Burdur’dan milletvekili seçil-
mesinin teminini isteyen telgraf› (A.H.A., 1977, s.145).

: Atatürk’ün, yeni kurulan Orenburg ‹slâm Hükûmeti’ne teb-
rik telgraf› (‹.H., s.640; A.T.T.B., s.311).

30 Nisan 1920 : Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin aç›l›fl›n› bir no-
ta ile Avrupa D›fliflleri Bakanl›klar›’na bildirmesi (A.T.T.B.,
s.314; ‹.S.V.R., s.173; K.S.G.D.S., s.658; ‹.A., s.746;
M.M.Ka.ll, s.93).

1 May›s 1920 : Atatürk’ün, Genelkurmay Baflkan›’n›n da ‹cra Vekilleri He-
yeti aras›nda bulunmas›na dair Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nde konuflmas› (Z.C., Devre: I, cilt:l, s.163-164).

3 May›s 1920 : Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, ilk “‹cra Vekilleri Heyeti-
min seçilmesi (Z.C., Devre: I, cilt: 1, s. 198). (24 Ocak 1921
‘e kadar Atatürk’ün baflkanl›¤›nda görev yapm›flt›r).

4 May›s 1920 : Atatürk’ün, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen
esaslar› ve ‹cra Vekilleri Heyeti’nde görev alan kiflileri bildi-
ren” genelgesi: “Millî iradenin fiilen vatan›n mukadderat›na
el koymufl tan›nmas›, esas ilke olarak kabul edilmifltir”
(A.T.T.B., s.316-317).

5 May›s 1920 : Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce seçilen “‹cra Vekilleri He-
yetimin, Atatürk’ün baflkanl›¤›nda ilk toplant›s›n› yapmas›
(V.H., s.145; ‹.A., s.745; T.IV., s.350; A.B.E.B., s.133).

6 May›s 1920 : Atatürk’ün, Millî Mücadele’ye hizmeti geçenlere Büyük Mil-
let Meclisi ad›na teflekkürü: “Mütarekeyi izleyen günlerde
haks›z yabanc› iflgaliyle karfl›laflan bütün memleket parça-
lar›nda ›rz ve vatan›n korunmas› için hizmet veren bütün
idareciler ve komutanlarla subaylar ve memurlar ve halk ile
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millî kahramanlara, Büyük Millet Meclisi’nin özel teflekkür-
lerini sunmaya Meclis taraf›ndan görevlendirildim. Bu göre-
vi yaparken yüksek bir ruh hazz› ile duyguland›¤›m› ilâve-
ten ifade ederim” (A.T.T.B., s.317).

8 May›s 1920 : Atatürk’ün Geyve’de bulunan Ali Fuat Pafla’ya, Ankara’y›
tehdit eden isyanlar sebebiyle telgraf›: “...Bugün, Ankara,
yani bütün millî varl›k tehlike alt›nda saymak lâz›md›r. Bu
sebeple her fleyden evvel Ankara’da tam anlam›yla güven-
lik sa¤lamak için, bir fesat sahas›n› çevreleyen Safranbolu,
Çerkefl, K›z›lcahamam, Beypazar›, Mudurnu, Geyve hat-
t›nda savunma ile ilgili bir vaziyet muhafazas›na çal›fl›lmak
gereklidir” (T.‹.H., c.lV, s.57).

9 May›s 1920 : Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi ad›na Anadolu
Ajans› arac›l›¤›yla ‹slâm âlemine bildirgesi: “...‹flte biz, bir
taraftan müstevlileri geldikleri yerlere kovmak di¤er taraftan
aldat›lan ve kar›fl›kl›¤a itilenleri yola getirmekle meflgul ol-
du¤umuz bir zamanda sizi hakikatten haberdar etmek iste-
dik! ...Orduyu terhis etmek, köylülere Kuva-yi Milliye’yi asi
tan›tmak, milleti kendine fleref veren en asil ve civanmert
evlâd›na karfl› flüphe ve tereddüde düflürmek, bar›fl› haz›r-
lamak için ‹ngiliz emri alt›nda çal›flan vatans›zlar›n ilk ifli ol-
du!” (A.T.T.B., s.323).

: Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumda
askerî ve siyasî vaziyet hakk›nda konuflmas› (G.C.Z., c.l,
s.20-26).

10 May›s 1920 : Atatürk’ün, “Chicago Tribün” muhabirine demeci: “...Milli-
yetçilerin görüflü fludur: Türkiye, Türkler içindir ve Türkiye
ba¤›ms›z olmal›d›r. Mütareke imza edildi¤i zamanki s›n›r›
esas say›yoruz. Bu sebeple antlaflma flartlar›n›n bu görüfle
uymayan k›s›mlar›na karfl› mücadele edilecektir!”
(A.S.D.III, s.14).

11 May›s 1920 : Atatürk’ün,   ‹stanbul’da  Divan-›   Harp taraf›ndan  idama
mahkûm edilmesi (Karar›n, Padiflah taraf›ndan onay›: 24
May›s 1920). (A.‹.‹.A.B., s.83; O.T.P., s.234; E.Ö.K.A.B.II,
s.583-586; ‹.D.P.A., s.359; ‹.A., s.806; T.IV, s.63; A.B.E.B.,
s. 134).

: Atatürk’ün, K›l›ç Ali’nin ayr›l›fl› nedeniyle kendisine telgraf
çeken Antep Müdafaa-i Hukuk Merkez Heyeti’ne cevab›:
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“Pek k›ymetli olsa bile, vatan›n müdafaas›n› bir tek flahsa
ba¤l› bulundurmak uygun de¤ildir. Orada K›l›ç Ali Bey’le
beraber yetiflmifl büyük vatanperverler vard›r. Ve sizlerin
her birinizden K›l›ç Ali Bey’in önüne geçecek hizmetler
bekleriz. Metin olunuz, telâfl etmeyiniz; birliklerinizi emni-
yetle muhafaza ediniz” (G.S.‹., s.58).

14 May›s 1920 : Atatürk’ün, 9-13 May›s günleri aras›nda toplanan Edirne
Kongresi’nin ald›¤› kararlar hakk›nda Trakya Müdafaa-i
Hukuk Merkez Heyeti Baflkanl›¤›’na telgraf›: “Edirne Fev-
kalâde Meclisi’nin Yunan iflgali ihtimaline karfl›, Trakya’n›n
savunma esas› dahilinde verdi¤i karar uygundur. Paris’teki
Osmanl› delege heyeti, milletin hiçbir flekilde vekâletine sa-
hip de¤ildir” (T.M.M.I, s.200; A.T.T.B., s.329).

15 May›s 1920 : Atatürk’ün, Kâz›m Karabekir’e iç isyanlar›n yay›lma e¤ilimi-
ne karfl› do¤u bölgelerinde gereken önlemlerin al›nmas›n›
isteyen telgraf›: “...Biz her fleyden evvel bütün kuvvetimiz-
le memleketimizin iç dayan›flmas›n› korumay› baflar›rsak,
s›n›rlar›m›z› kurtarmaya muvaffak olaca¤›m›z görüflünde-
yiz. Bu sebeple kolordunuz birlikleriyle her fleyden evvel
gericili¤i ortadan kald›racak flekilde bat›ya do¤ru harekât
ve tertibat düflünmek mecburiyetindeyiz. Bundan baflka
bütün iç kar›fl›kl›klar›n kuvvetlerimizi içerde ifllemez hale
getirerek s›n›rlar›m›z› yabanc›lara teslim için maksatl› ola-
rak ç›kar›ld›¤›na e¤er Erzurum halk› gerçekten inan›yorlar-
sa, bunlar yak›ndaki, hatta uzaktaki halk ve bilginlere de-
vaml› mektuplar ve telgraflar yazarak mühim uyarma göre-
vi yapabilirler” (‹.H., s.686-687).

17 May›s 1920 : Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumun-
da siyasî durum hakk›nda konuflmas›: “...Millî amaçlar›m›-
z›n temin ve elde edilifli amac›yla her türlü giriflimde bulun-
mam›z için ‹cra Heyeti’ne yetki vermifltiniz. Biz o yetkiye
dayanarak tabiî her tarafta giriflimlerde bulunmaktay›z. An-
cak bu giriflimlerin eylem haline dönüflmesi için tarihe kar-
fl›, millete karfl› çok düflünmek mecburiyetindeyiz ve bu dü-
flünceler son eylemin yaklaflt›¤›n› anlatt›¤› zaman zannedi-
yorum ki, Yüksek Heyetinizde gereken kanaat ve güven
oluflacakt›r” (G.C.Z., c.l, s.31-35).

20 May›s 1920 : Atatürk’ün, vatana ihaneti ispatlanm›fl bulunan Damat Ferit
Pafla ve arkadafllar›n›n vatandafll›k hukukundan ve milleti-
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miz aras›ndan ç›kar›lmas›na dair 19.5.1920 tarihli Büyük
Millet Meclisi karar›n› bildiren genelgesi (A.T.T.B., s.332-
333).

23 May›s 1920 : Ankara’da, Atatürk’le Fransa’n›n Suriye Yüksek Komiserli-
¤i Genel Sekreteri Robert de Caix baflkanl›¤›ndaki heyet
aras›ndaki görüflmelerin tamamlanmas› ve 29/30 May›s
1920 gece yar›s›ndan bafllamak üzere güney bölgesinde
20 günlük ateflkes anlaflmas› yap›lmas›n›n karar alt›na
al›nmas› (A.‹.Y.I., s.55-56; K.S.G.B.S., s.330-331).

24 May›s 1920 : Atatürk hakk›nda ‹stanbul Divan-› Harbi’nin verdi¤i 11 Ma-
y›s 1920 tarihli idam karar›n›n, Padiflah Vahdettin taraf›n-
dan onaylanmas› (A.‹.‹.A.B., s.82-83; i.A., s.806; O.T.P.,
S.234; A.B.E.B., s.134).

: Atatürk’ün, Adapazar›, Düzce ve Bolu yörelerindeki isyan-
lar ve al›nan önlemler hakk›nda Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi’ne bilgi sunmas› (A.S.D.I., s.74-76).

29 May›s 1920 : Atatürk’ün, askerî, siyasî ve d›fl durum hakk›nda verilen bir
gensoru nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli
oturumunda konuflmas›: “...Kendi kuvvetimizi göz önüne
almaks›z›n d›flardan, fluradan buradan gelecek kuvvetlere
dayanarak emel izlersek ve o kuvvetten ve o imdattan yar-
d›m da gelmezse hayal k›r›kl›¤›na u¤rar›z. Bunun için her
fleyden önce kendi kuvvetimize önem veriyoruz” (G.C.Z.,
c.l, s.46-48).

1 Haziran 1920 : Atatürk’ün, Kâz›m Karabekir’e telgraf›: “Do¤u harekât› hak-
k›ndaki 30.5.1920 tarihli telgraf›n›z Vekiller Heyeti’nde gö-
rüflülmüfl, gerekçesi tetkik edilmifl ve askerî birliklerimizle
harekete geçmek suretiyle Ermenistan seferine bafllama
zaman›n›n gelmemifl oldu¤una karar verilmifltir” (A.T.T.B.,
s.334-337).

: Atatürk’ün, Samsun Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Baflkanl›-
¤›’na, milletvekili seçiminin bu derece gecikmesi sebepleri-
nin ve sorumlular›n›n isimlerinin bildirilmesini isteyen telg-
raf› (S.M.H.,s.15).

3 Haziran 1920 : Sovyet Hükûmeti ad›na D›fliflleri Komiseri Çiçerin’in, Ata-
türk’ün 26 Nisan 1920 tarihli mektubuna cevab› (A.M.D.P.I,
s.160-161; T.‹.H., c.ll, ks.2, s.172-173; ‹.A., s.749; A.A.,
s.86; ‹.H., s.735; T.‹.‹., s.99; A.D.M.P., s.348).
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: Cemal Pafla’n›n, Moskova’dan Atatürk’e mektubu:
“...Mustafa Kemal! Emin ol ki memleket kurtulacak ve kur-
tulufl özellikle kahramanl›¤› ve esarete karfl› nefreti her tür-
lü flüpheden uzak olan Türk unsuruna, senin telkin etti¤in
aflk ve iman sayesinde kabil olaca¤› için Mustafa Kemal
ad›, Do¤u ve Türk dostlar› aras›nda en büyük bir yeri iflgal
edecek!” (‹.H.E.P., s.10; ‹.H., s.744-746; A.‹.Y.I, s.58-61
K.S.G.D.S., s.667; M.M.Y., s.382-385).

5 Haziran 1920 : Atatürk’ün, Roma’da bulunan Osmanl› Elçisi Galip Kemalî
(Söylemezo¤lu) Bey’e Ankara hükûmetinin D›fliflleri örgü-
tünün yeniden düzenlenmesi, d›fl temsilcilerin seçilmesi
hususlar›nda görüflmek üzere Ankara’ya davet mektubu
(B.G., s. 132-133).

: Ahmet ‹zzet Pafla’n›n, Anadolu’da tutsak bulunan ‹ngiliz
asker ve subaylar› hakk›nda Atatürk’e mektubu (M.S., S.
132-133).

7 Haziran 1920 : Atatürk’ün, iç ve d›fl siyaset hakk›nda Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde konuflmas› (Z.C., Devre: I Cilt: 2, s.132-133).

10 Haziran 1920 : Atatürk’ün, Anadolu’ya geçmek üzere ‹stanbul’dan Mudan-
ya’ya gelen Nurettin (Sakall›) ve Nihat (An›lm›fl) Paflalara,
hofl geldiniz mesaj› göndermesi (M.B.S.G.A., s.401).

11 Haziran 1920 : Atatürk’ün, Bolu-Düzce isyan›n› bast›rmak üzere gönderdi-
¤i efelerin dönüflü nedeniyle Demirci Mehmet Efe’ye teflek-
kür mektubu: “Kahraman efelerinizi size gönderiyorum. Ay-
d›n’›n bu do¤ru özlü ve fedakâr evlâtlar› Bolu-Düzce yöre-
sinde memleketimizi düflmanlar›n esaretine düflürmeye ça-
l›flan hainleri pek kahramanca, fedakârane ortadan kald›r-
d›lar ve vatan›m›za büyük hizmetler yapt›lar. Allah iki ci-
handa aziz etsin!” (E.H., s.178).

: Cemal Pafla’n›n, Moskova’dan Atatürk’e mektubu: “Benim
Türkistan, Afganistan ve Hindistan dahilinde faaliyet gös-
termem Rusya Hükûmeti taraf›ndan derhal kabul olundu.
Ben o taraflarda, Halil (Kut) Pafla da ‹ran taraflar›nda faali-
yet göstererek zulüm ve istibdat alt›nda as›rlardan beri ya-
flamakta olan do¤u milletlerini ‹ngiliz istibdad›ndan ve zul-
münden kurtarmaya çal›flaca¤›z” (T.Me., Ta. 30.1.1945
M.H., s.49; ‹.H., s.798-801; A.K.T.K.P.S., s.69-71;
Ö.A.Ö.M., s.234-237; M.M.Y., s.386-389).
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15 Haziran 1920 : Mustafa Suphi’nin, Bakû’den Atatürk’e mektubu (M.H.,
s.36; T.S.K.F., s.221).

17 Haziran 1920 : ‹ngiliz  Yüksek Komiseri Amiral J. de Robeck’in, Lord Cur-
zon’a yaz›s›: “...Mustafa Kemal’in askerleri Gebze’ye kadar
geldi. Haydarpafla ve Üsküdar’›, Kemalistlerin basmas›n-
dan korkuyoruz” (‹.G.B.T., s.275).

20 Haziran 1920 : Atatürk’ün, Sovyet Rusya D›fliflleri Komiseri Çiçerin’in
3.6.1920 tarihli mektubuna cevab›: “..Biz bat› emperyalist-
lerine karfl› yaln›z kurtulufl ve ba¤›ms›zl›¤›m›z› korumakla
yetinmiyoruz. Ayn› zamanda bat› emperyalistlerinin kuvvet-
leri ve malûm olan her vas›talar›yla Türk milletini emperya-
lizme vas›ta olarak görmek istemelerine mâni oluyoruz. Bu
suretle bütün insanl›¤a hizmet etti¤imize inan›yoruz”
(A.M.D.P.‹, s.165-166;A.T.T.B., s.338).

: Atatürk’ün, ilgililere ve Sovyet Hükûmeti’ne bildirilmek üze-
re Kâz›m Karabekir’e yaz›s›: “...Talât, Cemal, Enver Pafla-
lar›n Büyük Millet Meclisi ad›na hiçbir siyasî giriflimde bu-
lunmaya yetkileri olmad›¤›n›n ve bizimle hiçbir haberleflme
ve iliflkileri bulunmad›¤›n›n kendilerine bildirilmesi, Vekiller
Heyeti karar› gere¤idir” (H.T. V.D. say›: 55, v. 1262; S. Y.K.S.,
s.263-264).

: Atatürk’ün, Bat› cephesini denetlemek üzere akflam, Anka-
ra’dan Eskiflehir’e hareketi (H.T.V.D. say›: 51, v.1176,
1177).

21 Haziran 1920 : Atatürk’ün, Ankara’dan Eskiflehir’e gelifli, cephede temas-
lar›, Ali Fuat Pafla ve ‹stanbul’dan Ankara’ya gelmekte olan
Albay Selâhattin Adil Bey’le görüflmesi (A.Y.G., s.153;
M.M.H., S.423; S.A.P.H., s.320-321).

: Yunan Baflbakan› Venizelos’un demeci: “Yunanl›lar›n iler-
lemesi, Mustafa Kemal’i itibardan düflürecektir(l)”
(T.K.S.K., s. 109).

22 Haziran 1920 : Yunanl›lar›n, Milne hatt›ndan genel taarruza geçmeleri
(N.ll, s.460; T.‹.H., c.ll, ks.2, s.188, T.‹.H., c.ll, ks.6, kp.IV,
s.6; T.‹.H., c.lV, s.227; O.Y.S., s.248; ‹.A., s.747).

22/23 Haziran 1920 : Atatürk’ün, Ali Fuat Pafla ve Albay Selâhattin Adil Bey’le
beraber trenle Eskiflehir’den Ankara’ya hareketi (M.M.H.,
s.427; S.A.P.H., 8.321).
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23 Haziran 1920 : Atatürk’ün, Ali Fuat Pafla ve Albay Selâhattin Adil Bey’le
beraber Eskiflehir’den Ankara’ya gelifli (M.M.H., s.430;
S.A.P.H., s. 321).

29 Haziran 1920 : Atatürk’ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Merkez Heyetleri’ne genelgesi: “Büyük Millet Meclisi, ayn›
zamanda Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Kongresi yetkisine de sahip bulunmakta oldu¤undan He-
yet-i Temsiliye ile olan iliflkinin Büyük Meclis Baflkanl›¤›’yla
sürdürülmesi” (A.T.T.B., s.341).

2 Temmuz 1920 : Atatürk’ün, milleti ba¤›ms›zl›k için birleflmeye ve Yunanl›-
larla kesin savafla ça¤›ran bildirgesi: “...Düflman›n istilâs›
ne kadar genifllerse, y›k›l›fl› da o kadar süratli ve kesin ola-
cakt›r. Yaflamak isteyen milletimizin iste¤i, basit bir kelime-
de sakl› ve gayet hakl›d›r: Ba¤›ms›zl›k!” (A.T.T.B. s.341-
344).

: Cemal Pafla’n›n, Bakû’den Atatürk’e mektubu (M.H., s.57).

: Sovyet Rusya D›fliflleri Komiseri Çiçerin’in, Atatürk’e mek-
tubu (T.K.S.K., s.111; Ö.A.Ö.M., s.199).

3 Temmuz 1920 : Atatürk’ün, askerî, siyasî ve dahilî durumla ilgili bir genso-
ru nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturu-
munda konuflmas›: “...Felâketler bafl›m›za geldikten sonra
müdafaa çareleri vesaire düflünülmez. Bunlar felâket gel-
meden evvel düflünülür” (G.C.Z., c.l, s.68-74).

4 Temmuz 1920 : Atatürk’ün, ‹cra Vekilleri’ne ve resmî makamlara gönderile-
cek bütün yaz›lar›n sansürden istisnas›na dair önerge ne-
deniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konuflmas›:
“...Sansürü devam ettirmek gere¤ine inan›yorsan›z kendi-
mizi ayr› tutmamal›y›z!” (Z.C., Devre: I, cilt: 2, s.152).

7 Temmuz 1920 : Atatürk’ün, Yunanl›lar›n Bursa’ya yaklaflmas› üzerine Al-
bay Bekir Sami Bey’e telgraf›: “...fiehir millî kuvvetlerden,
askerî kurumlardan, hemen flimdiden boflalt›lmal›d›r. Fa-
kat, düflman karfl›s›ndaki küçük ve büyük kuvvetlerin çekil-
mesi, mutlaka askerî lüzum ve harp zaruretleri üzerine ol-
mal›d›r!” (T.‹.H. c.ll, ks.2, s.219).

: Yunanistan Baflbakan› Venizelos’un, bir toplant›da söyle-
dikleri: “..Türkleri ak›lland›racak en iyi yol, Mustafa Kemal’i
her cephede ma¤lup etmektir(!)” (‹.G.B.T., s.246).
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8Temmuz 1920 : Atatürk’ün, “Genelkurmay Baflkan› ‹smet Bey’in umumî du-
rum hakk›ndaki demeci” nedeniyle Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde konuflmas›: “...Efendiler! Biz bir amaç izliyoruz.
Bu amac›m›z öteden beri çeflitli vesilelerle ifade edilmifltir.
Ben flimdi onu tekrar ediyorum: Milletin, devletin ba¤›ms›z-
l›¤›n› korumak! Bunun için muharebe ediyoruz. Memleketi-
mizin ellide biri de¤il bütünü tahrip edilse, bütünü atefller
içinde b›rak›lsa, biz bu topraklar›n üstünde bir tepeye ç›ka-
ca¤›z ve oradan savunma ile meflgul olaca¤›z!” (Z.C., Dev-
re: I, cilt: 2, s.208).

: Bursa’n›n, Yunanl›lar taraf›ndan iflgali (A. ve T.C.T.K.,
s.181).

10 Temmuz 1920 : Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yemin etmeleri (Z.C.
Devre:I, cilt:2, s.214-215; A. ve T.C.T.K., s.182). (Milletve-
killerinin bir bölümü bugün, di¤er bir bölümü ise Meclis’in
15 Temmuz 1920 günkü oturumunda yemin etmifllerdir).

11 Temmuz 1920 : Cemal Pafla’n›n, Moskova’dan Atatürk’e mektubu: “...Res-
mî bildirinizi okudum. Bu resmî bildirinizde benim, Talât ve
Enver Paflalar›n Büyük Millet Meclisi ad›na hiçbir siyasî gi-
riflimde bulunmaya yetkimiz olmad›¤›n› ihtar ediyorsunuz.
...Sizin ve Büyük Millet Meclisi’nin ad›na hiçbir siyasî giri-
flimde bulunmad›m” (T.Me, Ta. 28.1.1945; M.M.Y., s.389-
391).

12 Temmuz 1920 : Atatürk’ün, “Millî Müdafaa örgütünün kuvvetlendirilmesi hu-
susunda al›nacak tedbirlerin bir gizli oturumda görüflülme-
sine dair önerge” nedeniyle Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nde konuflmas›: “...Efendiler kesinlikle söylerim ki, ordu-
muzun örgütü pek mükemmeldir ve dünyada bizim ordu-
muzun örgütünden muntazam bir ordu örgütü yoktur!” (Z.C,
Devre: I, cilt: 2, s.248-268).

14 Temmuz 1920 : Atatürk’ün, “Subay birlikleri kurulmas› hakk›nda verilen
önerge” nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konufl-
mas›: “...Efendiler, zannetti¤iniz gibi subaylar›m›z›n mev-
cudu israf edilecek kadar de¤ildir. Aksine her biri ayr› ayr›
pek güzide birer cevher olarak korunmas› gereken miktar-
dad›r” (A.S.D.I, s.91).

15 Temmuz 1920 : Atatürk’ün, Ankara milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde yemin etmesi (Z.C, Devre: I, cilt: 2, s.338-339). 
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: Bursa’n›n Yunanl›lar taraf›ndan iflgal edilmesi üzerine Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’nin iste¤i ile 20. Kolordu Komu-
tanl›¤› görevinden al›nan Bekir Sami Bey’in, Atatürk’e telg-
raf›: “...Arz›na çal›flt›¤›m durumlara ra¤men, Büyük Millet
Meclisi’nin bunca seneden beri gösterdi¤im sadakat ve
ak›lc› tavr›m› dikkate almayarak vermifl oldu¤u güvensizlik
karar›n›, bir telâfl›n eseri say›yorum. Bu karar, ulusumuzun
ba¤›ms›zl›¤› için sarf etmekte oldu¤umuz mesaiden beni
al›koyamayacakt›r. Fakat bu karar ile en tehlikeli zamanda
bofl oturmaya mahkûm olmakla, bu zamana kadar yapt›-
¤›m mücadelelerin hazin bir karfl›l›¤›n› alm›fl say›yorum”
(M.B.S.G.A., s.456).

18 Temmuz 1920 : Atatürk’ü korumak üzere Ankara’da Muhaf›z Tak›m›’n›n ku-
rulmas› (27 Aral›k 1920’de tabur haline getirilmifltir). (H.A.,
s.230-231).

: Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumun-
da milletvekillerinin yolluk ve ödenekleriyle ilgili görüflmeler
esnas›nda konuflmas› (G.C.Z., c.l, s.102-104).

: Atatürk’ün, Albay Bekir Sami Bey’in 15.7.1920 tarihli telg-
raf›na cevab›: “Kutsal vatan›m›za olan hizmetlerinizi takdir
ediyorum. Yap›lan ifllemden üzüntü duymaman›z› ve al›n-
gan davranmaman›z› özellikle rica ediyorum. 19.7.1920
akflam› cepheye gitmek üzere Ankara’dan trenle hareket
ediyorum. Bu hususta sizinle beraberce görüflece¤im”
(M.B.S.G.A., s.456-457).

19 Temmuz 1920 : Atatürk’ün, akflam, cepheye gitmek üzere trenle Anka-
ra’dan ayr›l›fl› (M.B.S.G.A., s.457).

22 Temmuz 1920 : ‹stanbul’da, Padiflah Vahdettin’in de ifltirakiyle toplanan
Saltanat fiûras›’nda ‹tilâf Devletleri’nin Bar›fl Antlaflmas›
Tasla¤› (Sevres Projesi)’n›n kabul edilmesi (Yaln›z Topçu
Feriki R›za Pafla kabul etmemifltir. A. ve T.C.T.K., s.186).

24 Temmuz 1920 : Atatürk’ün, Bakû’de bulunan Halil (Kut) Pafla’ya mektubu
(T.K.S., s. 190).

27 Temmuz 1920 : Atatürk’ün, milletvekillerinden oluflan bir heyetle Anka-
ra’dan akflam Bat› cephesine hareketi (G.C.Z.,c.l, s.118).

27/28 Temmuz 1920: Atatürk’ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
ile mülkî ve askerî makamlar aras›ndaki iliflki ve görevleri
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düzenleyen Bakanlar Kurulu kararlar›n› valiliklere, cephe
komutanl›klar›na ve Müdafaa-i Hukuk Merkez Heyetleri’ne
bildiren genelgesi: “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti Merkez ve ‹dare Heyetleri, bölgenin en büyük
mülkiye memurunun emri alt›ndad›r. ..Müdafaa-i Hukuk he-
yetlerinin Hükûmet idaresine müdahale etmesi, kendi emir-
lerinde silâhl› kuvvet bulundurmas› hiçbir kay›t ve flarta
ba¤l› olmaks›z›n kesin flekilde yasakt›r” (A.T.T.B., s.346-
347).

28 Temmuz 1920 : Atatürk’ün, Ankara’dan Eskiflehir’e gelifli, Bat› Cephesi Ko-
mutan› Ali Fuat Pafla ile görüflmesi ve Bilecik’e hareketi
(Geceyi Bilecik’te geçirmifltir. G.C.Z., c.l, s.118).

29 Temmuz 1920 : Atatürk’ün, Bilecik çevresindeki kuvvetleri teftifli, akflam
Pazarc›k’a gelifli (Geceyi burada geçirmifltir. G.C.Z., c.l,
s.118-119).

30 Temmuz 1920 : Atatürk’ün, Bat› cephesinde teftiflleri (G.C.Z.c.l, s.119).

31 Temmuz 1920 : Atatürk’ün, Uflak ve Afyon’da askerî teftiflleri (G.C.Z.,c.l, s.
120) ve Afyon Kolordu Dairesi’nde subaylara hitaben ko-
nuflmas›: “...Millet, ba¤›ms›zl›¤›n›n korunmas›ndan ibaret
olan hayatî amac›n›n teminini ordudan, ordunun ruhunu
oluflturan subaylardan bekler. ‹flte subaylar›n yüce olan
görevi budur” (A.B.B.K., s.463-465).

: ‹stanbul’da, Damat Ferit Pafla’n›n yeniden kabine kuruflu
(Damat Ferit Pafla, 30 Temmuz 1920’de Sadaret’ten istifa
etmifl, yeni kabineyi kurma görevi Vahdettin taraf›ndan yi-
ne kendisine verilmifltir. 17 Ekim 1920 tarihine kadar gö-
revde kalan bu kabine, Damat Ferit’in 5. ve son kabinesi-
dir. A ve T.C.T.K., s.189).

3 A¤ustos 1920 : Atatürk’ün, Fevzi (Çakmak) Pafla ve Albay Fahrettin (Al-
tay) Bey’le Konya’ya gelifli ve Hükûmet Kona¤›’nda vatan-
severlerle görüflmesi “...Elbirli¤i ile bu vatan› kurtaraca¤›z!”
(B.S.A.K., s.57;A.Y.G., S.244).

4 A¤ustos 1920 : Atatürk’ün Konya’da Hastane’yi ve Lise’yi ziyareti, ö¤leden
sonra Hükûmet Alan›’nda konuflmas› (A.Y.G., s.244).

: Atatürk’ün, akflam trenle Konya’dan Pozant›’ya hareketi
(Z.C., Devre: I, cilt: 3, s.111).

5 A¤ustos 1920 : Atatürk’ün, Fevzi (Çakmak) Pafla ve di¤er baz› arkadafllar›yla
Konya’dan Pozant›’ya gelifli (M.K.P.K., s.67; H.M.M., s. 170).
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: Atatürk’ün, Çukurova ileri gelenlerinin oluflturdu¤u “Pozan-

t› Kongresi”nde bir konuflma yapmas› (M.K.P.K., s.72).

: Atatürk’ün, akflam trenle Pozant›’dan tekrar Konya’ya ha-

reketi (Z.C., Devre: I, cilt: 3, s.111; M.K.P.K., s.87).

6 A¤ustos 1920 : Atatürk’ün, Konya’dan Afyon’a gelifli, buradan da Kütah-

ya’ya hareketi (A.Y.G., s.31).

: Atatürk’ün, beraberindeki Meclis heyetiyle Afyon’dan Kü-

tahya’ya gelifli, istasyonda yeni oluflturulan “Birinci Tabur”u

denetlemesi ve ayr›l›rken Mutasarr›f Sait Bey’e telgraf›:

“...Kütahya’y› ziyaret eden heyetimiz burada gördü¤ü iftihar

ve güven verici samimî ve yüksek gösterilerden dolay› fev-

kalâde memnuniyet ve k›vanç duymaktad›r. Hissetti¤imiz

teflekkürü Büyük Millet Meclisi ad›na bildirmekle veda eder,

bu izlenimimizin bütün halka duyurulmas›n› rica ederiz”

(T.K., s.29-30; A.S.D.V, s. 130; K.‹.K.T., s.22-23; G.C.Z.,

c.l, s.120-121).

7 A¤ustos 1920 : Atatürk’ün, beraberindeki Meclis heyetiyle beraber cephe

seyahatinden Ankara’ya dönüflü (Z.C., Devre: I, cilt: 3, s.

1 1 1).

9 A¤ustos 1920 : Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumun-

da cephedeki seyahat izlenimleri hakk›nda konuflmas›

(Z.C., Devre: I, cilt: 3, s. 135-148).

10 A¤ustos 1920 : ‹stanbul Hükûmeti ile ‹tilâf Devletleri aras›nda “Sevres Ant-

laflmas›n›n imzalanmas› (T.‹.H., c.ll, ks.2, s. 182; T.‹.H.,

c.ll, ks.6, kp.IV, s.17; M.M.M.T., s.131; T.M.M.I, s.246;

T.‹.T., s.101; G.G.II, s.235; ‹.A., s.748; B.M.‹., s.17; T.IV,

s.64; Siyasal T., s.320; K.S.G.B.S., s.345; O.M.K. ve L,

s.274-281; Türk D.T., s.136-137; Türk D.T.D. s.79-84;

T.C.T., s.89-92, T.A.T.D.T.G. s.63-64; L.l, s.345; Siyasî

Ta., s.538-540).

12 A¤ustos 1920 : Atatürk’ün, -‹ngiltere’nin Karadeniz Ordusu kurmaylar›ndan

Binbafl› Wey’in mektubunu ileten- Ahmet ‹zzet Pafla’ya ce-

vab›: “Malta’dan ‹stanbul’a nakledilen ve edilecek olan tu-

tuklulardan herhangi birinin suskun ‹stanbul hükûmeti eliy-
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le olsa dahi idam› halinde -Erzurum’da hükmümüz alt›nda

bulunan Yarbay Rawlinson dahil olmak üzere- elimizde

mevcut subay, er bütün esir ‹ngilizlerin karfl›l›k olarak der-

hal idam edilmelerinin kesin flekilde kararlaflm›fl oldu¤unun

bu vesile ile ad› geçen karargâha bildirilmesine yard›mc›

olman›z› bilhassa rica ederim” (A.M.D.P.I, s.169-170; M.S.,

s.378-380).

13 A¤ustos 1920 : Cemal Pafla’n›n, Taflkent’ten Atatürk’e mektubu (Cemal
Pafla bu mektubunda daha evvel 4 mektup yazd›¤›n›; fakat
hiçbirine cevap alamad›¤›n› kaydetmekte ve “...Sizden iki
sat›rl›k bir mektuba gerçekten muhtac›m. Sizin iki sat›rl›k
yaz›n›z bana gelecekteki hareket fleklimin tespiti için reh-
ber olacakt›r!” demektedir. T.Me., Ta., 29.1.1945; ‹.H.E.P.,
s.70; A.I.Y.I., s.91-100; M.M.Y., s.391-398).

14 A¤ustos 1920 : Atatürk’ün, Do¤u cephesi kuvvetlerinin faaliyetleriyle ilgili
bir gensoru nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ko-
nuflmas›: “...Biz, memleket ve milletimizin varl›¤›n› ve ba-
¤›ms›zl›¤›n› kurtarmak için karar verdi¤imiz zaman kendi
görüfllerimize ba¤l› bulunuyorduk ve kendi kuvvetimize da-
yan›yorduk. Hiçbir kimseden ders almad›k, hiç kimsenin
kand›r›c› vaatlerine aldanarak ifle giriflmedik. Bizim görüfl-
lerimiz, bizim ilkelerimiz herkesçe malûmdur ki, Bolflevik il-
keleri de¤ildir ve Bolflevik ilkelerini milletimize kabul ettir-
mek için de flimdiye kadar hiç düflünmedik ve giriflimde bu-
lunmad›k!” (A.S.D.I., s.92-102).

: Atatürk’ün, Trakya’daki durum hakk›nda Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’nde konuflmas›: “...Bu milletin ak›beti, bu Mec-
lis’te kararlaflt›r›lacakt›r ve bu Meclis de koca Anadolu’ya,
büyük millete dayan›yor! Neticede, ‹stanbul’u oldu¤u gibi,
Trakya’y› da yine buras› kurtaracakt›r!” (A.S.D.I, s.102).

: Atatürk’ün, Afyonkarahisar Mebusu Mehmet fiükrü (Koç)
Bey’in -Bekir Sami, Hacim Muhittin ve Aflir Beylerle ilgili-
Genelkurmay Baflkanl›¤› ve ‹çiflleri Bakanl›¤›’ndan genso-
rusu nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konuflma-
s›: “...‹nsanlar›, harekât› de¤erlendirirken, harekât› yapan
komutanlar›n, subaylar›n içinde bulundu¤u durumu ve sa-
hip oldu¤u vas›talar›, karfl›s›nda bulundu¤u bask›y›, karfl›-
laflt›¤› müflkülleri o anda tetkik etmek lâz›mgelir. Yoksa,
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Yüksek Meclis’te ve aradan bu kadar zaman geçtikten son-
ra, sükûnetle düflünüp yap›lacak de¤erlendirmeler, orada
dünüflülmüfl de¤erlendirmelere uyamayabilir. Bu askerî
harekete uzaktan bakmak ve bakan›n kendisinin bulundu-
¤u flartlar içinde onu düflünmek, onu hiçbir vakit do¤ru so-
nuçlara ulaflt›ramaz!” (Z.C., Devre: I, cilt: 3, s. 195-208; N.
II, s. 462; A.S.D.I, s106-114).

16 A¤ustos 1920 : Atatürk’ün, Yörük Ali Efe’ye telgraf›: “...Gönderdi¤iniz özel
memurla Afyonkarahisar’da görüfltüm. ...Vatanperverane
çal›flmalar›n›zda baflar›lar dilerim” (K.M.H., s.357).

20 A¤ustos 1920 : Atatürk’ün, Antep halk›n›n düflmanla sonuna kadar savafl-
maya karar verdi¤ini bildiren Antep Mutasarr›f› Sabri Bey’e
cevab›: “...Antep halk›n›n gösterdikleri kahramanl›k ve va-
tanseverli¤in son derece teflekküre de¤er bulundu¤unun
halka bildirilmesi ve söz konusu karar›n yay›n ve ilân› rica
olunur” (G.S.‹., s.134).

21 A¤ustos 1920 : Atatürk’ün, Bat› cephesindeki askerî faaliyetlerle Antep
cephesindeki millî mukavemetler hakk›nda Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde konuflmas›: “...Ay›ntap ve havalisi halk›-
n›n vatan müdafaas›nda, onur ve namus ve ba¤›ms›zl›k
müdafaas›nda gösterdikleri hareket flekli cidden takdire de-
¤er ve örnek al›nacak niteliktedir” (A.S.D.I, s.114-122).

23 A¤ustos 1920 : Atatürk’ün, Kastamonu Valisi Cemal Bey’e, ‹nebolu’da
emekli topçu yüzbafl›s›, tüccarlardan Saffet Harun Bey’e
-‹nebolu Kaymakam› arac›l›¤›yla- makine bafl›nda ulaflt›r›l-
mas›n› istedi¤i telgraf›: “Saffet Harun Bey’e, validemin ve
k›z kardeflimle eflinin emin bir flekilde ‹stanbul’dan kurtar›l-
mas› ile Anadolu’ya geçirilmesini rica ederim” (C.A., Dolap:
7 Kutu: 72-1, Fh. 1-5).

: Kastamonu Valisi Cemal Bey’in, Atatürk’ün telgraf›na ceva-
b›: “Yüksek emirlerinizi Saffet Harun Bey’e bildirdim. Ya-
n›mdad›r. Muhterem annelerini, ‹nebolu’ya m› yoksa Sam-
sun’a m› ç›karmak uygun oldu¤unu soruyorlar efendim”
(C.A., Dolap: 7, Kutu: 72-1, Fh. 1-6).

: Atatürk’ün, Kastamonu Valisi Cemal Bey’in telgraf›na ceva-
b›: “Annemin, k›z kardeflimle eflinin ‹nebolu’ya ç›kar›larak
buraya bilgi verilmesinin, Saffet Harun Bey’e bildirilmesini
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rica ederim” (C.A., Dolap: 7, Kutu: 72-1, Fh. 1-7). (Bu giri-
flim, ya Zübeyde Han›m’›n yolculu¤a imkân vermeyecek
derecede rahats›zl›¤› ya da di¤er bir sebeple gerçeklefle-
memifltir. Zübeyde Han›m’la k›z› Makbule Han›m, ancak 13
Haziran 1922 günü ‹stanbul’dan Adapazar›’na gelebilmifl
ve 14 Haziran günü burada Atatürk’le görüflmüfllerdir. Zü-
beyde Han›m, Atatürk’le beraber 24 Haziran 1922 günü
Ankara’ya gelmifl, Makbule Han›m ise ‹stanbul’a dönmüfl-
tür).

24 A¤ustos 1920 : Atatürk’ün, Bitlis’te Küfrevîzade fieyh Abdülbaki Efendi’ye,
giriflilen mücadele hakk›nda halk› ayd›nlatmada yard›mc›
olmas›n› isteyen mektubu: “...Yak›nda Müslümanlar›n, Av-
rupal› müstevlilerden kurtuluflu hususundaki baflar› haber-
lerini size inflallah bildiririm” (A.T.Y., s.544).

26 A¤ustos 1920 : Enver Pafla’n›n, Moskova’dan Atatürk’e mektubu (Ata-
türk’ün cevab›: 4 Ekim 1920). (‹.H.E.P., s.21; M.H., s.55;
Ö.A.Ö.M., s.210-215).

27 A¤ustos 1920 : Atatürk’ün, bayramlaflmak ve Bat› cephesini denetlemek
üzere Fevzi (Çakmak) Pafla ve Albay ismet (inönü) Bey’le
beraber Ankara’dan Eskiflehir’e gelifli (A.Y.G., s.154).

: Atatürk’ün, Eskiflehir’den bayram nedeniyle ordu mensup-
lar›na genelgesi: “...Tedbirli ve kararl› çal›flman›n teflekkü-
re de¤er bir sonucu olmak üzere meydana getirilen bu or-
dunun, flimdiye kadar en ola¤anüstü fedakârl›klar ve zafer-
lerle dolu olan tarih ve geleneklerine lây›k fedakârcas›na
ve gayretle vuruflmas› çok gereklidir” (A.T.T.B. s.347-348;
A.Y.G., s.154).

28 A¤ustos 1920 : Atatürk’ün, Fevzi (Çakmak) Pafla, ‹smet (‹nönü) ve Salih
(Omurtak) Beylerle Eskiflehir’den Afyon’a gelifli, Uflak cep-
hesinin durumu hakk›nda Fahrettin (Altay) Bey’le görüflme-
si ve Yunan taarruzuna karfl› strateji tespiti (O.Y.S., s.263).

29 A¤ustos 1920 : Cemal Pafla’n›n, Taflkent’ten Atatürk’e mektubu: “...Bugün
Afganistan’a gitmek üzere hareket ediyorum” (H.T.D.A.A.,
Dosya: 109-A, Fh.: 8,8-1; M.M.Y., s.399-400).

5 Eylül 1920 : Galip Kemalî (Söylemezo¤lu) Bey’in, Roma’dan Atatürk’e
mektubu (‹.B.A.II, s.462).
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8 Eylül 1920 : Atatürk’ün, ‹talya D›fliflleri Bakan› Kont Sforza’ya, Cami
(Baykut) Bey’in Roma temsilcili¤ine gönderilmesi nedeniy-
le mektubu (A.‹.Y.I, s.462).

13 Eylül 1920 : Atatürk’ün, “Halkç›l›k Program›” ad› alt›nda bir broflür ya-
y›mlamas›, bu program›n Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
takdimi ve üyelere da¤›t›l›fl› (N.ll, s.567, 594, T.V., cilt: III,
say›: 13, s.2, 1944; B.A., s.19-21; A.H.P., 8.9-11; ‹.A.,
s.750; B.M.‹., s. 166; A.B.E.B., s. 135).

: Atatürk’ün, Mustafa Suphi’nin 15 Haziran 1920 tarihli mek-
tubuna cevab› (T.S.K.F., s.223).

14 Eylül 1920 : Cemal   Pafla’n›n,   Afganistan’dan   Atatürk’e   mektubu:
“...Emir Hazretleri sizden Afganistan için bir Osmanl› subay
heyeti gönderilmesini rica ediyor. ...Fikrime göre bu heyet
vas›tas›yla Afganistan’da mükemmel bir ordu vücuda geti-
rirsek ileride buralarda yapmay› tasarlad›¤›m harekât için
fevkalâde bir vas›ta elde etmifl oluruz. ...Do¤uda yapmak
istedi¤im ifllerde muvaffak olabilirsem ‹ngiliz dostlar›m›z›n
bafl›na belâ olaca¤›ma ve sizin yükünüzü hafifletece¤ime
eminim” (‹.H.E.P., s.81; M.M.Y., s.400-401).

: Kâz›m Karabekir’in, Atatürk’e, Celâlettin Arifin Vilâyat-›
fiarkiye ya da Erzurum Valili¤i’ne atanmas›n› teklif eden
telgraf› (N.ll, s.474, ‹.H., s.830).

16 Eylül 1920 : Atatürk’ün, memleketteki gizli Bolflevik faaliyetleri hakk›nda
Bat› Cephesi Komutan› Ali Fuat Pafla’ya telgraf›: “...Kay›t-
s›z flarts›z Rus ba¤›ml›l›¤› demek olan içerdeki komünizm
örgütü, gaye itibariyle tamamen bizim aleyhimizdedir. Gizli
komünizm örgütünü her surette durdurmak ve uzaklaflt›r-
mak mecburiyetindeyiz. ...Kendi arzular›n› kolayl›kla des-
tekletmek isteyen birtak›m kimseler, hilekârane bir surette
komünizm vesaire örgütüne taraftar oldu¤umu daima yay›-
yorlar; fakat yanl›flt›r!” (M.M.H., s.472-475; A.T.T.B.,
s.351).

18 Eylül 1920 : Atatürk’ün, 13 Eylül 1920’de Meclis’e sundu¤u “Halkç›l›k
Program›”n›n Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde okunmas›
(Z.C., Devre: I, cilt: 3, s.179-181). (Bu program, incelen-
mek üzere özel bir komisyona gönderilmifl, daha sonra 20
Ocak 1921 tarihli ilk Anayasa bu programdan do¤mufltur.
N.ll, s.567, 594, Ü.M., s.273; B.M.‹., s.166).
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20 Eylül 1920 : Atatürk’ün, Kâz›m Karabekir’in 14 Eylül 1920 tarihli teklifi-
ne cevab›: “...Celâlettin Arif Bey’in Erzurum Valili¤i’ne atan-
mas› mümkün de¤ildir. Milletvekilli¤inden istifa etti¤i takdir-
de ad› geçen vilâyete atanmas› Vekiller Heyeti’ne teklif olu-
nabilir” (N.ll, s.476; ‹.H., s.830-831).

28 Eylül 1920 : Atatürk’ün, Matbuat ve ‹stihbarat Genel Müdürlü¤ü’nün ça-
l›flmalar› hakk›nda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konufl-
mas›: “...Bugün gerçekten Anadolu’da bas›n vard›r ve bu
bas›n, yine Anadolu’da vuku bulan çal›flmalar›n sonucudur.
Hemen hemen önemli bir merkezimiz yoktur ki orada bir
gazete ç›kmam›fl olsun. Demek ki Anadolu’da bas›n vard›r;
bu nedenle bas›n ihmal edilmemifltir” (A.S.D.I, s. 122-128).

29 Eylül 1920 : Cemal Pafla’n›n, Herat’tan Atatürk’e mektubu: “Ben Afga-
nistan’a geldim. 15 günden beri Herat’ta bulunuyorum. Bi-
zim melun ‹stanbul Hükûmetinin bar›fl antlaflmas›n› imza
etti¤ini tiksinti ve lanetle okudum” (T.Me., Ta., 1.2.1945;
M.M.Y., s.401-404).

4 Ekim 1920 : Atatürk’ün, di¤er komutanlarla beraber fedakâr çal›flmalar›
nedeniyle Kâz›m Karabekir’e telgraf›: “Millî emellerin elde
edilifli, milletimizin birlik oluflu u¤runda harcanan çal›flma-
n›n teflekküre de¤er oldu¤unu arz eylerim” (K.K., s.893;
A.T.T.B., s.353).

: Atatürk’ün, Enver Pafla’n›n Moskova’dan yazd›¤› 26 A¤us-
tos 1920 tarihli mektubuna cevab› (‹.H.E.P., s.34-35; M.H.,
s.55; Ö.A.Ö.M., s.215-218).

5 Ekim 1920 : Venizelos’un, Lloyd George’a yaz›s›: “...Türk hükûmetinin
Mustafa Kemal’i ortadan kald›ramayaca¤›na kanaat getir-
dim. Sultan’›n daha fazla asker göndermesi milliyetçileri
kuvvetlendiriyor. Mustafa Kemal’e karfl› tedbir olarak: 1-
Bütün Türkleri ‹stanbul’dan atal›m(!)”2- Karadeniz’de Pon-
tus Rum Devleti’ni kural›m(!)” (‹.G.B.T., s.281-282).

6 Ekim 1920 : Atatürk’ün, kendisine ba¤l›l›k duygular›n› bildiren 9.Tümen
Komutan› Halit (Akmansü) Bey’e cevab›: “...Kurtulufla er-
mek için yegâne millî dayanak, sizin gibi memleketin büyük
komutanlar›n›n vefa ve samimiyetidir. Telgraf›n›zdan cid-
den duyguland›m, teflekkür ediyorum. Erzurum’un kuvvet

233



ve gayreti ve ordunun disiplin ve ba¤l›l›¤› bütün memleke-
tin gözünü dikti¤i bir hedeftir” (‹.H., s.838; A.T.T.B., s.354).

7 Ekim 1920 : Ankara ‹stiklâl Mahkemesi’nin, Damat Ferit Pafla, Hâdi Pa-
fla, R›za Tevfik ve Reflat Halis hakk›nda -Sevres Antlafl-
mas›’n›, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin izni olmaks›z›n
düflmanlarla müzakere ve imza etmeleri gerekçesiyle- g›-
yaben idam karar› (‹.S.B.C, s.20; ‹.Ma.l, s.84, 251; i.M.,
C.30,8:1’973).

11 Ekim 1920 : Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumun-
da, Rusya’ya elçilik heyeti ile beraber gidecek olan “‹lmî
Tetkikat Heyeti”nin izinli say›lmas› hakk›nda konuflmas›
(G.C.Z.,c.l,s.153-154).

15 Ekim 1920 : Demirci Mehmet Efe’nin, -Konya’da Delibafl isyan›n› bas-
t›rmak üzere Albay fiefik (Aker) Bey’le beraber isyan böl-
gesine hareketini bildiren- Atatürk’e telgraf›: “Yüce emrinizi
sayg› ile ald›m. fiükranlar›m› arz ederim. Bütün mücahit ar-
kadafllar›m ellerinizden öperler. Millî maksatlar için çal›flan
mücahitlerin önderi, en sad›k hizmet edeni oldu¤umu teyi-
den arz ederim” (K.M.H., s.366).

: Atatürk’ün, Demirci Mehmet Efe’nin 15 Ekim 1920 tarihli
telgraf›na cevab›: “Hissiyat›n›za teflekkür ve milletimizin
birli¤ini amaç edinen bugünkü vatanî çal›flmalar›n›zda ba-
flar›lar diler, bütün arkadafllara selâm ederim” (K.M.H.,
s.366).

16 Ekim 1920 : Atatürk’ün, Sovyet Rusya’n›n antlaflma için Van ve Bitlis’in
Ermenilere b›rak›lmas› teklifi üzerine Moskova’da bulunan
Bekir Sami (Kunduh) Bey’e talimat›: “...Gerek Büyük Millet
Meclisi’nin ve gerek onun güven ve itimad›na sahip bulu-
nan Bakanlar Kurulu’nun, co¤rafî, askerî ve iktisadî hiçbir
ilke ile izah› ve ba¤daflt›r›lmas› mümkün olmayan söz ko-
nusu teklifi her ne pahas›na olursa olsun kabul edemeye-
ce¤i” (M.H., s.88-90;A.T.T.B., s.355-357).

17 Ekim 1920 : Damat Ferit Pafla’n›n Sadaret’ten istifas› (A. ve T.C.T.K.,
3207).

21 Ekim 1920 : Damat Ferit Pafla’n›n istifas› üzerine Tevfik Pafla’n›n kabi-
ne kuruflu (Bu kabine, son Osmanl› kabinesi olup 4 Kas›m
1922 tarihinde istifa etmifltir. A. ve T.C.T.K., s.208).
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22 Ekim 1920 : Atatürk’ün, Çiçerin’in 2 Temmuz 1920 tarihli mektubuna
cevab› (Ö.A.Ö.M., s.199-200; T.R.‹.T., s.263-264).

25 Ekim 1920 : Atatürk’ün, Berlin’de bulunan Talât Pafla’ya yurt d›fl›nda
yapaca¤› giriflimlerden Ankara’n›n haberdar edilmesini bil-
diren mektubu: “...Bat›’da yapaca¤›n›z çal›flma ve ifllerden
buraya k›s›m k›s›m bilgi verildi¤i takdirde karar ve eylem-
lerde tam ahenk meydana gelerek amaca eriflmek kolayla-
fl›r” (T.Me., Ta., 10.2.1945; M.H., s.59, T.‹.‹., s.91; A.Ö.M.,
s. 148).

27 Ekim 1920 : Atatürk’ün, Taflkent’te bulunan Cemal Pafla’n›n 11 Haziran
ve 2 Temmuz 1920 tarihli iki mektubuna cevab› (M.H.,
s.57; K.S.G.D.S., s.667).

30 Ekim 1920 : Atatürk’ün, Kars Kalesi’nin millî kuvvetler taraf›ndan al›n-
mas› üzerine Kâz›m Karabekir Pafla’ya tebrik telgraf›:
“...Kars gibi bir kalenin zapt›, milletin tarihinde nadir olan
fevkalâde bir askerî baflar›d›r!” (A.T.T.B., s.359).

31 Ekim 1920 : Atatürk’ün, Kâz›m Karabekir’e telgraf›: “... D›flarda bulu-
nan kiflilerin yurt içindeki yak›n taraftarlar›, onlar›n memle-
ket ve milletin kurtuluflu u¤runda hizmette bulunduklar›n›
propaganda etmek suretiyle eski kabahatlerini millete affet-
tirmek ve memlekete girmeleri ortam›n› haz›rlamak için ça-
l›flmakta olduklar› anlafl›lm›flt›r. Bu gayretkefller içinde ba-
z› anlay›fls›zlar da vard›r” (‹.H.E.P., s.64).

: Atatürk’ün, Ali Fuat Pafla’ya, dan›fl›kl› Komünist Partisi kur-
duruflunun sebeplerini aç›klayan telgraf› (M.M.H., s.508-
509).

1 Kas›m 1920 : Atatürk’ün, subay yetifltirmek üzere Ankara’da aç›lan “Za-
bit Namzetleri Talimgâh›”n›n ilk mezunlar›n› vermesi müna-
sebetiyle yap›lan törende konuflmas›: “Ordumuz, hayat ve
haysiyet mücadelesinde milletin ve milletin amaçlar›n›n ye-
gâne dayana¤›d›r” (A.S.D.V., s.27).

: Atatürk’ün, “Zabit Namzetleri Talimgâh›”n›n ilk mezunlar›n›
vermesi nedeniyle Okul’un hat›ra defterine yazd›klar›: “Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti, ya ba¤›ms›zl›k ya ölüm
and›yla yetiflen ilk ba¤›ms›zl›k subaylar›n›n ordu ve milleti-
mize takdim ve emanet olundu¤unu görmekle bahtiyard›r!”
(M.K.P., s.131;A.H.D.Y., s.6).
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7 Kas›m 1920 : Atatürk’ün, Bat› Cephesi Komutan› Ali Fuat Pafla’y› acele
Ankara’ya ça¤›rmas› (N.ll, s.502).

8 Kas›m 1920 : Atatürk’ün, Eskiflehir’den Ankara’ya gelen Ali Fuat Pafla ile
görüflmesi (Bu görüflmede Ali Fuat Pafla’ya Moskova Bü-
yükelçili¤i teklif edilmifl, kabulü üzerine resmî ifllemler ta-
mamlanarak bu atama 21 Kas›m 1920’de kendisine res-
men bildirilmifltir. N.ll, s.504; T.VI., s.70; M.M., s. 166;
M.M.H.,s.516;M.H.,s.7).

: Atatürk’ün, Moskova’da bulunan Bekir Sami (Kunduh)
Bey’e Sovyet teklifleriyle ilgili görüfllerini bildiren telgraf›
(V.H., s.190).

10 Kas›m 1920 : Atatürk’ün, Ankara Erkek Ö¤retmen Okulu’nun “Zabit Nam-
zetleri Talimgâh›”n›n ilk mezunlar› flerefine verdi¤i yemek-
te bulunmas› (Ha. 11.11.1920).

11 Kas›m 1920 : Fikriye Han›m’›n, ‹stanbul’dan vapurla Karadeniz Ere¤li-
si’ne gelifli, ilçe kaymakam› Naci Bey’in, durumu telgrafla
Atatürk’e bildirmesi: “Fikriye Han›mefendi, bugün ‹stan-
bul’dan gelmifltir. ...Oraya ne suretle ve hangi yolla hareke-
ti uygun görülürse, yüksek emrinizin beklendi¤i arz olunur”
(A.A.H., s.65; Fi., s.69). (Fikriye Han›m, Atatürk’ün üvey
babas› Rag›p Bey’in kardefli Albay Hüsamettin Bey’in k›z›-
d›r. Bu yak›nl›k nedeniyle Atatürk’ü tan›m›fl, onun da sev-
gisini kazanm›flt›. Atatürk’ün iznini alarak Anadolu’ya geçti-
¤i günlerde 23-24 yafllar›nda olan Fikriye Han›m’›n, Ata-
türk’e karfl› aç›¤a vuramad›¤› bir sevgi ve aflk besledi¤i an-
lafl›lmaktad›r. A.A.H., s.63-64; Fi., s.66-68).

: Baflyaver Salih (Bozok) Bey’in, -Karadeniz Ere¤lisi Kayma-
kam› Naci Bey arac›l›¤›yla- Fikriye Han›m’a telgraf›: “Var›-
fl›n›z› flimdi haber alarak Ankara’ya hareket etmeniz, arka-
dafllar›mdan olup birkaç gün evvel buraya gelmek üzere
Ere¤li’ye geldi¤ini haber ald›¤›m Mithat Bey’le birlikte gel-
meniz Kaymakaml›¤a yaz›lm›flt›r. ...Hareketinizin bildiril-
mesi Pafla Hazretleri’nin arzular› gere¤idir. Sizin de buna
göre hareket etmeniz uygundur” (A.A.H., s.66; Fi., 70-71).
(Fikriye Han›m, Mithat Bey’le beraber 13 Kas›m 1920 ge-
cesi Karadeniz Ere¤lisi’nden vapurla ‹nebolu’ya, oradan da
kara yoluyla -Kastamonu üzerinden- Ankara’ya gelmifltir.
A.A.H., s.67-68; Fi., s.72-73).
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23 Kas›m 1920 : Atatürk’ün, Ermenilerle yap›lacak bar›fl görüflmelerine An-
kara hükûmetinin delegeleri olarak kat›lacak olan Hamit ve
Necati Beylere talimat›: “...Ermenilere vekâlet ve onlar› hi-
maye amac›yla ifle kar›flmak isteyenlere karfl› arac›l›k ka-
bul etmedi¤imizi ifade edebilirsiniz. Hukukumuzdan zerre
kadar fedakârl›¤a raz› olunamayaca¤› muhakkakt›r. Kâz›m
Karabekir Pafla Hazretleri’ne D›fliflleri’nden bu konuda ge-
rekli talimat verilmifltir.” (A.M.D.P.I, s.180).

25 Kas›m 1920 : Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin fieyh Sunusî
flerefine verdi¤i yemekte konuflmas› (Ha. 27.11.1920).

27 Kas›m 1920 : Umum Seyyar Kuvvetler Komutan Vekili -Çerkes Ethem’in
kardefli- Tevfik Bey’in, Atatürk’e telgraf›: “...Seyyar Kuvvet-
ler ..bu noktalar halledilinceye kadar Bat› Ordusu’nu âmir
tan›yamayacaklard›r ve Bat› Ordusu’nun gönderdi¤i Simav
ve Havalisi Komutan›’n›n Eskiflehir’e dönmesi için emir ve-
rilmifltir(!)” (Ç.E., s.30).

30 Kas›m 1920 : Atatürk’ün, Türk-Sovyet iliflkilerini bozmaya yönelik ‹ngiliz
propagandalar› hakk›nda Do¤u Cephesi Komutanl›¤›’na ta-
limat›: “...Türk milletinin, kendi hayat›na kastetmifl olan em-
peryalistlerle müfltereken hareket edebilece¤i zann›n› bir-
çok kere telkine muvaffak olan ‹ngiliz oyunlar›na hayret et-
memek elden gelmez” (A.M.D.P.I, s.188-189).

1 Aral›k 1920 : Atatürk’ün, Türk-Sovyet iliflkilerine dair esaslar konusunda
Moskova Büyükelçisi Ali Fuat Pafla’ya talimat› (Talimat›n
bir özeti de Bakû ve Tiflis mümessillerimize iletilmek üzere
Do¤u Cephesi Komutanl›¤›’na gönderilmifltir. A.M.D.P.I,
s.202-206).

2/3 Aral›k 1920 : Ermenilerle Gümrü Antlaflmas›’n›n imzalanmas› (N.ll,
s.488; ‹.H., s.846; T.‹.H. elli, s.225; T.‹.H., c.ll, ks.6, kp.IV,
s.18; T.I.H., c.ll, ks.3, s.271; ‹.S.T.D., s.50; H.M.M., s. 178;
‹.H., s.748; M.M.M.T., s.133; M.H., s.95; K.C.T.E., s.117;
A.M.D.P.I, s.523-528).

3 Aral›k 1920 : Atatürk’ün, Ahmet ‹zzet Pafla baflkanl›¤›ndaki ‹stanbul He-
yeti ile Bilecik’te görüflmek üzere, akflam Ankara’dan tren-
le Eskiflehir’e hareketi (N.ll, s.521).
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: ‹ngiltere Baflbakan› Lloyd George’un demeci: “...Mustafa
Kemal, Yunanl›lar› ‹zmir’den atabilir; bu sebeple Yunanl›la-
ra her türlü yard›m› yapmal›y›z(!)” (‹.G.B.T., s.249).

4 Aral›k 1920 : Atatürk’ün, beraberindekilerle sabah Ankara’dan Eskifle-
hir’e gelifli (N.ll, s.521).

5 Aral›k 1920 : Atatürk’ün Bilecik’e gelifli; burada Dahiliye Naz›r› Ahmet ‹z-
zet Pafla baflkanl›¤›nda Bahriye Naz›r› Salih Pafla, Ziraat
Naz›r› Hüseyin Kâz›m Bey, Rasathane Müdürü Fatin (Gök-
men) ve D›fliflleri memurlar›ndan Münir (Ertegün) Bey’in
dahil oldu¤u ‹stanbul Heyeti ile görüflmesi ve heyetin ‹stan-
bul’a dönmesine müsaade etmeyece¤ini, beraber Anka-
ra’ya gidilece¤ini bildirmesi (Bilecik Mülâkat›). (N.ll, s.510,
524; T.‹.H., c.II, ks.3, s.9; ‹.A., s.752; C.B.B.K., s.342-345;
Ü.M., s.290; K.S.G.B.S., S.379; A.K.D.D.A.Y., S.317-318;
A.B.E.B., s.135).

6 Aral›k 1920 : Atatürk ve beraberindekilerin, ‹stanbul Heyeti ile beraber
trenle Ankara’ya gelifli (N.ll, s.525; T.‹.H., c.II, ks.3, s.9;
A.K.D.D.A.Y., s.318; T.A.‹., s.177; A.B.E.B., s.135). (Bu
heyetteki kiflilerin, Millî Hükûmet hizmetinde çal›flmak iste-
medikleri anlafl›ld›¤›ndan, bir süre Ankara’da kal›fllar›n› ta-
kiben 7.3.1921’de ‹stanbul’a dönmelerine izin verilmifltir.
‹.A., s.752; G.C.Z., c.3, s.31).

9 Aral›k 1920 : Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumla-
r›nda, Diyarbak›r Milletvekili Hac› fiükrü Bey’le ilgili görüfl-
meler esnas›nda konuflmas› (G.C.Z., al, s.259-260).

: Çerkes Ethem’in, Kütahya’dan Atatürk’e flikâyetlerini bildi-
ren telgraf›: “...Her yerde bol bulunan kimselerin kar›flt›r›c›-
l›¤›yla, bilhassa zât-› devletlerinin de evham getirecek de-
receye sevk edildi¤ini dolay›s›yla haber al›yorum. ...Yüksek
düflüncelerinizin bildirilmesine emirlerinizi...” (Ç.E., s. 39-
40).

: Atatürk’ün, Arnavutluk Harbiye Naz›rl›¤›’na seçilen emekli
Kurmay Albay Selâhattin (Kip) Bey’e hükûmetin memnuni-
yetini bildiren mektubu (A.M.D.P. I, s.209-210).

13 Aral›k 1920 : Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi karar›yla Anado-
lu’nun özlem ve selâmlar›n› bildirmek üzere Trakya’ya
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gönderilen Cevat Abbas (Gürer) ve Galip Bahtiyar Bey’ler
arac›l›¤›yla Trakya ve Paflaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiye-
ti’ne mesaj›: “...Trakya davas› Anadolu davas› ile efltir.
Türk milletinin fedakârl›¤›, gayreti sayesinde her iki dava
da kurtar›lacakt›r. Baflar› temenni ve en samimî selâmlar›-
m› sunar›m” (T.M.M. I, s.386; A.T.T.B., s.364).

: Atatürk’ün, Çerkes Ethem’in 9 Aral›k 1920 tarihli telgraf›na
cevab›: “...Benim sözlerimi ve teminat›m› bütün samimiyet
ve ciddiyetimle kabul ederek, her türlü müflkülleri, baflka
makamlarla halletmekte zorlu¤a u¤rad›kça, do¤rudan do¤-
ruya hususî ve gizli olarak bana bildirmekle halledilebilece-
¤ine inanmal›s›n!” (Ç.E., s.48-49).

21 Aral›k 1920 : Atatürk’ün, Anadolu’ya geçenlere verilen seyahat belgeleri
hakk›ndaki bir soru nedeniyle Türkiye Büyük Millet Mec-li-
si’nde konuflmas›: “...Kay›t ve flarta ba¤lamaktan vazgeç-
meyelim, düflmanlar›m›z pek alçakt›r” (A.S.D.I, s.132-133).

: Atatürk’ün, Afgan ordusunu modernlefltirme çal›flmalar›n›
yürütmek üzere Afganistan’a bir askerî heyet gönderilmesi
konusunda Genelkurmay Baflkan› Fevzi (Çakmak) Pa-
fla’ya talimat› (A.M.D.P.I, s.218-219,275).

22 Aral›k 1920 : Atatürk’ün baflkanl›¤›nda bir k›s›m Hükûmet üyeleri ve mil-
letvekilleriyle yap›lan toplant› sonunda, Çerkes Ethem’le
Kütahya’da görüflmek üzere bir mebus heyeti oluflturulma-
s› karar› (Ç.E., s.71-74).

22/23 Aral›k 1920 : Atatürk’ün, Seyyar Kuvvetler Komutan› Çerkes Ethem’e
telgraf›: “Sizinle görüflmek ve vaziyeti izah etmek üzere
Celâl (Bayar), Reflit, K›l›ç Ali, Eyüp Sabri ve Vehbi Bey’ler-
le Emir Pafla yar›n (23.12.1920) saat 12’de hareket ettirile-
cek trenle Kütahya’ya geleceklerdir!” (Ç.E., s.75).

25/26 Aral›k 1920 : Atatürk’ün, -Vekiller Heyeti karar›yla gelifligüzel gönüllü er
toplanmas›n›n yasaklanmas› üzerine- askerî ve mülkî me-
murlara, belediyelere ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti flube-
lerine bildirgesi: “Hiçbir kimse hiçbir sebep ve suretle
Hükûmet merkezinin bilgisi olmaks›z›n kuvvet toplamaya
yetkili de¤ildir. Bu bildirgenin bildirilifli tarihinden evvel bu
yolda giriflimde bulunmufl olanlar varsa derhal kendilerini
ve giriflim amaçlar›n› do¤rudan do¤ruya bana haber vere-
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ceklerdir” (A.T.T.B., s.366; Ç.E., s.86; T.‹.H., ali, ks.3,
s.72).

: Atatürk’ün, Çerkes Ethem’in Bat› Cephesi Komutan› ‹smet
(‹nönü) Bey’in bilgisi olmaks›z›n Kuvve-i Seyyare’den bir
k›s›m kuvvetleri Gediz ve Kütahya’da toplamas› üzerine,
Kütahya’da bulunan milletvekili heyetine durumun ayd›nla-
t›lmas›n› isteyen telgraf› (N.ll, s.537; Ç.E., s.84-85).

26 Aral›k 1920 : Ankara’dan Kütahya’ya gelen milletvekili heyetinin, Çerkes
Ethem ve kardefli Tevfik’le görüflmesi ve 26/27 Aral›k’ta
görüflme sonucunu telgrafla Atatürk’e bildirmeleri (Çerkes
Ethem ve kardeflleri bu görüflmede baz› flartlar ileri sür-
müfller, özellikle Albay Fahrettin (Altay) ve Refet (Bele)
Beylerin cepheden uzaklaflt›r›lmalar›n› istemifllerdir(!) N.ll,
s.538; Ç.E., s.87-89; Ü.M., s.291-292).

27 Aral›k 1920 : Kütahya’da Çerkes Ethem’le görüflen milletvekili heyetinin
Atatürk’e gönderdi¤i telgraf›n, Vekiller Heyeti’nde görüflül-
mesi, Kuvve-i Seyyare’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü-
kûmeti’nin emrinde oldu¤u karar›n›n al›nmas› ve Ata-
türk’ün, telgrafla bu karar› bildirerek Kütahya’daki heyeti
Ankara’ya ça¤›rmas› (N.ll, s.540-541; Ç.E., s.90).

: Atatürk’ün, Bat› ve Güney Cepheleri Komutanlar›na Çer-
kes Ethem’e karfl› haz›rl›kl› bulunmalar› hakk›nda yaz›s›:
“Kütahya’daki heyetin cevab›, Kuvve-i Seyyare iflinin art›k
bar›fl yoluyla ve siyasetle çözümünün olanak d›fl› oldu¤unu
kan›tlam›fl ve sorunun kuvvet zoruyla çözümlenmesi ge-
rekti¤i anlafl›lm›flt›r!” (A.K.D.D.A.Y., s.320).

29 Aral›k 1920 : Atatürk’ün, Türkiye Millet Meclisi’nin gizli oturumunda Çer-
kes Ethem meselesi hakk›nda konuflmas›: “...Efendiler, Al-
laha flükür hükûmetiniz kuvvetlidir. Ordumuz güven verici-
dir. fiüphesiz ki Büyük Millet Meclisi’nin meflruiyetine taar-
ruz edenler, tecavüz edenler hakk›nda yüksek heyetinizin
kanunlar› uygulan›r ve hükûmetimiz bu kanunlar› uygula-
maya muktedirdir” (G.C.Z., c.l, s.273-288).

30 Aral›k 1920 : Atatürk’ün, Çerkes Ethem meselesi ile ilgili olarak Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumunda konuflmas›:
“...Herhalde memleketin her taraf›nda hükûmet kurulmal›-
d›r. Ve yine gayemizin elde edilifli ve memleketin müdafa-
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as› için muntazam ordu meydana gelmelidir. Bu esaslara
ayk›r› olan, muz›r olan her türlü görüfller imha edilmelidir”
(G.C.Z., c.l., s.299).

: Atatürk’ün, Albay ‹smet ve Albay Refet Bey’lere telgraf›:
“...Ethem Bey’le kardefllerine kesin flekilde, kuvvet bafl›n-
dan ayr›larak Hükûmete s›¤›nmalar› için son bir teklif yap›l-
mas›...” (H.T.B.D. say›: 73, b.1587).

-1921 -

3 Ocak 1921 : Atatürk’ün, -D›fliflleri Bakan Vekili Ahmet Muhtar Bey’in d›fl
siyasetle ilgili beyanat› münasebetiyle- Büyük Millet Mecli-
si’nde konuflmas›: “...Hükûmetin siyaseti, gayet belirgin ve
aç›k bir siyasettir ve bu siyasette ekseriyetimize veya he-
yet-i umumiyemize de¤il, milletin heyet-i umumiyesine da-
yanmakta oldu¤una tam kanaati vard›r” (Z.C., Devre: 1,
cilt: 7, s.158-160).

4 Ocak 1921 : Atatürk’ün, “Daily Express” muhabirine demeci: “Türkiye
Türklerindir” (7 Ocak 1921 günü yay›mlanm›flt›r. ‹.B.A.III,
s.7).

5 Ocak 1921 : Atatürk’ün, Da¤›stan’›n ba¤›ms›zl›¤›n›n, Sovyet Rusya ta-
raf›ndan tan›nmas› münasebetiyle Lenin’e telgraf›
(A.T.T.B., s.367).

7 Ocak 1921 : Lenin’in,  Da¤›stan’›n  ba¤›ms›zl›¤›n›n ilân›  vesilesiyle 5
Ocak 1921’de bir mesaj gönderen Atatürk’e cevap telgraf›
(Ö.A.Ö.M., S.198-199; T.R.‹.T., s.252-253; A.A., s.86).

8 Ocak 1921 : Atatürk’ün, Çerkes Ethem ve kardefllerinin isyan›na dair
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konuflmas›: “...Efendiler,
maksad›m›z meflrudur, baflar› iman›m›z sars›lmazd›r. Bu
sebeple dahilde ve hariçteki düflmanlar›m›z ister çok ister
az olsun, teflebbüslerinin geniflli¤i ne olursa olsun kesin
baflar›, son baflar› meflru bir maksat izleyenlerde kalacak-
t›r” (Z.C., Devre: I, cilt: 7, s.225-230).

: Enver Pafla’n›n, Moskova’dan -Rusya’daki faaliyetleri hak-
k›nda-Atatürk’e mektubu (‹.M.E.P., s.117).

10 Ocak 1921 : Birinci ‹nönü Zaferi (O.Y.S., s.293; T.‹.T., s.103; M.M.,
s.171; M.M.M.T., s.136; T.IV., s.74; T.D.T., s.84-85; K.A.,
s.616-617; A.‹., s.469; M.M.U.K.S.II, s. 185-186; T.C.T.,
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s.144; A.K.D.D.A.Y., s.321; H.Y.A., s.55,78-79; A. ve As.,
s.115-116).

: Harp durumu hakk›nda Meclis’e bilgi verilmesine dair öner-
ge münasebetiyle Atatürk’ün, son askerî hareketleri izah
eden konuflmas›: “...Dün düflman ‹nönü civar›ndaki mev-zi-
lerimize temas etti. Cepheden taarruz durduruldu. Bugün
ayn› mevzilerde muharebe cereyan etmektedir” (Z.C., Dev-
re: I, cilt: 7, s.247).

11 Ocak 1921 : Atatürk’ün, I. ‹nönü Zaferi münasebetiyle Bat› Cephesi Ko-
mutan› ‹smet (‹nönü) Bey’e tebrik telgraf›: “...Bu muvaffaki-
yetin, mukaddes topraklar›m›z› düflman istilâs›ndan tama-
men kurtaracak olan kesin zafere bir hay›rl› bafllang›ç ol-
mas›n› Allah’tan diler ve bu kutlaman›n umum Bat› Ordusu
er ve subaylar›na iletilmesini rica ederim” (Z.C., Devre: I,
cilt: 7, s.278-279; A.T.T.B., s.368; H.T.V.D. say›: 52, v.
1210; A.S.D.I, s. 153).

12 Ocak 1921 : Bat› Cephesi Komutan› Albay ‹smet Bey’in, Atatürk’ün teb-
rik telgraf›na cevab›: “...Mukadderat›m›z› tam ba¤›ms›zl›k
ile üzerine alm›fl olan Büyük Millet Meclisi’ne kay›ts›z flart-
s›z ba¤l›l›ktan ald›¤› manevî ve kutsî feyz ile mukaddes
topraklar›m›z›n kurtar›lmas› vazifesini yerine getirece¤ine
ordunun, kesin kanaatle emin bulundu¤unu arz ve temin
ederim” (A.S.D.I, s.153).

13 Ocak 1921 : Atatürk’ün, Birinci ‹nönü Muharebesi hakk›nda Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nde konuflmas›: “...Düflmana oranla az
olan kuvvetlerimiz ‹nönü’de toplanm›flt›. Burada vuku bulan
meydan muharebesinde düflman, büyük kay›plarla ma¤lu-
biyeti his ve idrak etti ve h›zl› bir flekilde geri çekilmeye
bafllad›” (Z.C., Devre: I, cilt: 7, s.278-279,285).

17 Ocak 1921 : Atatürk’ün, “United Telegraph” gazetesi muhabirine Türk
Ba¤›ms›zl›k Savafl›’n›n amaçlar›n› aç›klayan demeci: “...Si-
yasî, adlî, iktisadî ve malî ba¤›ms›zl›¤›m›z› imhaya ve neti-
cede yaflama hakk›m›z› inkâra ve kald›rmaya yöneltilmifl
olan Sevres Antlaflmas› bizce mevcut de¤ildir. Ba¤›ms›zl›k
ve egemenli¤imizin gereklerini temin edecek bir bar›fl›n ya-
p›lmas› son emelimizdir” (A.S.D. III, s.15).
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20 Ocak 1921 : Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Anayasa gö-
rüflmeleri esnas›nda konuflmas›: “...Antlaflma ve bar›fl yap-
ma, vatan müdafaas› ilân›, yani harp ilân› gibi yetkilerin,
mevcut olan Kanun-i Esasî’de kime ait oldu¤u yüksek bilgi-
niz içindedir. Halbuki zannediyorum ki milletin gerçek vekil-
lerinden oluflan yüksek Meclis, art›k bu yetkileri bir flahsa
b›rakmak istemiyor; kendi yapmak ve tamamen üzerine al-
mak istiyor” (A.S.D.I, s.155-157).

: ‹lk Teflkilât-› Esasiye Kanunu(Anayasa)’nun, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nde kabulü (Z.C., Devre: 1, cilt: 7, s.339;
N.ll, s.564,714; T.V. cilt: 3, say›: 13, s.2; B.A., s.21,81-84;
B.M.‹., s.24).

22 Ocak 1921 : Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumun-
da bolfleviklik propagandas› yapanlarla ilgili görüflmeler es-
nas›nda konuflmas›: “...fiüphe etmiyorum ve hiç kimsenin
flüphe etmeyece¤ini zannediyorum ki, Büyük Millet Meclisi
ve onun hükûmetinin bugüne kadar izledi¤i siyaset, tama-
men millî emellere uygundur. Bu siyasetin ne oldu¤unu
tekrara lüzum görmem” (G.C.Z., c.l, s.325-345).

24 Ocak 1921 : Fevzi (Çakmak) Pafla’n›n, ‹cra Vekilleri Heyeti Baflkanl›-
¤›’na seçilmesi (3 May›s 1920 günü seçilen ‹cra Vekilleri
Heyeti, 20 Ocak 1921 tarihli Anayasa’n›n 9. maddesi gere-
¤ince, Fevzi Pafla’y› Baflkan seçmifllerdir). (Z.C., Devre: 1,
cilt: 7, s.372-373; B.M.‹., s.146,148).

25 Ocak 1921 : ‹ngiltere D›fliflleri Bakan› Lord Curzon’un, Paris toplant›s›n-
da demeci: “...‹stanbul Hükûmeti felç halinde ve Mustafa
Kemal Türkiye’nin gerçek hâkimidir” (T.K.S.K., s.137).

27 Ocak 1921 : Sadrazam Tevfik Pafla’n›n, Atatürk’e “Londra’da toplana-
cak bar›fl konferans› için Osmanl› heyetine kat›lmak üzere
Büyük Millet Meclisi’nden üye isteyen” telgraf› (N.ll, s.554;
T.‹.H., c.ll, ks.3, s.257).

28 Ocak 1921 : Atatürk’ün, Sadrazam Tevfik Pafla’n›n 27 Ocak 1921 tarih-
li telgraf›na cevab›: “Millî iradeye dayanarak Türkiye’nin
mukadderat›na el koyan yegâne meflru ve müstakil hâkim
kuvvet, Ankara’da aral›ks›z toplanan Türkiye Büyük Millet
Meclisi’dir. Türkiye’ye ait bütün meselelerin halline memur
ve her türlü haricî münasebetlere muhatap, ancak bu Mec-
lis’in hükûmetidir. ...‹tilâf Devletleri, Londra’da yapacaklar›
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konferansta, Do¤u meselesini adalet ve hukuk dairesinde
halletmeye karar vermifllerse davetlerini Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi hükûmetine do¤rudan do¤ruya yöneltmelidirler”
(N.ll, s.556; T.‹.H. c.II, ks.3, s.257).

: Atatürk’ün, Sadrazam Tevfik Pafla’ya ikinci telgraf› ve is-
tekleri: “Zat-› fiahane, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni tan›-
d›¤›n› k›sa bir hatt-› hümâyun ile ilân buyuracaklard›r” (N.ll,
s.558).

29 Ocak 1921 : Atatürk’ün, Londra Konferans›’na gönderilecek delege he-
yeti vesilesiyle, Sadrazam Tevfik Pafla ile yap›lan yaz›flma-
lara dair Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konuflmas›:
“...Millet ve memleket nam ve hesab›na yegâne baflvurula-
cak yer buras›d›r, yani Meclis-i Âli’nizdir. Bu meflru hakk›,
bu millî hakk›, bu tabiî hakk› hiçbir sebep ve bahane ile ve
hiçbir mütalâa ile hiçbir flahsa hiçbir heyete terk edemeyiz”
(Z.C., Devre: I, cilt: 7, s.410-415).

30 Ocak 1921 : Atatürk’ün, Sadrazam Tevfik Pafla’ya Büyük Millet Mecli-
si’nin kabul etti¤i Anayasa’n›n bir suretini göndermesi:
“...Bizce, sayd›¤›m esas maddelere ayk›r› hareket etmeye
imkân ve salâhiyet olmad›¤›n› yüksek dikkatlerinize suna-
r›m” (N.ll, s.562-563; ‹.A. s.753).

31 Ocak 1921 : Atatürk’ün, Londra Konferans›’na ifltirak edecek heyet mü-
nasebetiyle Sadrazam Tevfik Pafla ile yaz›flmalar› hakk›n-
da Türkiye Büyük Meclisi’nde konuflmas›: “...Gerek ‹stan-
bul gerek Londra bilmelidir ki, Meclis’in her görüfl aç›s›n-
dan emniyet ve itimad›na sahip insanlar bu ifli yönetmekte-
dir. E¤er bunun aksi bir kanaati, düflmanlar›m›z›n eline ve-
rirsek bunu bizim aleyhimizde ve bütün giriflimlerimizin
aleyhinde, çok fena olarak kullan›rlar” (Z.C., Devre: I, cilt:
8, s.21-22).

1 fiubat 1921 : Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumun-
da, gizli celselerdeki konuflmalar›n d›flar›ya s›zd›r›lmas›n›
araflt›rmak üzere bir komisyon kurulmas› teklifi ve konufl-
mas›: “...Bu insanlar› meydana ç›karmak hepimize ait müfl-
terek bir vatan ve vicdan görevidir. Yaln›z bana ait de¤ildir;
umumî heyetimize aittir” (G.C.Z., c.l, s.356-357).

4 fiubat 1921 : Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumun-
da, Londra Konferans›’na ifltirak edecek delege heyeti hak-
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k›ndaki Vekiller Heyeti tezkeresi üzerinde konuflmas›: “Bü-
tün arkadafllar, Baflkanl›k Divan› arac›l›¤›yla ne gibi nitelik-
lere sahip kiflileri istiyorsa onlar› Baflkanl›¤a bildirirler ve
Baflkanl›k Divan›, Vekiller Heyeti de ayd›nlan›r. Bu suretle
gerek delegeler ve gerek o delegeleri kuvvetlendirecek Da-
n›flma Heyeti daha isabetle tayin edilebilir” (G.C.Z., c.l,
s.377-378).

5 fiubat 1921 : Kardinal Gasparri’nin, Papa 15. Benoit ad›na Roma’dan
Atatürk’e telgraf›: “...Papa Hazretleri ad›na Kafkasya ve
Anadolu Hristiyanlar›n›n hayat, mal ve eflyalar›n›n güven
alt›na al›nmas› hususunda gerekli emrin verilmesini rica ve
niyaz ederim” (Ha. 13.3.1921).

6 fiubat 1921 : Atatürk’ün, Hâkimiyet-i Milliye gazetesi muhabiri Ruflen Efl-
ref (Ünayd›n) Bey’in sorular›na verdi¤i cevaplar›n gazetede
yay›mlanmas›: “Komünizm içtimaî bir meseledir. Memleke-
timizin hali, memleketimizin sosyal flartlar›, dinî ve millî
ananelerinin kuvveti, Rusya’daki komünizmin bizce uygu-
lanmas›na müsait olmad›¤› kanaatini do¤rular mahiyette-
dir” (A. S. D. III, s. 19).

8 fiubat 1921 : Atatürk’ün, Gürcistan Elçisi Simeon Medivani’nin güven
mektubunu kabulü ve elçinin söylevine cevap konuflmas›
(N.ll, s.489; T.D.D.S., s.69; Ha. 9.2.1921; D.B.Y., 1967, s.
1064).

: Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumun-
da, Londra Konferans›’na kat›lacak heyet konusunda Sad-
razam Tevfik Pafla’ya verilecek cevap hakk›nda konuflma-
s›: “...Efendiler! Bu Meclis meflrudur ve bunun meflruiyetini
kimseye tasdik ettirmek lâz›m de¤ildir, ikincisi, bu meflru
Meclis, meflru ve yetkili olan delegelerini göndermifltir. Bu
heyetin Avrupa’ca tan›nmas› için Tevfik Pafla’ya ricaya ih-
tiyac›m›z yoktur” (G.C.Z., c.l, s.414-415).

10 fiubat 1921 : Atatürk’ün, akflam Ankara’dan Bat› cephesine hareketi
(Z.C., Devre: I, cilt 8, s. 171).

15 fiubat 1921 : Atatürk’ün, Bat› cephesinden Ankara’ya dönüflü (T.K.S.K.,
s. 140).

21 fiubat 1921 Atatürk’ün, Anayasa’n›n 7. maddesinin de¤ifltirilmesine da-
ir kanun teklifi münasebetiyle Türkiye Büyük Millet Mecli-
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si’nde konuflmas›: “Efendiler, Anayasam›z, milletin tama-
m›yla arzular›n› ve Meclisin mahiyetini ve gerçek fleklini
gösterir bir kanundur. Bu kanun mevcut olmasayd›, Türki-
ye Büyük Millet Meclisi’nin esas mahiyeti hakk›nda dünya-
ca hiçbir kesin fikir edinilmemifl bulunacakt› ve düflmanla-
r›m›z buna çal›flm›fllard›r” (Z.C., Devre: I, cilt 8, s.329-340).

: Atatürk’ün, Gürcistan ve Ermenistan aras›nda baflgösteren
harp ve Kafkasya durumu hakk›nda Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin gizli oturumundaki görüflmeler esnas›nda ko-
nuflmas› (G.C.Z., c.l, s.446-457).

26 fiubat 1921 : Atatürk’ün, Philadelphia’da yay›mlanan Public Ledger ga-
zetesi muhabiri Clarence K. Streit’in sorular›na cevab›: “Biz
milletlerin kendi mukadderatlar›n› bizzat tayin etmeleri ilke-
sinin Müslümanlar dahil bütün milletlere samimî bir flekilde
tatbik edilmesi halinde, insanl›¤› harbin felâketlerinden kur-
tarabilece¤ine inan›yoruz. Türkiye’nin bugünkü ve gelecek-
teki rejimi “Egemenlik kay›ts›z flarts›z milletindir” esas›na
dayal›d›r ve dayal› olacakt›r” (A.M.D.P.I, s.270-276).

: Bekir Sami (Kunduh) Bey’in, Londra’dan -Konferans görüfl-
meleri hakk›nda- Atatürk’e telgraf›: “...Tevfik Pafla, k›sa bir-
kaç sözden sonra sözün milleti temsil eden heyete ait oldu-
¤unu ifade etti” (A.S.D.I, s.162; K.S.G.B.S., s.394).

: Atatürk’ün, Bekir Sami Bey’den gelen Londra Konferan-
s›’yla ilgili telgraf hakk›nda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
bilgi sunmas› (A.S.D.I, s.162).

29 fiubat 1921 : Atatürk’ün, Londra Konferans›’na kat›lan Ankara Heyeti
Baflkan› Bekir Sami Bey’in 26.2.1921 tarihli telgraf›na, ba-
r›fl ilkelerinin Türklerin millî emellerini kesin güvence alt›na
almas› gerekti¤ini bildiren cevab› (K.S.G.B.S., s.394).

1 Mart 1921 : Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin birinci devre
ikinci toplant› y›l›n› aç›fl konuflmas›: “...Bugün anlafl›lm›flt›r
ki, Sevr Antlaflmas› hükümleri Türkiye’ye zorla uygulana-
maz. Efendiler, ma¤lup s›fat›yla 1918 ateflkes antlaflmala-
r›n› imzalam›fl olan milletler aras›nda bu neticeye ancak
Türkiye, izledi¤i siyasetinin uzak görürlü¤ü ve silâhlar›n›n
kuvveti sayesinde eriflmifltir” (Z.C., Devre: I, cilt: 9, s.2-7;
A.S.D.I, s. 162-170).
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: Atatürk’ün, Londra’da bulunan Ankara Heyeti Baflkan› Be-
kir Sami Bey’e, ‹ngiltere’ye ödün verilmemesi hususunda
gizli telgraf›: “...Ekselans›n›za ve baflkanl›¤›n›zdaki kurula
verilen yetkiler, Misak-› Millî’nin saptad›¤› s›n›rlar› aflamaz”
(K.S.G.B.S., s.394).

2 Mart 1921 : Atatürk’ün, Büyük Millet Meclisi’nin ikinci toplant› y›l›na
bafllamas› nedeniyle Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti Merkez Heyetleri’ne genelgesi: “..‹kinci millî y›lda,
vatan›n kurtuluflunun sa¤lanm›fl olmas› için orduyla bera-
ber her s›n›ftan bütün ahali ve memurlar›n ayn› fedakârl›k
hissi ile dolu olarak vatan vazifelerine devam etmelerini te-
menni eder ve bu bildirinin bütün ilgililere ulaflt›r›lmas›n› ri-
ca ederim. ‹nflallah Büyük Meclis, pek uzak olmayan bir za-
manda bütün memleketin kurtuluflunu tebrik ve müjdele-
mekle mutlu olacakt›r” (A.T.T.B., s.371).

3 Mart 1921 : Atatürk’ün, Afganistan’›n kurtulufl günü münasebetiyle Af-
gan Elçili¤i’nde verilen ziyafette Afganistan Elçisi’nin söyle-
vine cevap konuflmas› (A.S.D.V., s.28).

4 Mart 1921 : Enver Pafla’n›n, Moskova’dan Atatürk’e mektubu (‹.H.E.P.,
s. 128-129).

5 Mart 1921 : Atatürk’ün, Çankaya’da Sovyet Elçisi Budu Medivani’nin
güven mektubunu kabulü (Ha. 6.3.1921; T.D.D.S., s.69).

12 Mart 1921 : Atatürk’ün, Papa 15. Benoit’in -Kardinal Gasparri arac›l›-
¤›yla gönderdi¤i- 5 fiubat 1921 tarihli telgraf›na cevab›:”..
.Kardinal Gasparri, Kafkasya ve Anadolu Hristiyanlar› lehi-
ne isteklerinizi bana bildirdi. Cins ve mezhep ay›r›m› yap-
maks›z›n bütün memleketimiz sakinlerinin güven ve refah›-
n› temin zorunlu¤u, insanl›k hislerimizin ve yüce ‹slâm dini-
nin bize emretti¤i bir borçtur. Bu nedenle Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin nüfuz ve hâkimiyetinin kapsad›¤› bölgele-
rin tü-mündeki Hristiyanlar›n, tam bir huzurdan nimetlen-
meleri için dün oldu¤u gibi bugün de her türlü önlem al›n-
m›flt›r. S›n›rlar›m›z içinde herhangi bir yabanc› ordusunun
k›y›m ve y›k›m yapmad›¤› yerlerde geçerli olan bar›fl ve gü-
venlik, bu sözlerimizin reddedilemez bir delilidir” (Z.C.,
Devre: /, cilt: 9, s.91; Ha. 13.3.1921; A.T.T.B., s.371).

14 Mart 1921 : Atatürk’ün, “Seferberlik ve cephe zamlar› hakk›ndaki ka-
nun” münasebetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ko-
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nuflmas›: “...Umumî Karargâhtan bafllayarak ta süngüsünü
düflmana yöneltmifl erlere kadar cephe zamm› vermek lâ-
z›md›r” (Z.C., Devre: I. cilt:9, s.119; A.S.D.I, s.171-172).

15 Mart 1921 : Talât Pafla’n›n, Berlin’de bir Ermeni taraf›ndan vurularak
flehit edilmesi (A. ve T.C.T.K., s.243).

16 Mart 1921 : Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti ile Sovyet Rusya
aras›nda “Moskova Antlaflmas›”n›n imzalanmas› (N.ll,
s.460; T.‹.H., c.lll, s.225-255; M.M.M.T., s.134; V.H., S.238;
A.M.D.P.I, s.547-554).

: Bekir Sami Bey’in, Londra Konferans›’n›n 12 Mart 1921 ta-
rihli son toplant›s›nda ‹tilâf Devletleri temsilcilerinin Türk
heyetine sunduklar› teklifler hakk›nda, Londra’dan Ata-
türk’e raporu (V.H., s.234-235).

18 Mart 1921 : Diyarbak›r’a gelen fieyh Sunusî’nin, Atatürk’e teflekkür
telgraf›: “Salimen Diyarbak›r’a vard›m” (Ha. 20.3.1921).

21 Mart 1921 : Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumun-
da konuflmas›: “...Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti,
bugünkü flartlara göre Misak-› Millî’ye ayk›r› bir bar›fla im-
za koyamaz. Bunda mahzurlar vard›r” (G.C.Z., c.l, s.451-
457).

22 Mart 1921 : Atatürk’ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
merkezlerine seçilecek kiflilerde aranacak nitelikler hakk›n-
da Kâz›m Karabekir’e telgraf›: “Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
merkezlerinin vatansever ve gayretli, namuslu ve halk›n
hürmet ve itimad›n› kazanm›fl kiflilerden seçilmeleri ve bu
merkez arac›l›¤›yla halk› düzenli bir flekilde uyarmak ge-
rekli görüldü. Bölgenizdeki örgütün siyasî emellere ve kifli-
sel ç›karlara âlet olmamas› ve zararl› ak›mlara mâni olacak
faziletli kiflilerden oluflturulmas› için gereken arac›l›¤›n esir-
genmemesini rica ederim” (‹.H., s.878; A.T.T.B., s.374).

1 Nisan 1921 : ‹kinci ‹nönü Zaferi (N.ll, s.580; T.‹.H., c.ll, ks.3, s.444;
T.D.T., s.86-87; M.M.M.T., s.139; M.M, s.175; H.M.M,
S.214; K.A., s.648-651; A.K.D.D.A.Y., s.336-337; ‹.S.V.R.,
s.310; E., s.119; T.IV, s.81; ‹.A., s.754; II, s.151; A.‹., s.564;
M.M.U.K.S. II, s.231-234; T.C.T., s. 106-107; H. Y.A.,
s.55,79-80; A. ve As., s. 116).
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: Bat› Cephesi Komutan› ‹smet Pafla’n›n, Metristepe’den
Atatürk’e telgraf›: “...Düflman, binlerce ölüleriyle doldurdu-
¤u muharebe meydan›n› silâhlar›m›za terk etmifltir” (N.ll,
580; i.L, s.152; T.‹.H., c. II, ks.3, s.444, ‹.A., s.754).

: Atatürk’ün, Bat› Cephesi Komutan› ‹smet Pafla’ya cevap
telgraf›: “...Siz orada yaln›z düflman› de¤il, milletin ters ta-
lihini de yendiniz. ‹stilâ alt›ndaki bedbaht topraklar›m›zla
beraber bütün vatan, bugün en uzak köflelerine kadar za-
ferinizi kutluyor. Düflman›n istilâ h›rs›, azim ve hamiyetini-
zin yalç›n kayalar›na bafl›n› çarparak hurdahafl oldu” (N.ll,
s.580; T.‹.H. c.II, ks.3, s.445; ‹.A., s.754; ‹.‹., s. 152-153).

: Atatürk’ün, ‹stanbul’dan ‹nebolu’ya gelen millî flairimiz
Mehmet Emin (Yurdakul) Bey’e, Anadolu’ya geçiflinden bü-
yük memnuniyet duydu¤unu bildiren telgraf›: “...Türk milli-
yetperverli¤inin ilâhî müjdecisi olan fliirleriniz, bugünkü mü-
cadelemizin kahramanl›k ruhuna do¤ufl ufku olmufltur. Ge-
liflinizden duydu¤um memnuniyeti bildirmekle sizi milletimi-
zin mübarek babas› olarak selâmlar›m” (H.T.V.D., say›: 54,
v.1234; M.A, s.57; A.S.D.V., s.131).

3 Nisan 1921 : Zübeyde Han›m’›n, elden, Atatürk’e mektubu: “Bana flimdi-
ye kadar pek iyi hizmetlerinden memnun oldu¤um bizim
fiakir’in (fiakir Zümre) amcazadesi fievket Efendi’ye lâz›m
gelen yard›m hususunda gerekenlere emir ve himayenizin
esirgenmemesi” (A.Me., 92; A.Bil., s.3).

10 Nisan 1921 : Atatürk’ün, Nam›k Kemal’in o¤lu Ali Ekrem (Bolay›r) Bey’in
II. ‹nönü Zaferi’ni tebrik eden telgraf›na cevab›: “Anado-
lu’nun ruhu, bütün direnme feyzini tarihindeki büyüklerden
alm›flt›r. Bize bu mukaddes feyzi veren ecdat ruhlar› ara-
s›nda muhterem baban›z›n pek büyük yeri vard›r. Yaral›
vatan›n kurtulufl ve ba¤›ms›zl›¤› için ölmek yolunda bugün-
kü kufla¤a fedakârl›¤› ö¤reten büyük Kemal hakk›nda say-
g›lar›n tekrar›na vesile olan telgraf›n›za özel teflekkürlerimi
arz eylerim” (A.S.D.V, s.131; M.A., s.57; A.Ö.M., s.150).

12 Nisan 1921 : Atatürk’ün, Yunan ordusunun Anadolu’daki zulümlerini pro-
testo etmek üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi ad›na in-
sanl›k âlemine bildirisi: “...Türkiye Büyük Millet Meclisi ad›-
na, bu facialar› bütün insanl›¤›n ders al›c› bilgisine arz eder
ve bedbaht vatan parçalar›m›za ve namus ve ba¤›ms›zl›¤›-
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n› savunma gibi mukaddes bir görevi yerine getirmekte
olan milletimize lây›k görülen bu zulümleri uygarl›k âlemi
önünde üzüntü ile protesto ederim” (A.T.T.B., s.376).

: Atatürk’ün, 12. Kolordu Komutan› Albay Fahrettin (Altay)
Bey’e II. ‹nönü Zaferi’nden sonra düflman› takipte gösterdi-
¤i baflar› dolay›s›yla tebrik telgraf› (O.Y.S., s.294).

: Atatürk’ün, II. ‹nönü Zaferi’nden sonra düflman› takipte
gösterdi¤i baflar› sebebiyle Güney Cephesi Komutan› Re-
fet Pafla’ya tebrik telgraf› (H.T.V.D., say›: 54, v.1255).

: Atatürk’ün, Sovyet Hükûmeti’nin Yunanl›lar›n yapt›¤› katli-
amlardan kurtulabilenlere verilmek üzere Hilâliahmer (K›z›-
lay)’e otuz bin alt›n ruble ba¤›flta bulunmas› nedeniyle Sov-
yet Elçisi Budu Medivani’ye teflekkür yaz›s›: “...Ana topra-
¤›n› savunan milletimizin idare etti¤i bu harbe gösterdi¤iniz
ilgiden dolay› bilhassa pek bahtiyar›m. Yunanl›lar›n kaça-
rak geri çekilmeleri esnas›nda yapt›klar› hasar ve zulümler,
insanl›¤›n vicdan›n› isyan ettirecek niteliktedir” (A.T.T.B.,
s.379-380).

: Atatürk’ün, II. ‹nönü Zaferi’ni kutlayan Afgan Elçisi Ahmet
Han’›n telgraf›na teflekkür cevab› (A.T.T.B., s.379).

14 Nisan 1921 : Frans›z kad›n gazeteci Berthe Georges-Gaulis’in, Bur-
dur’dan Atatürk’e, hayranl›k ve sempati duygular›n› ileten
telgraf› (A.‹.Y.I, s.112).

16 Nisan 1921 : Atatürk’ün, II. ‹nönü Zaferi’ni kutlayan Mareflal Fuat, Kor-
general R›za Pafla ve Âyan Meclisi eski Baflkan› Rifat
Bey’in tebrik telgraflar›na cevab›: “Yaflama hakk› yok edil-
mek istenilen milletimizin savunma ve ba¤›ms›zl›k yolunda
gösterdi¤i kahramanl›klar, pek çok yerden tebrik edildi.
Yüksek tebriklerinizi, halen yabanc› bask›s› alt›nda bulu-
nan baflkentimizden yaz›lm›fl olmak itibariyle bunlar ara-
s›nda en k›ymetlilerden say›yorum” (A.T.T.B., s.381).

17 Nisan 1921 : Atatürk’ün, Frans›z kad›n gazeteci Berthe Georges-Ga-
ulis’in 14.4.1921 tarihli telgraf›na cevab› (A.‹.Y.I, s.113).

18 Nisan 1921 : Frans›z kad›n gazeteci Berthe Georges-Gaulis’in, Eskifle-
hir’den Atatürk’e, Ankara’ya gelece¤ini bildiren telgraf›:
“Uzun zamand›r sizinle ve sizin davan›z üzerine konuflmak
arzusunday›m” (A.‹.Y.I, s.114).
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: fieyh Sunusî’nin, Diyarbak›r’dan Atatürk’e, II. ‹nönü Zafe-
ri’ni kutlayan telgraf›: “...Baflar›lar›n›z› taçland›ran son za-
ferden dolay› ne kadar memnun oldu¤umu tarif ve izah
edemem. Sevincimden secde-i flükrana kapand›m” (Ha.
19.4.1921).

22 Nisan 1921 : Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin aç›l›fl›n›n 1. y›l-
dönümü münasebetiyle Hâkimiyet-i Milliye gazetesi muha-
birinin sorular›na cevaplar›: “...Hürriyet ve ba¤›ms›zl›k be-
nim karakterimdir. Ben milletimin ve büyük ecdad›m›n en
k›ymetli miras›ndan olan ba¤›ms›zl›k aflk› ile yarat›lm›fl bir
adam›m. Bence bir millette flerefin, haysiyetin, namusun ve
insanl›¤›n oluflmas› ve yaflayabilmesi mutlak o milletin hür-
riyet ve ba¤›ms›zl›¤›na sahip olmas›yla mümkündür. Ben
flahsen bu sayd›¤›m evsafa çok ehemmiyet veririm ve bu
evsaf›n kendimde mevcudiyetini iddia edebilmek için mille-
timin de ayn› nitelikleri tafl›mas›n› flart ve esas bilirim”
(A.S.D. III, s.21-27).

23 Nisan 1921 : Atatürk’ün, Büyük Millet Meclisi’nin aç›l›fl›n›n 1. y›ldönümü
nedeniyle Meclis binas› balkonundan söylevi: “...E¤er Yu-
nanl›lar gerçekten bar›fl arzu ediyorlarsa ‹zmir ve Trak-
ya’dan gitmelidirler. Biz bunu flimdiye kadar hakk›m›za ve
adalete güvenerek istiyorduk. Bundan sonra galibiyet hak-
k› ile istiyoruz!” (A.S.D.V, s.29).

: Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin aç›l›fl›n›n millî
bayram olarak kabulü nedeniyle Anadolu ve Rumeli Müda-
faa-i Hukuk Cemiyeti örgütüne telgraf›: “...Yeni ve yüce bir
tarihe bafllang›ç olan bu kutlu günü, milletin hât›ras›nda
ebediyen yaflatmak üzere Meclisimiz, bugün 23 Nisan tari-
hinin millî bayram say›lmas›n› bir özel kanunla kabul etmifl-
tir. Bu mukaddes tarihi oluflturan millî mücadelenin en can-
l› ve fedakâr etkeni bulunan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i
Hukuk Heyetleri’ni coflkuyla tebrik ederim” (A.T.T.B.,
s.381-382).

25 Nisan 1921 : Atatürk’ün, Londra Konferans›’ndan dönen Bekir Sami
(Kunduh) Bey baflkanl›¤›ndaki heyeti Ankara istasyonunda
karfl›lay›fl› (Ha. 26.4.1921; M.A.M., s.25-26; M.S., s.425).

: Atatürk’ün, Çankaya’da Afgan Elçisi Ahmet Han’›n güven
mektubunu kabulü (Ha. 26.4.1921; T.K.S.K., s.149).
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27 Nisan 1921 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan Anadolu’ya geçmek üzere ‹nebo-
lu’ya gelen fiehzade Ömer Faruk Efendi’ye, Anadolu’ya
geçmesinin sak›ncal› olaca¤›n› bildiren telgraf› (A.T.T.B.,
s.382).

1/2 May›s 1921 : Atatürk’ün, trenle Ankara’dan Eskiflehir’e hareketi (T.‹.H.,
c.ll, ks.4, s.85).

2 May›s 1921 : Atatürk’ün, Eskiflehir’den Bat› Cephesi Komutan› ‹smet Pa-
fla’yla beraber Alayunt’a hareketi (T.I.H., c.ll, ks.4, s.85).

: Atatürk’ün, beraberinde Fevzi ve ‹smet Paflalar oldu¤u hal-
de Refet Pafla’n›n karargâh›na gelifli (A.K.D.D.A.Y., s.339).

7 May›s 1921 : Atatürk’ün, Moskova dönüflü Kars’tan Erzurum’a gelen Yu-
suf Kemal (Tengirflenk) Bey’e tebrik telgraf› ve kendisini
Ankara’ya ça¤›rmas› (V.H., s.244).

9 May›s 1921 : Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki odas›nda M›-
s›rl› Prenses Kadriye ve eflini kabulü (M.A.M., s.67-74).

10 May›s 1921 : Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde “Anadolu ve Rumeli Mü-
dafaa-i Hukuk Grubu”nun kuruluflu (T.S.P., s.533; H.M.M.,
s.223; ‹.A., s.755; B.M.‹., s.170; Ha. 11.5.1921; T.‹.H. c.ll,
ks.4, s.29).

: General Harington’un, ‹ngiliz Savunma Bakanl›¤›’na telgra-
f›: “...Kanaatimce, Mustafa Kemal tamamen haflindir. Bizim
içerdeki ve d›flardaki güçlerimizi pek iyi bilmektedir. Taraf-
s›zl›k çabalar›m›za inanmamaktad›r. Yunanl›lar› tekrar ye-
nece¤inden ve sonra bizi önüne kataca¤›ndan muhteme-
len emindir...” (‹.B.S.‹., s.23).

11 May›s 1921 : Atatürk’ün, “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu”
umumî heyet toplant›s›nda Grup Baflkanl›¤›’na seçilmesi
(T.B.M.M. Albümü “I.Dönem”, s.242).

12 May›s 1921 : Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumun-
da Bekir Sami Bey’in Frans›zlarla yapt›¤› antlaflmayla ilgili
görüflmeler esnas›nda konuflmas›: “...Meclisimizin millete
karfl› yerine getirmesini üstlendi¤i görev, öteden beri ilân
etti¤imiz, hepimizce bilinen bir esasta sakl›d›r. O esas› bir
daha tekrar etmek isterim: “Millî s›n›rlar›m›z içinde memle-
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ketin bütünlü¤ünü ve milletin tam ba¤›ms›zl›¤›n› temin et-
mek. Bizim millete karfl› üzerimize ald›¤›m›z görev, bunu
temin edecektir” (G.C.Z., c.ll, s.72-73).

: Atatürk’ün, Çankaya’da M›s›rl› Prenses Kadriye ve eflini
kabulü, görüflme esnas›nda söyledikleri: “...Biz flüphesiz,
bar›fl istiyoruz, flerefli bir bar›fl! Fakat onlar bizi mahvetmek
istiyorlar. Ben, bunun sebebini biliyorum” (M.A.M., s.75-
80).

14 May›s 1921 : Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumun-
da 1921 y›l› bütçesi ve malî durum hakk›nda konuflmas›:
“...Söz konusu olan, mevcut kaynaklar›m›z›n bize temin
edece¤i para ile amaçlar›m›z› temin edebilmektir” (G.C.Z.,
c.ll, s.84).

: Atatürk’ün, II. ‹nönü Zaferi ile ilgili bir tablo takdim eden An-
kara Erkek Ö¤retmen Okulu resim ö¤retmeni Tahsin Bey’e
teflekkür mektubu: “‹kinci ‹nönü Muharebesi’nden duydu-
¤unuz duygular› ifade eden ve sanatkârl›k liyakatinizin ör-
ne¤i bulunan tabloyu kabul ettim. Teflekkürler ederim” (Gö-
rüfller, Adana Halkevi Dergisi, Say›: 13-14, 1939, s.9).

15 May›s 1921 : Atatürk’ün, askerî durum hakk›nda Hâkimiyet-i Milliye ga-
zetesi muhabirine demeci: “...Millî ordunun haz›rl›¤› mü-
kemmel, manevî kuvveti yüksek ve azmi her zamankinden
sa¤lamd›r” (A.S.D.V., s.83).

17 May›s 1921 : Atatürk’ün, Kâz›m Karabekir’e telgraf›: “...Enver Pafla ve
arkadafllar›n›n amac› tamamiyle anlafl›lm›flt›r. Bunlar›n
memleket dahiline girmemeleri için bölgenizde tedbir al›n-
mas›n› rica ederim” (‹.H.E.P., s.136).

18 May›s 1921 : Frans›z edibi Pierre Loti’nin, Atatürk’e mektubu (A.‹.Y.I,
s.127;A.Me., s.93).

19 May›s 1921 : Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Feyzi (Çakmak) Pafla
baflkanl›¤›nda yeni ‹cra Vekilleri Heyeti’nin seçilmesi (Z.C.,
Devre: 1, cilt: 10, s.318).

22 May›s 1921 : Atatürk’ün, Do¤u Cephesi Komutan› Kâz›m Karabekir’e
telgraf›: “...Enver Pafla’n›n karfl›n›za gelmesi veyahut isim
ve k›yafet de¤ifltirerek Anadolu’ya girmeye teflebbüsü
mümkündür. Bölgenizde müessir önlem al›nmas› uygun
olur” (‹.H.E.P., s.136).
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27 May›s 1921 : Ahmet ‹zzet Pafla’n›n, Atatürk’e telgraf›: “Fransa eski naz›r-
lar›ndan Franklin Bouillon baz› görüflmelerde bulunmak
üzere Ankara’ya gelmek arzusundad›r” (F. II, s.362).

30 May›s 1921 : Ankara halk›n›n, Çankaya’daki köflkü sahibinden sat›n ala-
rak Atatürk’e hediye edifli; ancak Atatürk’ün bu hediyeyi,
vatan› koruyan millî orduya ba¤›fllamas› (Atatürk, bu kara-
r›n›, bugün Millî Savunma Bakanl›¤›’na bildirmifl ve tapu
tescilini yapt›rm›flt›r. Ha. 31.5.1921).

4 Haziran 1921 : Atatürk’ün, Kâz›m Karabekir’e telgraf›: “...Enver hakk›nda
aç›k yay›na karar verdik. Gerekti¤inde yay›nlayaca¤›z. En-
ver’in temsil etti¤i cereyana karfl› gerekti¤inde pek aç›k uy-
gulamada bulunmak karar›nday›z” (‹.H.E.P., s.140-141).

10 Haziran 1921 : Atatürk’ün, bayram nedeniyle Hac›bayram Camii’nde bay-
ram namaz›na kat›lmas›, Antalya milletvekili Hoca Rasih
(Kaplan) Bey’in mev’izesini dinlemesi, saat 8.30’da
T.B.M.M. önünde yap›lan Türkçe duada bulunmas›, daha
sonra Meclis’in Baflkanl›k odas›nda tebrikleri kabulü (Ha.
12.6.1921).

: Atatürk’ün, bayram nedeniyle Ankara Belediyesi’ne kutla-
ma yaz›s›: “Vatan›n ba¤›ms›zl›¤› için aya¤a kalkan Anado-
lu’nun tuttu¤u mukaddes kurtulufl yolunda eriflti¤i üçüncü
bayram münasebetiyle, en samimî tebriklerimi takdim eder
ve millî çal›flmada baflar› temenni ederek, bu tebrikimin
halka ulaflt›r›lmas›n› rica ederim” (Ha. 12.6.1921).

: Atatürk’ün, Afgan Elçili¤i’ndeki bayrak çekme töreninde El-
çi Ahmet Han’›n söylevine cevap konuflmas› (Ha. 12.6.
1921; ‹.B.S.L, s.97).

12 Haziran 1921 : Atatürk’ün, Diyarbak›r’da bulunan fieyh Sunusî’nin gönder-
di¤i bayram tebri¤ine teflekkür cevab› (A.T.T.B., s.384).

13 Haziran 1921 : Atatürk’ün baflkanl›¤›ndaki Türk Heyeti ile Franklin Bouillon
baflkanl›¤›ndaki Frans›z Heyeti aras›nda Ankara’da görüfl-
melerin bafllamas› (V.H., s.250; T.‹.H., c.lV, s.247; T.‹.H..
c.ll, ks.IV, s.21; M.K.P.K., s.127).

15 Haziran 1921 : Atatürk’ün, Kâz›m Karabekir’e telgraf›: “...Teklifiniz üzerine
Enver Pafla’n›n bulundu¤u yer ve faaliyetinden daima ha-
berdar olmam›z›n temini Ali Fuat Pafla’ya yaz›lm›flt›r” (‹. H.
E. P., s. 150).
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17 Haziran 1921 : Ahmet ‹zzet Pafla’n›n, Atatürk’e, Harbiye Naz›rl›¤›’n› kabul
etti¤ini bildiren telgraf› (N.ll, s.603; F.ll, s.362-364).

27 Haziran 1921 : Atatürk’ün, Sovyet Elçisi Nazeranuz’un güven mektubunu
kabulü ve Elçi’nin söylevine cevap konuflmas› (Ha.
28.6.1921).

28 Haziran 1921 : Albay Doktor Salih Bey’in, ‹stanbul’dan, Atatürk’e mektubu:
“Birkaç hafta önce, gözlerinden rahats›z olan anneniz ha-
n›mefendiyi muayene ettim. Gözlerinde görme sinirine
ba¤l› görme yetersizli¤i ile katarakt mevcut oldu¤unu teflhis
ettim ve ameliyat›n baflar›l› bir sonuç vermesi mümkün ol-
mad›¤›n› söyledim. Buna ra¤men doktorlar, ameliyat›n iyi
netice verebilece¤ine bu sabah karar vermifller” (C.A., Do-
lap: 7, Kutu: 72-1).

29 Haziran 1921 : Atatürk’ün, Ankara Hükûmeti’nin telkiniyle istifa etmifl ol-
mas›na ra¤men bir süre sonra yeniden naz›rl›k kabul eden
Ahmet ‹zzet Pafla’n›n 17 Haziran 1921 tarihli telgraf›na ce-
vab›: “...Vaziyetinizi, Salih Pafla Hazretleriyle beraber ver-
mifl oldu¤unuz söze ayk›r› gördüm. ...Vaziyet-i umumiyeye
ve zât-› devletinize telkin edilmifl fikirlere nazaran evvelce
oldu¤u gibi bu defa da aldat›lm›fl olmaktan, korkuyorum”
(N.ll, s.603-604; F.ll, s.364-365).

30 Haziran 1921 : Atatürk’ün, Ankara’da kurulan Himaye-i Etfal Cemiyeti (Ço-
cuk Esirgeme Kurumu)’nin, himayesi alt›nda çal›flmas›n›
kabul edifli (Ha. 1.7.1921).

2 Temmuz 1921 : Atatürk’ün, beraberinde D›fliflleri Bakan› Yusuf Kemal
(Tengirflenk) Bey olmak üzere Sovyet Elçisi Nazeranuz’un
ziyaretini iade edifli (Ha. 3.7.1921).

: ‹ngiltere Savunma Bakanl›¤›’n›n, ‹stanbul’da ‹ngiliz Ordula-
r› Baflkomutan› General Harington’a, Mustafa Kemal Pafla
ile yapaca¤› görüflme hakk›nda talimat› (‹.B.A.III, s.450).

3 Temmuz 1921 : Celâlettin Arif Bey’in, Paris’ten Atatürk’e, Fransa’daki siya-
sî temaslar›n› bildiren mektubu (A.‹.Y.I., s.119-125).

4 Temmuz 1921 : General Harington’un, Atatürk’e yaz›s›: “Zât-› devletlerinin
görüfllerini dinlemek ve bunlar› incelemek üzere ‹ngiltere
Hükûmetine rapor vermek için bana yetki verildi. Sizce de
uygun ise gerekli haz›rl›¤›n yap›labilmesi için size uygun
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olacak gün ve saati lütfen telleyiniz” (N.ll, s.643; ‹.B.S.‹.,
s.115; ‹.B.A.III, s.463; T.D.D.S., S.97).

6 Temmuz 1921 : Atatürk’ün, General Harington’un, 4.7.1921 tarihli yaz›s›na
cevab›: “...Bizim millî isteklerimiz Ekselânslar›nca bilinir.
Millî topra¤›m›z›n tam kurtuluflu ile millî s›n›rlar›m›z içinde
siyasî, malî, iktisadî, askerî, hukukî ve kültürel tam ba¤›m-
s›zl›¤›m›z ilkesi kabul edildi¤i takdirde, görüflmeye baflla-
maya haz›r olaca¤›m›z› bildiririm” (N.ll, s.644; ‹.B.S.‹.,
s.117; ‹.B.A.III, s.470-471; T.D.D.S., s.97).

: Ahmet ‹zzet Pafla’n›n, Atatürk’ün 29 Haziran 1921 tarihli
telgraf›na cevab›: “...‹snat buyurulan gafleti itiraf flöyle dur-
sun flimdiki gibi siyasî durumu inceden inceye takdir etmifl
oldu¤umu görmekle nefsime, fikir ve görüfllerime itimad›m
artm›flt›r(!)” (N.ll, s.604; F.ll, s.365-366).

10 Temmuz 1921 : Yunan ordusunun, takviyeli kuvvetlerle umumî taarruzu ve
Kütahya-Eskiflehir muharebelerinin bafllamas› (N.ll, s.608;
O.Y.S., s.286; M.M., s.181; T.‹.H., c.II, ks.4, s.190-197;
A.K.D.D.A.Y., s.345; K.A., s.686; ‹.H.S.K., s.12; H.M.M.,
S.233).

: Atatürk’ün, Afganistan’da bulunan Cemal Pafla’ya, faaliyet-
lerinin Heyet-i Vekile kat›nda takdir görmüfl oldu¤unu bildi-
ren mektubu (M.H., s.282; M.M.Y., s.408).

12 Temmuz 1921 : Atatürk’ün, Frans›z edibi Pierre Loti’nin 18.5.1921 tarihli
mektubuna cevab›: “Tarihimizin en karanl›k günlerinde, ye-
nilgi ve iftiran›n bizi ebediyen yok edecek gibi göründü¤ü
bir zamanda bize güvenini bir an bile yitirmemifl olan dos-
ta besledi¤imiz ebedî minnettarl›¤›n teminat›n›, talihin Türk
milletine yeniden gülümsemeye bafllad›¤› flu s›rada yenile-
mekten pek mutluluk duymaktay›m” (A.‹.Y.I, s.127; A.Me.,
s.94).

13 Temmuz 1921 : Afganistan Kral› Amanullah Han’›n, Afgan ordusunu dü-
zenleme amac›yla Afganistan’a bir Türk askerî heyeti gön-
derilmesi konusunda Atatürk’e mektubu (A.M.D.P.I, s.341-
342).

16 Temmuz 1921 : Atatürk’ün, Ankara’da toplanan ve 21 Temmuz 1921’e ka-
dar çal›flmalar›na devam eden Maarif Kongresi’ni aç›fl ko-
nuflmas›: “...Çocuklar›m›z ve gençlerimiz yetifltirilirken on-
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lara bilhassa varl›¤› ile, hakk› ile, birli¤i ile çeliflen bütün ya-
banc› unsurlarla mücadele lüzumunu ve millî düflünceleri
tam bir imanla her karfl› fikre karfl› fliddetle ve fedakârane
savunma gere¤i telkin edilmelidir” (A.S.D.II, s. 16; T.M.T.V,
s. 1440).

: Enver Pafla’n›n, Moskova’dan Atatürk’e uzun mektubu
“...D›flarda kalman›n, umumî maksad›m›z olan baflta Türki-
ye olmak üzere kurtarmaya çal›flt›¤›m›z ‹slâm âlemi için
faydas›z ve belki de tehlikeli oldu¤unu hissetti¤imiz anda
memlekete gelece¤iz. ‹flte o kadar (!)” (T.Me., Ta. 25.2.
1945; M.H., s.231; M.K.P., s.109; C.D., s.270).

18 Temmuz 1921 : Atatürk’ün, Ankara’dan Karacahisar’daki Bat› Cephesi Ka-
rargâh›’na gelifli (N.ll, s.608; H.T.V.D., say›: 56, v.1292).

: Atatürk’ün Bat› Cephesi Karargâh›’nda ‹smet Pafla’ya di-
rektifi: “Orduyu, Eskiflehir’in kuzey ve güneyinde toplad›k-
tan sonra, düflman ordusuyla araya büyük bir mesafe koy-
mak lâz›md›r ki, ordunun düzenlenmesi ve takviyesi müm-
kün olabilsin. Bunun için Sakarya do¤usuna kadar çekil-
mek uygundur” (N.ll, s.608-609; T.‹.H., c.ll, ks.4, s.366;
547; I A., s.755; ‹.‹., s.156).

23 Temmuz 1921 : Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumunda, ‹cra Ve-
killeri Heyeti Reisi Fevzi (Çakmak) Pafla’n›n “Hükûmet
Merkezi’nin Kayseri’ye nakline dair” Heyet-i Vekile karar›n›
bildiren demeci (G.C.Z., c.ll, s.99-114). (Fevzi Pafla’n›n An-
kara’n›n tahliyesi gerekti¤ini bildiren demeci üzerine, Bü-
yük Millet Meclisi’nde çok sert tart›flmalar olmufl, konuflma
yapan milletvekilleri, Ankara’dan harpsiz ayr›lmay› kabul
etmemifllerdir. Bu oturumda, Ankara’n›n savunulmas›na,
ayr›ca cephedeki durumu ö¤renmek üzere bir heyet gön-
derilmesine karar verilmifltir. H.M.M., s.237; C.B.B.K.,
s.345-346).

25 Temmuz 1921 : Bat› Cephesi’nde Türk Ordusunun -geri yürüyüflünü ta-
mamlayarak- tamamen Sakarya nehrinin do¤usuna çekil-
mesi (N.ll, s.608; T.‹.H., c.ll, ks.4, s.536,582; T.‹.H., c.ll,
ks.5, kp. 1, s.4; M.M., s. 185; ‹.A., s.755; K.S., s.697).

: Atatürk’ün, Kâz›m Karabekir’in, Meclis’te kabul edilen Ana-
yasa ve kurulan Müdafaa-i Hukuk Grubu hakk›nda ayd›nla-
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t›lmas›n› isteyen 11.7.1921 tarihli telgraf›na cevab›: “Bu-
günkü Büyük Millet Meclisi, Müdafaa-i Hukuk örgütünün
esas ilke olarak tespit etmifl oldu¤u görüfller üzerinde ›srar-
la ve azimle yürümektedir. Müdafaa-i Hukuk Grubu, bu
grubun program›n› teflkil eden esas maddede izah olundu-
¤u flekilde, memleketin tam bir ba¤›ms›zl›k içinde bar›fla
kavuflmas›n› temin gibi k›sa ve kesin bir gaye ile kurulmufl-
tur” (N.ll, s.599-600; ‹.H., s.921-922; A.T.T.B., s.388).

26 Temmuz 1921 : Atatürk’ün, Ankara’dan hareketle Polatl›’da Bat› Cephesi
Karargâh›’na gelifli ve ordunun durumu hakk›nda bilgi al›fl›
(MM, s.189; T.V. cilt:2, say›:8, s.83; A.T.T.B., s.388).

: Atatürk’ün, Bat› Cephesi Karargâh›’ndan Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ne telgraf›: “...Askerî vaziyetimiz her suretle
güven vericidir” (A.T.T.B., s.388).

: Atatürk’ün, Kâz›m Karabekir’e 25.7.1921 günkü telgraf›na
ek telgraf›: “...‹lerlemek yolunda vuku bulacak her önemli
giriflimin, kendisine göre mühim sak›ncalar› vard›r. Bu sa-
k›ncalar›n asgari düzeye indirilmesi için gerekli önlem ve
giriflimlerde kusur etmemek lâz›md›r” (N. II, s.600; ‹.H.,
S.922; A.T.T.B., s.385-387).

29 Temmuz 1921 : Cemal Pafla’n›n, Kabil’den Atatürk’e mektubu: “...‹lâhî bir
nurun kalbinizde do¤urdu¤u ›fl›kla, milletin ruhundaki yi¤it-
lik âbidesini ayd›nlatt›n›z. fiimdi bütün zindeli¤i ile aya¤a
kalkm›fl milletin bafl›na geçtiniz. Dünyaya harikalar gösteri-
yorsunuz. Allah yolunuzu aç›k, k›l›c›n›z› keskin etsin! Ben-
den sizlere, maiyetinizde Türklü¤ün, Müslümanl›¤›n hayr›
için can veren kahramanlara kardeflçe binlerce selâmlar ve
hürmetler!” (T.Me., Ta. 2.2.1945; M.M.Y., s.409-413).

31 Temmuz 1921 : Atatürk’ün, Kâz›m Karabekir’e 25.7.1921 tarihli telgrafa ek
telgraf›: “...Anayasa’n›n yap›lmas›nda acele say›lan hare-
ket tarz›n›n gerekçesi, bütün dünyada ve memleketimizde
hissedilen halkç›l›k cereyan›n› esasl› flekil üzerinde tespit
ile bu husustan baflka, kar›fl›kl›¤a da yer verilmemek, ayn›
zamanda as›rlardan beri devaml› olarak yetkisi olmayanlar
elinde kötüye kullan›lan millî hukuku korumak için bu huku-
kun esas sahibi olan millete de söz hakk› tan›mak ve bu
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yüksek fikrin geliflmesi için bugünkü mevcut flartlardan ya-
rarlanmakt›r” (‹.H., s.922-923; A.T.T.B., s.388-389).

1 A¤ustos 1921 : Atatürk’ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
flubelerine genelgesi ve Genelkurmay Baflkanl›¤›’na yaz›-
s›: “..Pek uzak olmayan bir gelecekte karfl›m›zdaki hain ve
tükenen Yunan ordusunun da imhas› imkân alt›na girecek-
tir. Büyük memleketimiz ve fedakâr milletimiz, neticenin el-
de ediliflini tamamen üstüne alm›fl bulunmaktad›r”
(H.T.V.D., say›: 57, v. 1310; Ha. 2.8.1921; A. T. T.B.,
s.390-392).

: Atatürk’ün, Meclis’teki gruplardan herhangi birine girme-
mesini öneren Kâz›m Karabekir’e cevab›: “...Esas yap›s›
içinde bütün hüviyetiyle kar›flm›fl bulundu¤um Anadolu ve
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nden ayr›lmakl›¤›ma im-
kân olmad›¤›ndan, cemiyetin çal›flma sahas› bulunan Mec-
lis’te yine o cemiyeti temsil eden grubun içinde bulunmak
zorunlulu¤unday›m. Esasen grup, hemen Meclisin tümüne
yak›n bir ço¤unlu¤u içine almaktad›r” (N.ll, s.601; ‹.H.,
s.923-924; A.T.T.B., s.389-390).

5 A¤ustos 1921 : Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumun-
da konuflmas› ve Meclis Baflkanl›¤›’na sundu¤u önergenin
okunmas›: “Meclisin say›n üyelerinin umumî surette teza-
hür eden arzu ve talebi üzerine Baflkomutanl›¤› kabul edi-
yorum. Hayat›m boyunca millî egemenli¤in ve yasalar›n en
sad›k bir hizmetkâr› oldu¤umu milletin gözünde bir defa da-
ha do¤rulamak için bu yetkinin üç ay gibi k›sa bir süre ile
s›n›rlanmas›n› ayr›ca istiyorum” (G.C.Z., c.II, s. 164; N.ll,
s.611). (Önerge 4 A¤ustos 1921 tarihlidir; ancak Meclisin 5
A¤ustos 1921 günkü gizli oturumunda okunmufltur).

: Atatürk’e, genifl yetkilerle ve 3 ay müddetle Baflkomutanl›k
veren Kanun’un Büyük Millet Meclisi’nde kabulü (Z.C.,
Devre: I, cilt 12, 8.21; N.ll, s.613; T.‹.H., c.ll, ks.6, kp.l,
s.194; T.‹.H., c.lV, s.229; T.V. cilt: II, say›: 8, s.87; ‹.A.,
s.756; H.H. V, s.76; ‹.‹., s. 156; M.M., s. 190; H.M.M.,
s.244; A.B.E.B., s. 136).

: Atatürk’ün, Baflkomutanl›k veriliflinden sonra Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nde konuflmas›: “...Efendiler, zavall› mil-
letimizi esir etmek isteyen düflmanlar›, Allah›n yard›m›yla
ne olursa olsun ma¤lup edece¤imize dair olan güven ve iti-
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mad›m bir dakika olsun sars›lmam›flt›r. Bu dakikada bu ke-
sin inanc›m› yüksek heyetinize karfl›, bütün millete karfl› ve
bütün âleme karfl› ilân ederim” (Z.C., Devre: I, cilt: 12, s.
19).

: Baflkomutan Atatürk’ün, ordu ve millete bildirgesi: “...Bana
bu vazifeyi vermifl olan Meclis’in ve o Meclis’te beliren mil-
letin kesin iradesi, hareket tarz›m›n mihrak›n› teflkil ede-
cektir. Hiçbir sebep ve suretle de¤ifltirilmesine imkân olma-
yan bu kesin irade, ne olursa olsun düflman ordusunu im-
ha etmek ve bütün Yunanistan’›n silâhl› kuvvetlerinden olu-
flan bu orduyu anayurdumuzun mukaddes oca¤›nda bo¤a-
rak kurtulufla ve ba¤›ms›zl›¤a kavuflmakt›r!” (A.T.T.B.,
s.392-393).

7 A¤ustos 1921 : Baflkomutan Atatürk’ün 1. – 6 tekâlif-i milliye (millî vergi)
emirlerini yay›mlamas› (N.II, s.616; A.T.T.B., s.394-400;
K.A., s.708; T.‹.H., c. VII, s.357-362; A.D.M.P., s.287-293).

8 A¤ustos 1921 : Atatürk’ün, 7.-10. tekâlif-i milliye emirlerini yay›mlamas›
(N.ll, s.615; A.T.T.B., s.401-404; K.A., s.708-709; T.‹.H.,
c.VII, s.362-365; A.D.M.P., s.294-298).

: Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumun-
da askerî vaziyet hakk›nda konuflmas›: “...Millet, namusu-
nu, ba¤›ms›zl›¤›n› kurtarmak için acaba karfl› koyabilir mi-
yiz, koyamaz m›y›z muhakemesini düflünmedi. Millet, yal-
n›z bir fley düflündü: Namuslu olarak yaflar›m! Bu sebeple
bu yasal hakk›m›z› kabul edenlerle dost olurum; bana bu
hakk› vermeyecek olanlarla ölünceye kadar dövüflerek ölü-
rüm!” (G.C.Z., c. II, s.196).

: Celâlettin Arif Bey’in, Paris’ten Atatürk’e mektubu (A.‹.Y.I,
s. 134).

11 A¤ustos 1921 : Atatürk’ün, Ankara’da Amerikal› gazeteci Lawrence Shaw
Moore ile görüflmesi ve söyledikleri: “...Biz Türkiye’nin ba-
¤›ms›zl›¤›n› ve bütünlü¤ünü kurtarmaya çal›fl›yoruz. Al-
lah’›n yard›m› ve Türk milletinin yenilmez kuvveti sayesin-
de amac›m›za eriflece¤iz!” (A.S.D. III, s.27-29).

: Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumun-
da, cepheye ve cephe gerisine üçer kiflilik teftifl heyetleri
gönderilmesi  hakk›ndaki  önerge  nedeniyle konuflmas›:
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“...Ben görev yaparken flöyle böyle heyetlerle görevime
müdahale ettiremem efendiler! Bunda ordu için, memleket
için fenal›ktan baflka bir fley yoktur” (G.C.Z., c.II, s.298).

: Atatürk’ün, Baflkomutan oluflunu kutlayan Afganistan Elçi-
si Ahmet Han’›n tebrik telgraf›na teflekkürü (A.T.T.B.,
s.405).

12 A¤ustos 1921 : Atatürk’ün, Genelkurmay Baflkan› Fevzi Pafla’yla Anka-
ra’dan Polatl›’daki Cephe Karargâh›’na gelifli (N.ll, s.617;
A.T.B.D. say›: 75, b.1619; ‹.A., s.756; K.A., s.715-716;
A.B.E.B., s.136). (Bugün Atatürk cepheyi inceledikten son-
ra geri dönerken at›na binece¤i s›rada -at›n ani ürkmesi se-
bebiyle- yere düflerek bir kaburga kemi¤i k›r›lm›flt›r. Teda-
visi için 16 A¤ustos’ta Ankara’ya gitmiflse de 17 A¤ustos’ta
tekrar cepheye dönmüfltür. T.‹.H., c.II, ks. 5, kp.2, s. 198).

: Atatürk’ün, Baflkomutan oluflu sebebiyle kendisini kutlayan
Genelkurmay Baflkanl›¤›’na teflekkür telgraf›: “Milletin ve
ordunun, bu azim, iman ve kahramanl›¤› ile millî s›n›rlar›-
m›z içinde tam ba¤›ms›zl›k temininden ibaret meflru ama-
c›m›za mutlaka eriflece¤ine itimad›m tamd›r” (A.T.B.D. sa-
y›: 75, b.1620).

14 A¤ustos 1921 : Atatürk’ün, Millî Müdafaa Vekili Refet Pafla’ya telgraf›:
“Düflman ileri yürüyüfle bafllam›flt›r. Üç, dört gün sonra
meydan muharebesinin bafllamas›n› bekliyoruz. Buna gö-
re, bu müddet içinde ordunun istifadesine verilebilecek ne
varsa hemen verilmesini rica ederim” (H. T. V.D. say›: 56,
v. 1299).

16 A¤ustos 1921 : Atatürk’ün, Polatl›’dan Ankara’ya dönüflü (F.O.G.H., s.748-
749).

: Atatürk’ün, Ankara’da yap›lan muayenesinde -12 A¤ustos
1921 günkü kaza sebebiyle- kaburga kemiklerinden birinde
k›r›k bulundu¤unun tespiti (A.T.B.D. say›: 75, b.1621;
A.T.B.D. say›: 79, b.1751).

: Halide Edip Han›m’›n, Atatürk’e orduda gönüllü çal›flmak
istedi¤ini bildiren telgraf› (T.A.‹., s.214).

: ‹ngiltere Baflbakan› Lloyd George’un, Avam Kamaras›’nda
konuflmas›: “...Kemalist ayaklanmay› bast›rmak için Ana-
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dolu içlerine kadar ‹ngiliz askeri gönderilemedi¤ine göre,
tek bir seçenek vard›r; o da her iki taraf› sonuna kadar vu-
ruflturmakt›r(!)” (‹.B.S.‹., s.140,209).

17 A¤ustos 1921 : Atatürk’ün, Ankara’dan tekrar cepheye hareketi (A.T.B.D.
say›: 79, b.1751; A.T.B.D., say›: 75, b.1621; T.‹.H. c.ll,
ks.5, kp. I, s.198, 312; F.O.G.H., s.748-749).

18 A¤ustos 1921 : Atatürk’ün, ordu saflar›nda gönüllü çal›flmak isteyen Halide
Edip (Ad›var) Han›m’a cevap telgraf›: “...Askerî hizmete ka-
bul ve Bat› cephesinde görevlendirildi¤inizi bildiririm. ‹lk va-
s›ta ile cephe karargâh›na müracaat ve oradan vazifenizin
ö¤renilmesi rica olunur” (T.A.‹., s.214; A.S.D.V, s. 135).
(Halide Edip, 20.8.1921 ‘de cepheye hareket etmifltir. Ha.
21.8.1921).

20 A¤ustos 1921 : Salih Pafla’n›n, Roma’dan Atatürk’e telgraf›: “...En elveriflli
bar›fl flartlar›n› elde etmek için Avrupa’ya gönderildim. ‹n-
giltere’ye karfl› direnip durmak gereksiz ve tehlikelidir. Rus-
ya’ya yaklaflmak ve Bat›’y› ihmal etmek ise felâket olabilir.
Vakit geçirmeden bar›fl arayal›m. Bu amaçla Avrupa’da-
y›m. Bir temsilcinizi bana gönderiniz, iflbirli¤i yapal›m”
(‹.B.A.IV, s.21,58).

21 A¤ustos 1921 : Atatürk’ün, cepheden Kâz›m Karabekir’e telgraf›: “...Bir da¤
ve bir fedakâr kalsa bile ba¤›ms›zl›k davam›z›n devam
edece¤i hakk›ndaki sars›lmaz kanaatin, Yunan ordusu ile
meydan muharebesine tutufltu¤umuz bir anda, taraf›n›z-
dan tekrar› ve do¤rulanmas› büyük kalp huzuruna sebep
oldu. Askerî harekât plân›m›z, düflündü¤ünüz gibi düflünül-
mektedir. Yaln›z Ankara bat›s›nda ciddî bir muharebe ver-
meyi umumî düflünceye göre gerekli görmekteyiz. Fevzi,
‹smet Paflalarla beraber Bat› Cephesi Karargâh›’ndan se-
lâmlar›m›z› sunar›z” (‹.H., s.933; A.T.T.B., s.405-406).

23 A¤ustos 1921 : Yunan ordusunun taarruzu ve Sakarya Meydan Muharebe-
si’nin bafllamas› (22 gün 22 gece devam etmifltir). (N.ll,
s.617; T.‹.H., c.ll, ks.5, kp.ll, s.455; T.K.S., s.350-351;
A.K.D.D.A.Y., s.355; H.M.M., s.250; M.M., s.194; ‹.A.,
s.757; T.‹.H., c. IV, s.230; ‹.‹., s.156; T.‹.T., s.108; T.IV., s.
98).

25 A¤ustos 1921 : Yunan Kral› Konstantin’in, Eskiflehir’de “Daily Telegraph”
gazetesi muhabirine demeci: “...Mustafa Kemal bu defa sa-
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vafl› kabul ederse, ordusunu yok edece¤iz ya da ordusu-
nun büyük k›sm›n› esir edece¤iz(!) Ankara’ya girmeyi umu-
yoruz(!)” (‹.B.S.‹., s.217).

26 A¤ustos 1921 : Atatürk’ün, birliklere emri: “Savunma hatt› yoktur, savunma
yüzeyi vard›r. O yüzey bütün vatand›r. Vatan›n her kar›fl
topra¤›, vatandafl›n kan›yla ›slanmad›kça terk olunamaz!”
(N.ll, s.618; T.‹.H., c.ll, ks.5, kp.ll, s.65).

26/27 A¤ustos 1921: Atatürk’ün, bir k›s›m mevzilerin terke mecbur kal›n›fl› üzeri-
ne Ankara’da bulunan Millî Müdafaa Vekili Refet Pafla’ya
telgraf›: “Meydan muharebesinin Ankara’ya kadar uzanma-
s› ihtimal dahiline girmifltir. ...Meclis ve hükûmetin ilk afla-
ma olarak Keskin’e, ondan sonra zorunluluk halinde Kay-
seri’ye nakli lâz›md›r. Nakil 29 A¤ustos akflam›na kadar
sonlanmal›d›r” (A.T.B.D. say›: 80, b.1762; T.‹.H., c.ll, ks. 5,
kp.ll, s.63-65). (Bu emir, Yunan taarruzunun püskürtülmesi
üzerine 27 A¤ustos 1921 günü durdurulmufltur. T.‹.H. c.ll,
ks.5, kp.ll, s.63-65; K.A., s.720).

29 A¤ustos 1921 : Atatürk’ün emriyle, ordumuzda cephe de¤iflikli¤i yap›lmas›
(A.S.D.I, s.179;K.A., s.723-724; T.K.S., s.354).

1 Eylül 1921 : Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkanl›¤›’n›n, Atatürk’e, Mec-
lis’in orduya güvenini ve teflekkürlerini bildiren telgraf› (A.
T.B.D. say›: 80, b. 1763).

: Atatürk’ün, Sakarya cephesinden Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne telgraf›: “...En yüksek azim ve imanla muharebe
eden ordunun, ba¤›ms›zl›¤›m›z›n savunulmas› u¤runda
namus gere¤ini yerine getirece¤ini temin ederim” (Z.C.,
Devre: I, cilt: 12, s. 135).

2 Eylül 1921 : Ahmet ‹zzet Pafla’n›n, Atatürk’e telgraf›: “Görüfllerinizi bize
anlatmak üzere yetkili bir temsilcinizi ‹stanbul’a gönderme-
nizi rica ederim” (‹.B.A.IV, s.31,60).

5 Eylül 1921 : Atatürk’ün, cepheden Frans›z kad›n gazeteci Berthe Geor-
ges-Gaulis’e mektubu: “...Askerlerimizin kahramanl›¤› ve
bütün milletin hayranl›¤a de¤er bir ba¤l›l›kla bana tam des-
tek olmas› sayesinde, Yunan istilâc›lar›n› sonunda yurdum-
dan kovaca¤›m› kuvvetle umuyorum” (A. ve D., s.24;
A.‹.Y.I, s.141-143).
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6 Eylül 1921 : Atatürk’ün, “‹ttihat ve Terakki Kongresi” ad›yla Batum’da bir
toplant› yap›lmas›na ön ayak olanlardan Halil (Kut) Pafla
hakk›nda Kâz›m Karabekir’e telgraf›: “Halil Pafla hakk›nda
uygun gördü¤ünüz ifllemi uygulay›n›z. Bu ifllemin sorumlu-
lu¤una ben de Vekiller Heyeti ve Meclis’e karfl› kat›l›yorum”
(‹.H.E.P., s. 187).

9 Eylül 1921 : Atatürk’ün, komutanlarla Zafertepe’ye gelifli ve düflman›n
durumunu dürbünle tetkik edifli (M.M.I, s.205).

10 Eylül 1921 : Atatürk’ün, Zafertepe’den de daha ileri hatta geçifli (Kâz›m
Özalp hat›ralar›nda der ki: “Baflkumandan, ‹smet Pafla ile
beraber taarruz hareketini yak›ndan takip ediyordu. Bu s›-
rada topçu ateflinin daha tesirli bir flekilde düzenlenmesi
için, 15. Tümen’in yan›na gitmeye karar verdi. Benim, bu-
lundu¤um yerden ayr›lmamakl›¤›m› ve muharebeyi Zafer-
tepe’den idare etmemi uygun görerek, daha ileri hatta geç-
ti. Baflkumandan›n böyle önemli bir durumda, en ileri hatta
taarruz eden k›talar›n yan›nda görülmesi ve muharebeyi fi-
ilî harekât hatt›nda takip etmesi, subay ve erlerin manevi-
yatlar› üzerinde büyük tesir yapt›” M.M.I, s.207).

12 Eylül 1921 : Yunan Kral› Konstantin’in, ‹stanbul’da yay›mlanan Frans›z-
ca Revlille gazetesinde -Milletler Cemiyeti delegesi- Gene-
ral Gork’a demeci: “...Mustafa Kemal harbi kabul edecek
olursa, ancak 50.000 kifliden ibaret olan ordusunu imha
edece¤iz (!) Ankara’ya herhalde girece¤iz (!)” (T.‹.H., ali,
ks.5, kp.ll, s.259).

13 Eylül 1921 : Sakarya Meydan Muharebesi’nin sonuçlanmas› ve düfl-
man›n Sakarya nehrinin do¤usunda imha ile zaferin kaza-
n›lmas› (N.ll, s.618; A.S.D.I, s.181; T.D.T., s.95; K.A.,
s.730; M.M.I, s.213; T.V. cilt: II, say›: 8, s.92; H.M.M.,
s.250; T.‹.H., c.ll, ks, 5, kp. II, s.269; T.K.S., s.359;
A.K.D.D.A.Y., s.358-359; E., s.122; ‹.A., s.757; ‹.‹., s.157;
T.‹.T., s.108; T.IV, s.100; A.T.T.B., s.407; A.‹., s.638;
M.M.U.K.S.II, s.287; T.C.T., s.211; A.B.E.B., s.136; H.Y.A.,
s.80-81; A. ve As., s.93,117).

: Sakarya Zaferi üzerine Baflkomutan Atatürk’ün, Bat› Cep-
hesi Komutanl›¤›’na emri: “...Düflman bat›ya geri çekilme-
ye devam etmektedir. Düflman›n geride herhangi bir hatta
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durmas›na ve eski düzenini almas›na mani olmak ve geri
çekiliflini yenilgiye u¤ratmak lâz›md›r” (A.T.T.B., s.408).

: Atatürk’ün, Baflkomutanl›k ifllemlerinin daha basit flekilde
seyretmesi için Baflkomutanl›k Kalemi’nin kald›r›ld›¤›n› ve
Baflkomutan’›n gerek Millî Savunma Bakanl›¤› gerekse
Genelkurmay Baflkanl›¤› ile do¤rudan temasta bulunarak
çal›flaca¤› hakk›nda ilgililere yaz›s› (T.‹.H., c.ll, ks. 5, kp.ll,
s.275; A.T.B.D. say›: 75, b. 1623).

: Baflkomutanl›¤›n, Bat› cephesinin yeniden kurulup düzen-
lenmesi emri (Mevcut tümenlerden 5 kolordu oluflturulmufl-
tur). (T.‹.H., c.ll, ks.5, kp.ll, s.269-271,273).

: Atatürk taraf›ndan haz›rlanan “Meclis takdirnamesiyle taltif
hakk›nda Kanun”un, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ka-
bulü: “Muharebelerde bilfiil atefl alt›nda fevkalâde yararl›k-
lar gösterenler, Türkiye Büyük Millet Meclisi takdirnamesiy-
le mükâfatland›r›l›r” (Z.C, Devre: I, cilt: 12, s.192-214).

14 Eylül 1921 : Atatürk’ün, Sakarya Zaferi’ni takiben cepheden millete bil-
dirgesi: “...Avrupa’n›n en mükemmel araçlar›yla donat›lm›fl
olan Konstantin ordusundan, ordumuzun donat›m itibariyle
de geri kalmamas› ve hatta ona üste ç›kabilmesi gibi ina-
n›lmaz mucizeyi, Anadolu halk›n›n fedakârl›¤›na borçluyuz”
(A.T.T.B., s.140; T.‹.H, c.ll, ks.5, kp.ll, s.285-286; Z.C, Dev-
re: I, cilt: 12, s.216-217).

: Atatürk’ün, “genel seferberlik ilân›”’n› bildiren emri: “14/15
Eylül 1921 gece yar›s›ndan itibaren bütün vatanda umumî
seferberlik ilân edilmifltir. Ma¤lup düflman› Anadolu içeri-
sinde en son neferine kadar imha için ilân edilen bu sefer-
berlikte amaçlanan gayeye var›ncaya kadar, gerek duyul-
dukça silâh alt›nda bulunan s›n›flardan baflka askerlik ya-
fl›ndakiler de silâh alt›na ça¤r›lacakt›r” (M.M., s.214;
A.T.T.B., s.408).

: ‹smet ve Fevzi Pafla’lar›n, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Baflkanl›¤›’na, Baflkomutan Atatürk’e Mareflal rütbesi ve
Gazilik unvan› verilmesini teklif eden telgraf› (A.T.B.D. sa-
y›: 75, b. 1626).

17 Eylül 1921 : Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, cephede bulunan Baflko-
mutan Atatürk’e Sakarya Zaferi’ni kutlayan telgraf›: “Türki-
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ye Büyük Millet Meclisi, millî ordunun müstesna fedakârl›k-
lar›yla kazan›lan Sakarya Meydan Muharebesi’nin kahra-
manlar›n› kutlam›fl ve bütün milletin hislerine tercüman ola-
rak, pek derin olan minnet ve flükran›n› yüksek arac›l›¤›n›z-
la bütün ordu mensuplar›na sunmaya karar vermifltir”
(Z.C., Devre: I, cilt: 12, s.225).

18 Eylül 1921 : Atatürk’ün, Sakarya Zaferi’ni takiben cepheden Ankara’ya
dönüflü (T.K.S.K.,s.162).

: Atatürk’ün, Sakarya Zaferi nedeniyle Batum halk›n›n tebrik-
lerini sunan Batum Baflflehbenderi Aziz Samih (‹lter) Bey’e
teflekkür telgraf› (Ha. 19.9.1921).

19 Eylül 1921 : Atatürk’ün, Sakarya Meydan Muharebesi hakk›nda Türki-
ye Büyük Millet Meclisi’nde konuflmas›: “...Efendiler! Türki-
ye Büyük Millet Meclisi ordusunun Sakarya’da kazanm›fl
oldu¤u meydan muharebesi, pek büyük bir meydan muha-
rebesidir. Harp tarihinde misli belki olmayan bir meydan
muharebesidir. ...Bizi imha etmek görüflü karfl›s›nda varl›-
¤›m›z› silâhla korumak ve savunmak pek tabiîdir. Bundan
daha tabiî ve daha hakl› bir hareket olamaz” (Z.C., Devre:
I, Cilt: 12, s.255-262).

: Atatürk’e, Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf›ndan kanunla
“Mareflal” rütbesi ve “Gazi” unvan› verifli (Z.C., Devre: I,
cilt: 12, s.264; N.ll, s.620; M.M.I, s.216; T.‹.H., c.II. ks.3,
s.584; T.IV, s.101; ‹.A., s.757; T.V, cilt: II, say›: 8, s.96;
T.‹.H. c.ll, ks.5, kp.ll, s.323; A.B.E.B., s.136).

: Atatürk’ün, kendisine “Gazi” unvan› ve “Mareflal” rütbesi
verilifli münasebetiyle Meclis’te teflekkür konuflmas›:
“...Kazan›lan bu baflar›, Yüksek Heyetinizin iradesiyle kuv-
vet bulan ordumuzun iradesi sayesinde, düflman ordusu-
nun iradesinin k›r›lmas› suretiyle belirmifltir. Bu sebeple
ödüllendiriflinizin gerçek muhatab› yine ordumuzdur” (Z.C.,
Devre: I, cilt: 12, s.264).

20 Eylül 1921 : Atatürk’ün, “Gazi” unvan› ve “Mareflal” rütbesinin verilifli
nedeniyle orduya bildirgesi: “...Zaferden dolay› sizin kahra-
manl›klar›n›zla, sizin gösterdi¤iniz nihayetsiz fedakârl›klar
pahas›na kazan›lan bu büyük muzafferiyetlerin millet tara-
f›ndan takdirini gösteren bu rütbe ve unvan›, ancak size
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mal ederek bütün askerlik hayat›m›n en büyük iftihar ser-
mayesi olarak tafl›yaca¤›m” (A.T.T.B., s.413; A.T.B.D. sa-
y›: 80, b.1768).

: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, Sakarya Zaferi sebebiyle
Baflkomutan Atatürk’e telgraf›: “Meclis, yüce ve sayg›de¤er
Baflkanlar›n›n, düflman ordusunu bozguna u¤ratan dahiya-
ne karar ve önlemleri sayesinde kazan›lan bu büyük zafer-
le k›vanç duymaktad›r” (A.T.B.D., say›: 75, b.1628).

21 Eylül 1921 : Atatürk’ün, Sakarya Zaferi nedeniyle kendisini kutlayan An-
karal›lar›n telgraf›na cevab›: “Soylu milletimizin hayat ve
ba¤›ms›zl›¤›n› yok etmek isteyen Yunan ordusunu yirmibir
günlük meydan muharebesinden sonra bozguna u¤ratan
ordumuz ve flahs›m hakk›ndaki tebriklerinize teflekkür ede-
rim” (A.T.T.B., s.415).

25 Eylül 1921 : Malta’dan kaçarak Kufladas›’na gelen Ali ‹hsan (Sabis) Pa-
fla’n›n, Söke’den Baflkomutan Atatürk’e Anadolu’da vazife
isteyen telgraf› (H.H.V, s.37; T.‹.H., c.ll, ks.5, kp.ll, s.362).

26 Eylül 1921 : Atatürk’ün, Ali ‹hsan Pafla’n›n 25.9.1921 tarihli telgraf›na
“Ankara’ya gelmesini bildiren” cevab› (H.H.V., s.38; T.‹.H.,
c.ll, ks.5, kp.ll, s.501).

27 Eylül 1921 : ‹stanbul’da bulunan Zübeyde Han›m’›n, Atatürk’e Mareflal
rütbesi ve Gazi unvan› verilmesi nedeniyle tebrik telgraf›:
“Size “Mareflallik” yüce rütbesi ile “Gazilik” fleref unvan›n›n
verildi¤ini müjdelediler. Milletin hakk›n›zdaki bu sevgi ve iti-
mad›, benim kadar kimseyi duyguland›ramaz. K›z karde-
flinle beraber aln›ndan öperek ve ba¤r›m›za basarak seni
tebrik ederiz” (K.S.‹.Y.II, s.416).

29 Eylül 1921 : Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumun-
da, ‹ngilizlerin esir de¤iflimi istekleriyle ilgili görüflmeler es-
nas›nda konuflmas›: “...Son zaferi takiben, hemen onun
belirdi¤i günlerde ‹ngilizler bir yak›nlaflma zemini arad›lar
ve bunu oluflturmak için derhal bize hiç sormaks›z›n Mal-
ta’da bulunan tutuklular›m›z› bütünüyle b›rakmaya karar
verdiler” (G.C.Z., c.ll, s.244).

: Atatürk’ün, annesi Zübeyde Han›m’›n 27.9.1921 tarihli teb-
rik telgraf›na cevab›: “Benim için dünyevî mükâfatlar›n en
yücesi olan tebrikât›n›zla mesut oldum. Sizi görmek husu-

267



sundaki iste¤imin derecesini ifade imkâns›zd›r. ‹lk f›rsatta
sizleri buraya getirmeye çal›flaca¤›m. Bunu bildiriflimi bek-
leyerek memleketimizin kurtulufluna yönelik dualara de-
vam etmenizi rica ile ellerinizden ve k›z kardeflimin gözle-
rinden öperim” (K.S.‹.Y.II, s.417),

: Atatürk’ün, Sakarya Zaferi’ni tebrik eden Azerbaycan Elçi-
si Abilof’un telgraf›na cevab› (A.T.T.B., s.416).

6 Ekim 1921 : Atatürk’ün, Ankara’ya gelen Ali ‹hsan Pafla ile görüflmesi
(D.H.B.I, s. 113).

7 Ekim 1921 : Atatürk’ün, Bat› Cephesi Komutanl›¤› emrinde olmak üze-
re I. Ordu Komutanl›¤›’na Ali ‹hsan Pafla’n›n atand›¤›n› bil-
diren yaz›s› (H.H.V., s.54).

13 Ekim 1921 : Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti ile Kafkas Cumhuri-
yetleri (Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan) aras›nda Kars
Antlaflmas›’n›n imzalanmas› (‹.H., s.951; M.M.M.T., s.135;
T.‹.H. c.ll, ks.6, kp.l, s.10; Ll, s.389; ‹.A., s.758; M.H., s.
258; T.‹.H., c.ll I, s. 225-226; T. D. D. S., s. 103; K.C.T.E.,
8.117; T.‹.H., c.ll, ks.5, kp.ll, s.466; A.M.D.P.I, s.571-579).

14 Ekim 1921 : Atatürk’ün, Ankara’da Azerbaycan Elçisi Abilof’un güven
mektubunu kabulü ve Elçi’nin söylevine cevap konuflmas›
(A.S.D. ll,s.18).

16 Ekim 1921 : Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumun-
da, Frans›zlarla yap›lacak antlaflmayla ilgili görüflmeler es-
nas›nda konuflmas›: “...fiimdi bendeniz için oldu¤u gibi, bü-
tün arkadafllar›m›z için de ölçü, Misak-› Millî’dir. Misak-›
Millî’yi darbeleyen bir antlaflmay› kabulde mazuruz”
(G.C.Z., c.ll, s.354).

18 Ekim 1921 : Atatürk’ün, Ankara’da Azerbaycan Elçili¤i’ne bayrak çekme
töreninde Elçi’nin konuflmas›na cevap söylevi (A.S.D.II,
s.20).

20 Ekim 1921 : Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti ile Fransa Hükûmeti
aras›nda Ankara Antlaflmas›’n›n imzalanmas› (N.ll, s.624;
H.T.V.D. say›: 59; v.1342; V.H., s.253; T.‹.H., c.ll, ks.6, kp.l,
s.10; T.‹.H., c.lV, s.249,252; T.D.M.‹.B.S.A., s.19-29; Er-
den, s.84; M.M.M.T, s.141; ‹.H., s.966; T.D.D.S., s.103;
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H.S., s.52; H.M.M., s.263; M.H., s.263; ‹.A., s.758; L.l,
s.389; A.‹, s.667; T.A.T.D.T.G., s.82; O.M.K. ve L, s.291-
292; T.C.T., s. 116-117; D.T., s.182; A.T.D.P., s.33;
H.K.‹.H.Ç., s.62; A.M.D.P.I, s.587-590; A.D.T.D.P., s.456;
H.Y.A., s.65).

28 Ekim 1921 : Atatürk’ün, ordu komutanlar›na, üzerinde bulunan Baflko-
mutanl›k görevinin 5 Kas›m 1921’den itibaren bitece¤ini
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne arz etti¤ini bildiren genelge-
si (Ha. 29.10.1921).

29 Ekim 1921 : Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumun-
da, asayifl ve iç güven hakk›ndaki gensoru ile Merkez Ku-
mandan› Nurettin Pafla hakk›ndaki gensorunun birlefltirile-
rek görüflülmesi s›ras›nda konuflmas›: “...Pek nazik za-
manlara tesadüf eden baz› olaylardan dolay› ordu komu-
tanlar›n›n de¤ifltirilmesine dair bende kanaat has›l olma-
m›flt›r” (G.C.Z., c.ll, s.408-409).

31 Ekim 1921 : Atatürk’ün Baflkomutanl›k süresinin, 5 Kas›m 1921’den iti-
baren 3 ay daha uzat›lmas›na dair Kanun’un Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nde kabulü (Z.C., Devre: I, cilt: 14, s.6;
N.ll, s.653).

2 Kas›m 1921 : Atatürk’ün, Meclis’teki odas›nda Hatayl›lar ad›na gelen
Tayfur (Sökmen) ve Faruk (Cengiz) Beyleri kabulü ve gö-
rüflmesi (H.K.‹.H.Ç., s.62-63).

3 Kas›m 1921 : Atatürk’ün, Frans›z edibi ve Türk dostu Pierre Loti’ye hal›
gönderilifli nedeniyle mektubu: “Tarihin en karanl›k günle-
rinde sihirli kalemiyle daima Türk milletinin hakk›n› do¤ru-
lam›fl ve savunmufl olan büyük üstat için Türk milletinin
besledi¤i derin ve sars›lmaz sevgi hislerine, ba¤›ms›zl›k
mücadelesinde flehit düflen erkeklerimizin yetim b›rakt›¤›
k›zlar›m›z taraf›ndan gözyafllar› aras›nda dokunan bu hal›
flahitlik edecektir” (Ö.A.Ö.M., s.260-261; M.K.P.K., s.69).

11 Kas›m 1921 : General Harington’un, ‹stanbul’dan ‹ngiltere Savunma Ba-
kanl›¤›’na raporu: “...‹stanbul Hükûmeti arac›l›¤›yla Musta-
fa Kemal’e yaklaflmak konusunda iyimser de¤ilim. Tek kay-
g›m flu ki, Mustafa Kemal Yunanl›lar›n Anadolu’yu boflalt-
malar› ve Misak-› Millî esaslar› gibi afl›r› istekler ileri süre-
bilir” (‹.B.A.IV, s.34,72).
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12 Kas›m 1921 : Cemal Pafla’n›n, Moskova’dan Atatürk’e telgraf›: “...Enver
ve Halil Paflalar›n Anadolu’da teflebbüs etmekte olduklar›
hususlar› ö¤rendim. Bu teflebbüslere son verdirmek için
bütün mevcudiyetimle çal›fl›yorum” (M.H., s.280-281;
M.M.Y., s.413-414).

13 Kas›m 1921 : Atatürk’ün, Meclis’te oluflan ikinci Grup’un faaliyetleri hak-
k›nda Kâz›m Karabekir’e telgraf›: “...Bir k›s›m üye vard›r ki,
her vesile ile millî davaya önder olanlar›n nüfuzunu ortadan
kald›rmak, yetenekli ve namuslu askerî liderleri görevlerin-
den uzaklaflt›rmak ve sonuç olarak maddî ve manevî kuv-
vetleri kendilerine hizmet edecek bir yöne yöneltmek isti-
yorlar. Bugünkü güçlü liderlerinden ilgisini kesecek ordu-
nun, herhangi bir vatanî görevi yapmaya elveriflli nitelik ve
niceli¤i kaybedece¤inin fark›na varmaks›z›n ve yaln›z ha-
yale dayanan bir kötü niyetle çal›flan bu ikinci grubun faali-
yeti, kendilerince istenilen neticeyi verirse do¤acak vaziyet,
ordunun tamamen da¤›lmas› ve sonucunda vatan›n mahv›
demek olaca¤›ndan bütün kuvvet ve kudretimizle bu fikir ile
mücadele edilmektedir. Bu mücadeleye fliddetle devam
edilecek, memleketin harap ve periflan olmas›na uzanacak
bu cereyan› durdurmak için gereken her fley yap›lacakt›r.
Bununla beraber söz konusu az›nl›¤›n Meclis’te tehlikeyi
gerektirecek bir kuvvet oluflturmas› flimdilik muhtemel de-
¤ildir” (‹.H., s.978-979; A.T.T.B., s.418-419).

14 Kas›m 1921 : Ankara’da, Afgan Elçili¤i’nde Azerbaycan Elçisi Abilof fle-
refine verilen ziyafette, Abilof’un söylevine Atatürk’ün ce-
vap konuflmas› (Ha. 15.11.1921).

16 Kas›m 1921 : Cemal Pafla’n›n, Moskova’dan Atatürk’e mektubu: “...En-
ver Pafla’y› Buhara’dan geri alamazsam bütün birbuçuk
senelik çal›flmam› mahvetmifl olaca¤›m. Buna muvaffak ol-
mak için olanca fliddetimle çal›fl›yorum” (M.H., s.282-283;
M.M. Y., s.414-416).

20 Kas›m 1921 : Atatürk’ün, Rus siyasetimizin esaslar› ve amaçlar› konu-
sunda Moskova Elçili¤imize flifre talimat› (A.M.D.P.I, s.
359).

26 Kas›m 1921 : Atatürk’ün Moskova Elçisi Ali Fuat Pafla’ya telgraf›: “...Ce-
mal Pafla flimdiye kadar gösterdi¤i dürüst harekette devam
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ederse kendisini destekleyece¤iz. Her halde Enver Pafla
ve di¤erleri ile alâkas›n› kesmelidir” (M.H., s.298; T. Me.,
Ta. 19.12.1944).

: Atatürk’ün, Kâz›m Karabekir’e telgraf›: “...Durumunuzun,
kuvvetinizin en ufak bir kusura u¤ramas› aynen flahs›m
hakk›nda ve mukaddes amac›m›z hakk›nda en büyük dar-
beye u¤ram›fl olmas› kadar gözümde önemlidir. Bozguncu-
lara karfl› gerekli tutumu göstermekte asla tereddüt edilme-
yecektir, kardeflim” (‹.H.E.P., s.199).

30 Kas›m 1921 : Cemal Pafla’n›n, Münih’ten Atatürk’e mektubu: “Bence bu-
günün en önemli meselesi, Enver’in son giriflimleridir. Bu
mecnunu, Anadolu’da sizin bafl›n›za belâ olmaktan mene-
den talihe teflekkür borçlu oldu¤um halde ondan sonra gi-
riflti¤i iflten dolay› son derecelerde hayretteyim” (T.Me., Ta.
4.2.1945; M.M.Y., s.416-419).

1 Aral›k 1921 : Vekiller Heyeti’nin, yetki ve vazifesine dair kanun teklifi mü-
nasebetiyle Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ko-
nuflmas›: “...Anayasam›z›n maddelerini düflünecek olur-
sak, bu kanun, do¤rudan do¤ruya yaln›z bizim kafalar›m›z-
dan ç›km›fl bir kanun de¤ildir. Bu kanun, do¤rudan do¤ru-
ya her millet ferdinin kalp ve vicdan›nda kendili¤inden do¤-
mufl, toplumumuzun yüksek vicdan›nda belirmifl ve ondan
sonra yürürlü¤e girmifltir. Zaten, bu münasebetle demin arz
etmifltim, kanun, hakikî kanun yaln›z böyle olur. Taklit ile
kanun olmaz” (Z.C., Devre: I, cilt: 14, s.423-443).

3 Aral›k 1921 : Atatürk’ün Frans›z kad›n gazeteci Berthe Georges-Gaulis
ile görüflmesi ve söyledikleri: “...Bugün ordu, ba¤›ms›zl›k
u¤runa savafl›yor. Türk milleti aldat›lmak istemiyor. Onun
olumlu gerçekleflmelere ihtiyac› var; bofl hayaller bize çok
pahal›ya mal olmufltur. ...Ben Panislâmist de¤ilim. Biz Tür-
küz; hepsi o kadar. ‹yi Müslümanlar olarak kalmak bize ye-
ter. Asya için oldu¤u gibi, Avrupa için de töremiz ayn›d›r.
Dostlar›m›z olacakt›r, tam ba¤›ms›zl›¤›m›z› koruyaca¤›z,
her fleyi Türk olma noktas›ndan görece¤iz. Bu, gerçekçi bir
düflünüfltür; imparatorlu¤u y›kan ideolojiye karfl› bir düflü-
nüfl, ittifaklar, iktidar için birer engel olmayacak, onu ufalt-
mayacak. Bunlar›n birini di¤erine karfl› kullanmayaca¤›z,
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onlara karfl› da her zaman toprak ve siyaset bütünlü¤ümü-
zü sakl› tutaca¤›z. Devaml› dostluklar kurman›n tek yolu bu
de¤il midir?” (Ç.A., s.43).

5 Aral›k 1921 : Atatürk’ün, Ankara Antlaflmas› gere¤ince Adana’n›n tekrar
anavatana kat›l›fl› münasebetiyle Adanal›lara bildirisi:
“As›rlardan beri Türkiye’nin ayr›lmaz bir parças› iken Büyük
Harp sonunda iflgal alt›na girmifl, bu defa Fransa
Hükûmetiyle imzalanan antlaflma gere¤ince yönetimimize
dönmüfl olan Adana’da Hükûmetimiz tekrar kuruluyor”
(A.T.T.B., s.420; A.‹.B, s.25-27; M.K.P.K., s.136; A.H.A.,
1977; s. 147-148).

: Kâz›m Karabekir’in, Atatürk’e “Baflkumandan›m Kemal Pa-
fla Hazretlerine” ithaf›n› tafl›yan imzal› resmini vermesi
(H.T.D.A.A., Albüm: 6, Resim: 22).

6 Aral›k 1921 : ‹ngiliz Yüksek Komiseri Rumbold’un, ‹ngiltere D›fliflleri Ba-
kan› Lord Curzon’a yaz›s›: “...Mustafa Kemal, Misak-› Mil-
lî’yi kabul ettirmeye çal›fl›yor. Misak-› Millî’yi kabul ettirirse
kurtar›c› olarak y›ld›z› parlayacak ve ilerde de Türkiye’nin
kaderinde rol oynayacak!” (‹.B.A.IV, s.XLII, 114-115).

8 Aral›k 1921 : Atatürk’ün, Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey’le Ankara’dan
Bat› Cephesi’ne hareketi (R.O.H., Y.T. cilt: 3, say›: 38,
s.369).

9 Aral›k 1921 : Atatürk’ün, Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey’le Bolvadin’e
gelifli, Ali ‹hsan ve Yakup fievki Pafla’larla görüflmesi (H.H.
V, s. 115).

13 Aral›k 1921 : Atatürk’ün, Akflehir’de -Adana’dan gelen- Franklin Bouillon
ile görüflmesi (H.H.V, s.168).

16 Aral›k 1921 : Atatürk’ün, Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey’le beraber Ak-
flehir’den Çay istasyonuna gelifli ve Ali ‹hsan Pafla ile k›sa
bir görüflmeyi takiben Ankara’ya hareketi (H.H.V., s.168).

18 Aral›k 1921 : Atatürk’ün, cepheden Ankara’ya dönüflü (R.O.H., Y.T. cilt:
3, say›: 38, s. 369).

: Atatürk’ün, akflam Azerbaycan Elçili¤i’nde verilen yeme¤e
kat›lmas› ve konuflmas›: “...Ne ezen, ne de ezilen vard›r;
sadece zulme izin verenler vard›r, o kadar!” (Ç.A., s.127-
128).
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19 Aral›k 1921 : Atatürk’ün, Ukrayna Fevkalâde Temsilcisi General Frun-
ze’nin güven mektubunu kabulü ve Temsilci’nin söylevine
cevap konuflmas› (A.S.D.II, s.22, A.M.D.P.I, s.363-371).

20 Aral›k 1921 : Atatürk’ün, Ukrayna fiûralar Baflkan› Petrovski ve Umum
Rus fiûralar› ve Müttefik Devletler Kongresi Baflkan› Kali-
nin’e, General Frunze’nin T.B.M.M.’nde okunan demecinin
olumlu karfl›land›¤›n› bildiren mektubu (A.M.D.P.I, s.374-
375).

23 Aral›k 1921 : Atatürk’ün, Frans›z Mareflali Lyautey’e Millî Mücadele’de
Türk davas›na hizmet etti¤inden dolay› teflekkür mektubu:
“...Her iki taraf›n karfl›l›kl› olarak sarf etti¤i gayretlerin An-
kara Antlaflmas›’n›n imzas›yla meyvelerini vermifl oldu¤u-
nu görmekle bahtiyar›z” (A. ve L., Belleten, 80, s.633;
A.‹.Y.I., s. 160-161).

24 Aral›k 1921 : Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumun-
da, Veliaht Abdülmecit Efendi’nin Meclis Baflkanl›¤›’na
gönderdi¤i -T.B.M.M.’ni tan›yan- mektubun okunmas› ne-
deniyle konuflmas›: “...‹ki y›ll›k olaylar ve yüksek Meclisini-
zin kuruluflu art›k millete anlatt› ki, Meclis’in sahip oldu¤u
yüksek kuvvetten, yüksek iradeden baflka bir kuvvet mev-
cut de¤ildir” (G.C.Z., c.ll, s.524-525).

26 Aral›k 1921 : Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumla-
r›nda, ordunun kuvvetlenmesi, muhtaç oldu¤u araç ve ge-
reçlerin tamamlanmas› hakk›nda soru ve gensorular sebe-
biyle aç›klamalar›: “...Amac›m›z mutlaka, karfl›m›zda bulu-
nan Yunan ordusunu ma¤lup edecek derecede kuvvetli ve
donanm›fl ordu meydana getirmektir” (G.C.Z., c.ll, s.541-
543).

: Atatürk’ün, Refik (Saydam) Bey’in yerine S›hhiye Vekilli-
¤i’ne seçilen R›za Nur’a, Sinop’a telgraf›: “Hastal›¤›n›zdan
pek müteessirim. Vekiller Heyeti’nde görece¤iniz vazifeyi
önemli ve bugünkü vaziyetimizde hizmet ve yard›m›n›z› ge-
rekli gördü¤ümden, Ankara’da mümkün olan her türlü teda-
vi ve istirahatinize, kabinece yard›m edilmek üzere, hare-
ketinizin makine bafl›nda bildirilmesi” (A.T.Y., s.534).

29 Aral›k 1921 : Atatürk’ün, Cemal Pafla’n›n Ankara hükûmetinin anlay›fl›y-
la uyuflmayan baz› tavsiyeleri nedeniyle Moskova Elçisi Ali
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Fuat Pafla’ya mektubu: “Ben, milleti ‹ttihat ve Terakki bay-
ra¤› alt›na davet edemem. Ankara’ya ö¤üt vermek de¤il,
Ankara’n›n tamamen görüflü ve talimat› dairesinde hareket
etmekle yararl› olabilece¤ini ve bu sebeple fikrini düzeltin-
ceye kadar kendisiyle münasebeti sürdürmekte mazur bu-
lundu¤umu bildirmenizi rica ederim” (T.Me. Ta.
19.12.1944; M.H., s.299; M.O.E.P. III, s.596; A.T.T.B.,
s.423).

30 Aral›k 1921 : Atatürk’ün, Ukrayna Fevkalâde Temsilcisi General Frunze
flerefine D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n verdi¤i ziyafette konuflmas›
(A.S.D.II, s.24).

31 Aral›k 1921 : Atatürk’ün, “Bat› cephesi, Adana ve Marafl bölgesinde se-
yahat edecek olan Vakit gazetesi baflmuharriri Ahmet
Emin (Yalman) Bey’e silâh verilmesi” hakk›nda yaz›s›
(A.S.D.V. s.203).

-1922-

2 Ocak 1922 : Atatürk’ün, Cemal Pafla’ya mektubu: “...Paflam, Türkiye’de
tahmin edemeyece¤iniz derecede bir ink›lâp olmufltur. Bü-
tün manas›yla bir halk hükûmeti teflekkül etmifltir. Yasama
ve yürütme yetkilerini kendinde toplayan Türkiye Büyük
Millet Meclisi, bütün devlet ifllerine el koymufltur. Hiçbiri-
miz, bu Meclisin onay›n› kazanamayacak çal›flmalarda bu-
lunamay›z. fiüphesiz bu, takdir ve iftihara de¤er bir haldir.
fiunun veya bunun paz› kuvvetiyle ve zorbal›kla vaziyete
hâkim olmas›na ihtimal yoktur” (T.Me, Ta. 19.12.1944;
M.M. Y., s.419-422).

: Atatürk’ün, Ukrayna Fevkalâde Temsilcisi General Frun-
ze’nin veda ziyafetinde konuflmas› (A.S.D.II, s.27).

3 Ocak 1922 : Frans›z kad›n gazeteci Berthe Georges-Gaulis’in, Ada-
na’dan Atatürk’e mektubu: “...Avrupa’daki flahsî nüfuzunuz
günden güne artmaktad›r. Daima iddia etti¤im gibi, bu nü-
fuzunuz flahs›n›za dayanacak olan gelecek bar›fl›n en
önemli etkeni olacakt›r” (A.H.A., 1974, s.45-47; A.‹.Y.I,
s.160;A.Me., s.96-97).

: Atatürk’ün, Anadolu’da yetimhaneler, numune çiftlikleri vb.
hay›r kurumlar› kurma teklifinde bulunan Amerikan Yak›n
fiark Yard›m Heyeti’ne verilecek cevab›n esaslar› hakk›n-
da Dahiliye Vekilli¤i’ne yaz›s›: “...Ancak bu hususta gerek
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uzak gerek pek yak›n bir mazide bize gayet pahal›ya mal
olan elim tecrübelere dayanarak baz› göz önüne al›nacak
kay›tlar›n ifadesine kesin lüzum vard›r” (A.M.D.P.I, s.384-
386).

4 Ocak 1922 : Atatürk’ün, Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumunda tenkit-
leri cevapland›rmas›: “...Orduya ait yapt›¤›m›z iflleri kontrol
için Meclisin bir encümen teflkil etmesinde bir mahzur gör-
mem. Fakat bu encümen benim baflkanl›¤›m alt›nda olur”
(N.ll, s.632-633).

: Atatürk’ün, Ukrayna Fevkalâde Temsilcisi Frunze’nin An-
kara’dan ayr›l›fl› nedeniyle Lenin’e mektubu (Ö.A.Ö.M.,
s.201-204; T.R.‹.T., s.270).

7 Ocak 1922 : Atatürk’ün, Buhara’dan gelen Nazari baflkanl›¤›ndaki siya-
sî heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi binas›nda kabulü ve
törende konuflmas› (‹.A., s.759; A.S.D.II, s.30; ‹.B.A.IV,
s.LILII, 185).

: ‹ngiliz Yüksek Komiseri Rumbold’un, ‹ngiltere D›fliflleri Ba-
kan› Lord Curzon’a Ankara ile ilgili elde etti¤i bilgileri sunan
raporu: “...Mustafa Kemal, her zamankinden daha güçlü
durumda. Ankara hükûmeti, Türkiye’nin baflkentini Anado-
lu’ya kayd›rma niyetinde. Türkler “Anadolu Türklerindir” dü-
flüncesinde. Kemalistlerle anlaflmaya var›lamaz; çünkü
Anadolu’nun tam ba¤›ms›zl›¤›n› istiyorlar” (‹.B.A.IV,
S.XLIX, 169-172).

9 Ocak 1922 : Atatürk’ün, Fevkalâde Harp Encümeni kurulmas›yla ilgili
kanun teklifi nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin giz-
li oturumunda konuflmas›: “...fiunu aç›kça söylemek istiyo-
rum ki, gerçekten böyle bir fevkalâde encümenin sizin arzu
etti¤iniz fleyleri yapaca¤›na ben emin de¤ilim. Yap›lm›fl ve
yap›lacak olan iflleri görmek için bunun kurulmas›na taraf-
tar›m. Bu encümen de görecektir ki, azamî derecede yap›-
lacak ifl, ancak yap›labilen ifllerden ibarettir. Bunu görecek-
ler ve Yüksek Heyetinizi bu suretle tatmin edeceklerdir”
(G.C.Z., c.II, s.606-607).

: Atatürk’ün, “New York Times” muhabiri Clair Price’› Anka-
ra’da kabulü (Ha. 10.1.1922).

10 Ocak 1922 : Atatürk’ün, gazeteci Ahmet Emin (Yalman) Bey’le yapt›¤›
-hayat›na ait- uzun görüflmenin Vakit gazetesinde yay›m-
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lanmas›: “...Her tarafta çeflitli isimler alt›nda birtak›m örgüt-
ler bafllam›flt›. Bunlar› ayn› program ve ayn› ad alt›nda bir-
lefltirerek bütün milleti ilgilendirmek ve bütün orduyu da bu
amaca hizmet ettirmek gerekiyordu. Anadolu’ya girdi¤im
zaman daha ordu müfettifli görevi ve yetkisi üzerimde iken
bu noktadan ifle bafllad›m ve bu amaç az zamanda belirdi,
izledi¤im çal›flma flekli ‹stanbul’ca anlafl›l›nca beni ‹stan-
bul’a getirtmek istediler. Gitmedim; neticede istifa ettim”
(A.S.D.V, s.84-95).

11 Ocak 1922 : Atatürk’ün, Ankara’da “Entransigeant” gazetesi muhabirine
demeci: “Türk bar›fl flartlar›, Misak-› Millî’nin ilân günü olan
28 Ocak 1920 tarihinden beri bütün cihana malûmdur”
(A.S.D.III, s.30).

12 Ocak 1922 : Frans›z edibi Pierre Loti’nin sekreteri G. Janberger’in, Lo-
ti’ye gönderilen harp yetimlerinin iflledi¤i hal› nedeniyle
Atatürk’e teflekkür mektubu: “Pierre Loti, göz yaflart›c› bu
yüksek iltifata nas›l teflekkür edece¤ini bilemiyor. Hiç ol-
mazsa bu teflekkürlerini kendi elleriyle yazmal›yd›. Ne ya-
z›k ki bu sevinçten de mahrumdur” (P.Loti’nin a¤›r hasta
oluflu nedeniyle mektubu kâtibi yaz›p imzalam›flt›r).
(A.‹.Y.I, 8.171; Z.C., Devre: I, cilt: 17, s.51-52; A.Me., s.94-
95).

14 Ocak 1922 : Baflkomutan Atatürk’ün baflkanl›¤›nda, Meclis ‹kinci Reisi
ve Maliye ve Millî Müdafaa Vekilleriyle Genelkurmay Bafl-
kan› ve Millî Müdafaa ve Maliye Encümenleri Reislerinden
oluflmak üzere “Harp Encümeni” kurulmas› (Baflkomu-
tan’›n bu hususu bildiren 16 Ocak 1922 tarihli tezkeresi
Meclis’in 19 Ocak 1922 günkü oturumunda okunmufl, En-
cümenin ilk toplant›s›n› 22 Ocak 1922 günü yapaca¤› kay-
dedilmifltir. Z.C., Devre: I, cilt: 16, s.80; T.‹.H., c.ll, ks.6,
kp.l, s.108; T.‹.H., c.VII, s.433; A.K.D.D.A.Y., s.376; K.A.,
s.707).

15 Ocak 1922 : Ukrayna Fevkalâde Temsilcisi General Frunze’nin, Trab-
zon’dan memleketine hareketi esnas›nda Atatürk’e teflek-
kür telgraf› (Z.C., Devre: I, cilt: 16, s.133).

: ‹ngiliz Yüksek Komiseri Rumbold’un, ‹ngiltere D›fliflleri Ba-
kan› Lord Curzon’a telgraf›: “...Yeni bar›fl önerilerini Musta-
fa Kemal reddedecektir. Bunlar Padiflah’a kabul ettirilebilir”
(‹.B.A.IV, s.L, 174).
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16 Ocak 1922 : Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumun-
da, yarg›lanmas›na karar verilen sab›k Merkez Ordusu Ko-
mutan› Nurettin Pafla’dan gelen -savunma niteli¤indeki- ra-
porun görüflülmesi s›ras›nda konuflmas›: “...Bendenizde
oluflan kanaat fludur ki, Nurettin Pafla hakk›nda Yüksek
Heyetinizce verilmifl olan karar biraz a¤›r bir karar olmufl-
tur. Bununla beraber bunu, adalete uygun olarak düzelt-
mek yine Yüksek Heyetinizin elindedir” (G.C.Z., c.II, s.622-
623).

21 Ocak 1922 : Atatürk’ün, Ankara’da “‹zmir Yurdu Cemiyeti”nin tertipledi-
¤i çayda, Yurt’un fahrî baflkanl›¤›n› kabul edifli nedeniyle
konuflmas›: “...Yurt’un, ‹zmir’in içinde vazife görece¤i güne
kavuflaca¤›z. O gün uzak de¤ildir!” (A.S.D.II, s.31).

22 Ocak 1922 : Ankara’da “Harp Encümeni”nin, Atatürk’ün baflkanl›¤›nda
ilk toplant›s›n› yapmas› (Ha. 25.1.1922; T.‹.H., c.VII,
s.433).

23 Ocak 1922 : Atatürk’ün, “Petit Parisien” muhabirine demeci: “...Büyük
Millet Meclisi Hükûmeti veya ben, Türk milletine her fley-
den evvel, millî emellerinin elde edilece¤i hakk›nda teminat
vermeye mecburuz. Türk milleti, Yunanl›lar› kovmaya her
ne pahas›na olursa olsun, karar vermifltir” (A.S.D.III, s.30).

25 Ocak 1922 : Atatürk’ün annesi Zübeyde Han›m’›n, ‹stanbul’da vasiyet-
name yazd›rmas› (K.Z.G., s.63-66). (Zübeyde Han›m, iki
nüsha olarak haz›rlanan bu vasiyetnamenin asl›n› bir yaz›
ile Atatürk’e göndermifltir).

30 Ocak 1922 : Atatürk’ün, Sovyet Elçisi Aralof’un güven mektubunu kabu-
lü ve Elçi’nin söylevine cevap konuflmas› (B.S.D.T.H., s.74;
Ha. 1.2.1922).

1 fiubat 1922 : Atatürk’ün, ‹ngilizlerin Musul’daki siyasî faaliyetleri sebe-
biyle Millî Savunma Bakanl›¤›’na emri: “...Misak-› Millî s›n›r-
lar› içinde kalan Musul ilinin kurtar›lmas› amac›yla Re-van-
diz bölgesine bir k›s›m kuvvet gönderilmesi...” (T.‹.H., c.lV,
s.264).

4 fiubat 1922 : Atatürk’ün Baflkomutanl›k süresinin, 5 fiubat 1922 tarihin-
den itibaren ikinci defa üç ay uzat›lmas›na dair Kanun’un
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabulü (N.ll, s.653; T.‹.H.,
c.II, ks.6, kp.l, s. 195).
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5 fiubat 1922 : Harp Encümeni’nin, Atatürk’ün baflkanl›¤›nda Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi Baflkanl›k odas›nda toplant› yap›fl› (Ha.
6.2.1922).

: Atatürk’ün, ö¤leden sonra Vekiller Heyeti toplant›s›na bafl-
kanl›k edifli (Ha. 6.2.1922).

16 fiubat 1922 : Baflkomutan Atatürk’ün, 1901 do¤umlular›n hemen mu-
ayeneleri yap›larak silâh alt›na al›nmalar› hakk›nda emri
(T.‹.H., c.VII, s.421).

18 fiubat 1922 : Kâz›m Karabekir’in Atatürk’e, uzmanlardan kurulu ikinci bir
meclis teklif eden telgraf› (N.ll, s.640-641; ‹.H. ,s.998-999).

fiubat 1922 : Zübeyde Han›m’›n, ‹stanbul’dan, Atatürk’e mektubu: “iki
gözüm o¤lum, art›k taksirat›m›z bitsin, kavuflal›m. ...Hasta-
l›¤›m tamamen geçemiyor. Sizleri her zaman düflünmekten
rahats›zlan›yorum. O¤lum, biraz iyileflirsem beni ald›rmak
çarelerini düflün” (C.A., Dolap: 7, Kutu: 72-1).

1 Mart 1922 : Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin birinci devre
üçüncü toplant› y›l›n› aç›fl konuflmas›: “...Efendiler! Büyük
Millet Meclisi Hükûmeti, Türkiye ve Türkiye halk›n›n deva-
m›n› ve ba¤›ms›zl›¤›n› temine çal›fl›yor. Çünkü Türkiye’nin
as›l sahibi, meflru ve gerçek sahibi olan Türkiye halk›n›n
kesin arzu ve iradesi bu yoldad›r” (Z.C., Devre: I, cilt: 18,
9.2-16).

2 Mart 1922 : Atatürk’ün, Afganistan’›n ba¤›ms›zl›¤a kavuflmas›n›n 4. y›l-
dönümü münasebetiyle Afgan Elçili¤i’nde yap›lan törende
Elçi Ahmet Han’›n söylevine cevap konuflmas› (Ha.
5.3.1933).

3 Mart 1922 : Ankara’da, Sovyet Elçisi Aralof’un, Elçilik binas›nda, Ata-
türk flerefine ö¤le yeme¤i vermesi ve Aralof’un söylevine
Atatürk’ün cevap konuflmas›: “..Devletlerin bafll› bafl›na ay-
r› ayr› kuvvetli olmas›, ayr› ayr› ba¤›ms›zl›k fikriyle duygu-
lanm›fl ve haz›rlanm›fl bulunmas› lâz›md›r” (Ha. 5.3.1922).

4 Mart 1922 : Atatürk’ün, Kâz›m Karabekir’in, Meclisin üstünde uzman-
lardan oluflacak ikinci bir meclis bulunmas›n› teklif eden 18
fiubat 1922 tarihli yaz›s›na bu görüflü uygun bulmad›¤›n›
bildiren cevab› (N.ll; s.642; ‹.H., s.999-1000).
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: Atatürk’ün, Bitlis’te Küfrevîzade fieyh Abdülbaki Efendi’ye,
bölücü faaliyetlere karfl› halk›n uyar›lmas› ve dikkatli olun-
mas› hususunda mektubu (A.T.Y., s.545).

5 Mart 1922 : Atatürk’ün, annesi Zübeyde Han›m’a mektubu: “...Benim
mektup yazmak hususundaki tembelli¤imi eskiden beri bi-
lirsiniz. Sa¤l›¤›m çok iyidir. ‹fller, Allaha flükür fevkalâde
memnuniyet verici bir halde seyrediyor. Buraya gelmekte
acele etmeye lüzum yoktur. ‹nflallah yak›nda ben oraya ge-
lece¤im” (A.K.H., s.14).

6 Mart 1922 : Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumlar›nda Baflko-
mutan Atatürk’ün askerî vaziyet hakk›nda konuflmas› ve
“Nereye gidiyoruz? Bizi kim, nereye sevk ediyor? meçhû-
lâta?...” sözleriyle ortal›¤› buland›ran muhaliflere cevab›:
“Ordumuzun karar›, taarruzdur. Fakat, bu taarruzu tehir
ediyoruz. Sebebi, haz›rl›¤›m›z› tamamen tamamlamaya bi-
raz daha zaman lâz›md›r. Yar›m haz›rl›kla, yar›m tedbirle
yap›lacak taarruz, hiç taarruz etmemekten daha çok fena-
d›r. ...Meclisle, bir veya birkaç üyenin kötümserlik telkin
eden sözlerinden bile aleyhimizde istifade çareleri aran›l-
makta oldu¤una flüphe edilmemelidir” (G.C.Z., c.III, s.2-14;
N.ll, s.639; ‹.A., s.759-760).

: Atatürk’ün, gece saat 23.00’te Ankara’dan Bat› cephesine
hareketi (H.T.D.A.A., Klasör: 58, Dosya: 19).

7 Mart 1922 : Atatürk’ün, sabah Biçer’e gelifli, bir saat sonra Biçer’den
hareketle ö¤leyin Sivrihisar’a gelifli, askerî tetkik ve teftiflle-
ri (H.T.D.A.A., Klasör: 58, Dosya:19).

8 Mart 1922 : Atatürk’ün, sabah Sivrihisar’dan hareketle ö¤leyin Karaka-
ya’ya gelifli, askerî tetkik ve teftiflleri; akflam tekrar Sivrihi-
sar’a dönüflü (H.T.D.A.A., Klasör: 58; Dosya: 19).

9 Mart 1922 : Atatürk’ün, sabah Sivrihisar’dan hareketle saat 10.00’da
Aktafl’a, saat 12.00’de Belp›nar’a, saat 14.00’te Bat›k’a ge-
lifli, buralardaki askerî kuvvetleri teftifli, saat 16.00’da Azi-
ziye’ye gelifli (H.T.D.A.A., Klasör: 58, Dosya: 19).

: Bat› Cephesi Komutan› ismet Pafla’n›n, saat 20.00’de Ak-
flehir’den Aziziye’ye gelifli ve Baflkomutan Atatürk ile bu-
luflmas› (H.T.D.A.A., Klasör: 58, Dosya: 19).
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10 Mart 1922 : Atatürk’ün, sabah Aziziye’den hareketle Hüsrevpafla’da ile-
ri karakol (emniyet hatt›) mevzilerine gelifli, araziyi tetkiki,
saat 15.00’te buradan hareketle saat 17.00’de tekrar Azizi-
ye’ye dönüflü; akflam ismet, Yakup fievki ve Selâhat-tin
Adil Paflalarla yemek yemesi (H.T.D.A.A., Klasör: 58, Dos-
ya: 19).

11 Mart 1922 : Atatürk’ün, sabah Aziziye’den hareketle saat 11.00’de 3.
Tümen’i teftifli ve subaylara k›sa söylevi: “...Bugünkü Tür-
kiye ordusu, eski ordulardan faziletçe daha yüksektir.
...Muvaffak olacaks›n›z. Gelece¤in ilk flerefli subaylar› ola-
caks›n›z!” (H.T.D.A.A., Klasör: 58, Dosya: 19).

: Atatürk’ün, 3. ve 7. Tümenleri teftiflten sonra tekrar Azizi-
ye’ye dönüflü (H.T.D.A.A. Klasör: 58, Dosya: 19).

: Cemal Pafla’n›n, Paris’ten Atatürk’e mektubu: “...Bütün d›-
flardaki giriflimlerimde Ankara’dan ilham almay› ve her tefl-
kilât›m› Ankara’ya ba¤lamay› öteden beri meslek edindi¤im
gibi gelecekte de ruhen ve cismen Ankara’ya ba¤l› olarak
çal›flaca¤›m› bildiririm” (T.Me., Ta. 5.2.1945; A.‹.Y.I, s. 179-
180; M. M. Y., s.423-424).

12 Mart 1922 : Atatürk’ün, Yakup fievki Pafla ve Albay Kemalettin Sami
Bey’le beraber sabah Aziziye’den hareketle Afyonkarahi-
sar’›n kuzeyinde Derben köyüne gelifli, askerî kuvvetleri
teftiflini takiben Bolvadin’e gelifli ve geceyi burada geçirifli
(H.T.D.A.A., Klasör:58; Dosya: 19).

13 Mart 1922 : Atatürk’ün, rahats›zl›¤› sebebiyle günü yatakta istirahatle
geçirmesi (H.T.D.A.A., Klasör: 58; Dosya: 19).

14 Mart 1922 : Atatürk’ün, saat 11.00’de trenle Bolvadin’den Akflehir’e ha-
reketi, Çay istasyonunda trende Ali ‹hsan Pafla ile görüfl-
mesi, saat 14.20’de Akflehir’e gelifli (H.T.D.A.A., Klasör:
58, Dosya: 19).

15 Mart 1922 : Atatürk’ün, Akflehir’de Bat› Cephesi Karargâh›’na gidifli,
ö¤le ve akflam yemeklerini ‹smet Pafla ile yemesi
(H.T.D.A.A., Klasör:58, Dosya: 19).

: Bulgaristan Savunma eski Bakanlar›ndan General Kleman
Boyaciyef’in, Viyana yak›nlar›nda Baden’den Atatürk’e
mektubu: “Elde edece¤iniz baflar›lar sayesinde zulüm gör-
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müfl bütün milletlerin zorla al›nm›fl haklar›n›n geri verilece-
¤i zaman›n gelece¤ini ümit ediyorum. Galibiyet tac›yla taç-
lanacak olan kahraman ordunuz, böylece yaln›z vatan›n›za
de¤il, ortak düflmanlar›m›z›n her gün artan zulümleri alt›n-
da inlemekte olan Do¤u’ya, bar›fl ve kurtulufl nimetlerini
geri vermifl ve temin etmifl olacakt›r” (A.H.A., 1974, s.49-
50; A.Me., s.97-98; A.K.D.D.A.Y. ,s.18).

17 Mart 1922 : Atatürk’ün, beraberinde ‹smet Pafla oldu¤u halde Tayyare
Bölü¤ü’nü teftifli, Faz›l Bey ve di¤er bir pilotun uçufllar›n› iz-
lemesi (H.T.D.A.A., Klasör: 58, Dosya: 19).

18 Mart 1922 : Atatürk’ün, Akflehir’de, posta ile gelen ‹stanbul ve Avrupa
gazetelerini okumas› (H.T.D.A.A., Klasör: 58; Dosya: 19).

20 Mart 1922 : Akflehir’de, Müdafaa-i Hukuk Heyeti, Ali ‹hsan (Sabis) ve
Fahrettin (Altay) Pafla’lar›n Atatürk’ü ziyareti (H.T.D.A.A.,
Klasör: 58, Dosya: 19).

: Frans›z Mareflali Lyautey’in, Atatürk’ün 23 Aral›k 1921 ta-
rihli mektubuna cevab› (A.‹.Y.I, s.189; A.M.D.P.I, s.417).

22 Mart 1922 : Atatürk’ün, Akflehir’de medreseyi ve mektepleri dolaflmas›,
Kazak köyüne gidifli, tekrar Akflehir’e dönüflü (H.T.D.A.A.,
Klasör: 58, Dosya: 19).

24 Mart 1922 : D›fliflleri Bakan Vekili Celâl (Bayar) Bey’in, ‹tilâf Devletle-
ri’nin mütareke teklifi notas›n› Akflehir’de bulunan Atatürk’e
bildirmesi (H.T.D.A.A., Klasör: 58, Dosya: 19).

: Atatürk’ün, cepheden, Vekiller Heyeti Baflkanl›¤›’na direkti-
fi: “Mütareke teklifini iyi karfl›lamak lâz›md›r. Biz yaln›z, on-
lar›n teklif etti¤i flartlar› kabul edemeyece¤imizden karfl›
flartlar› öne sürece¤iz” (N.ll, s.648-649).

: Cemal Pafla’n›n, Paris’ten Atatürk’e mektubu: “Sizi temin
ederim ki, Enver gerek Anadolu’nun zarar›n› ve gerek Rus-
ya ile Anadolu aras›ndaki iliflkilerin bozulmas›n› gerektire-
cek hareketlerde bulunmak istedikçe ona fliddetle karfl› ko-
yarak onunla katiyen iflbirli¤i yapmayaca¤›m. Bütün kudret
ve kuvvetimle onun hareketlerine mâni olaca¤›m! Son söz:
Bütün ruhumla ve varl›¤›mla sizinle beraber çal›flmaktan
baflka bir fikrim yok!” (T.Me, Ta, 6.2.1945; M.M.Y., s.424-
428).
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25 Mart 1922 : Franklin Bouillon’un, Paristen -Yusuf Kemal Bey arac›l›¤›y-
la- Atatürk’e mektubu (A.‹.Y.I, s. 192).

26 Mart 1922 : Atatürk’ün,  saat  16.00’da Akflehir’den  hareketle  saat
20.00’de Sivrihisar’a gelifli, Heyet-i Vekile, halk ve asker ta-
raf›ndan karfl›lan›fl› (H.T.D.A.A., Klasör: 58, Dosya: 19).

26/27 Mart 1922 : Atatürk’ün, Sivrihisar’da Vekiller Heyeti ile, ‹tilâf Devletleri
temsilcilerine verilecek cevabî notay› tespit etmesi
(H.T.D.A.A., Klasör: 58, Dosya: 19, N.ll, s.650; G.C.Z., c.lll,
s.148-149,184).

28 Mart 1922 : Atatürk’ün, Sivrihisar’dan Akflehir’e hareketi (H.T.D.A.A.,
Klasör: 58, Dosya: 19).

: T.B.M.M. Baflkanl›¤› Özel Kalem Müdürü Hayati Bey’in,
cephede bulunan Atatürk’e -Fikriye Han›m›n sa¤l›¤› ile ilgi-
li- telgraf›: “Fikriye Han›mefendi, yataktan kalkm›flt›r”
(A.A.H., s. 71; Fi., s.81).

29 Mart 1922 : Atatürk’ün, ‹kinci ‹nönü Zaferi’nin y›ldönümü nedeniyle or-
dulara genelgesi: “...Zalim dünyaya karfl› milletimizi bafltan
bafla bo¤azlayabilece¤in! ilân ve üstlenen istilâc› ve ma¤-
rur bir düflman, geçen senenin 30 Mart günü yerlere serile-
rek hakk›n galibiyetine boyun e¤miflti. Tarihimizin en fleref-
li kahramanlar› aras›na giren ‹kinci ‹nönü flehitlerine fatiha-
lar, gazilerine minnet ve teflekkürler sunmaya, bütün cep-
hedeki arkadafllar›m› davet ediyorum” (A.T.T.B., s.428).

30 Mart 1922 : Atatürk’ün, beraberinde ‹smet Pafla oldu¤u halde Akfle-
hir’den Çay’a gelifli ve ö¤leden sonra Çay yöresinde 1. Or-
du birliklerinin geçit resmini izlemesi (H.T.D.A.A., Klasör:
58, Dosya: 19; H.H.V, s.260).

: Atatürk’ün, cephede komutanlarla görüflmesi ve II. ‹nönü
Zaferi’nin y›ldönümü nedeniyle söyledikleri: “...Arzu ediyo-
rum ki, bütün askerlere kazand›klar› bu zafer gününün yü-
celi¤ini hat›rlat›rken Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ve fe-
dakâr Türkiye halk›n›n, kahraman ordumuzun yak›nda düfl-
man› mukaddes ana topraklar›m›zdan ç›karaca¤›n› da ke-
sin güven ve imanla beklediklerini söyleyesiniz!” (Ha.
31.3.1922).

31 Mart 1922 : Atatürk’ün, Çay’dan hareketle Akflehir’e dönüflü
(H.T.D.A.A., Klasör: 58, Dosya 19; H.H. V, s.265).
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: Atatürk’ün, II. ‹nönü Zaferi’nin y›ldönümü nedeniyle Azer-
baycan Elçisi Abilof’un tebrik telgraf›na cevab›: “...Ben emi-
nim ki, milletlerin hak ve ba¤›ms›zl›¤›na hürmet etmeyen
ve bütün insanl›¤› zulüm ve zorla hükmü alt›nda ezmek is-
teyenler, flu mukaddes savaflta er geç ma¤lup olacaklar-
d›r” (A.T.T.B., s.429).

1 Nisan 1922 : Atatürk’ün, beraberinde Bat› Cephesi Komutan› ‹smet Pa-
fla oldu¤u halde Ilg›n yöresinde Süvari Kolordusu’nu teftifli,
harp uygulamas› ve geçit resmini izlemesi (H.T.D.A.A.,
Klasör: 58, Dosya: 20; O.Y.S., s.316; ‹.H.S.K., s.38).

: Atatürk’ün, akflam Ilg›n’dan Konya’ya gelifli (H.T.D.A.A.,
Klasör: 58, Dosya: 20).

2 Nisan 1922 : Atatürk’ün, Konya’da resmî daireleri ve baz› kurulufllar› zi-
yareti, Askerî Nalbant Okulu’nda yap›lan diploma töreninde
konuflmas›: “Sanat›n en basiti, en flereflisidir” (H.T.D.A.A.,
Klasör: 58, Dosya: 20; A.Y.G., s.245; A.S.D.II, s.31).

: Atatürk’ün, II. ‹nönü Zaferi’nin y›ldönümü nedeniyle Sovyet
Elçisi Aralof’un tebrik telgraf›na cevab›: “...Giriflti¤imiz flu
mücadelenin gayesi, tabiî hukukumuzun kurtar›lmas›d›r”
(A.T.T.B., s.430).

: Frans›z kad›n gazeteci Berthe Georges-Gaulis’in, Paris’ten
Atatürk’e mektubu: “Burada vaziyet, günden güne lehiniz-
de de¤iflikli¤e u¤ruyor gibidir” (A.‹.Y.I, s.196-198).

3 Nisan 1922 : Atatürk’ün, Konya’da bulunan Demiryollar› Umum Müdür-
lü¤ü’ne yaz›s›: “...Demiryollar› idaresinde çal›flt›r›lacak me-
murlar›n seçim ve atanmas›nda göz önüne al›nacak en
önemli nokta, flüphesiz uzmanl›k ve tecrübe meselesidir.
Bununla beraber bu memurlar›n bugünkü mücadelemizin
gerektirdi¤i tam güven flart›na sahip bulunmalar› lâz›md›r.
Bu görüfl aç›s›ndan Türk memur kullan›lmas› esas olacak-
t›r” (A.T.T.B., s.432).

10 Nisan 1922 : Atatürk’ün, 2 Ocak 1922’de Ankara’da imzalanan Türkiye -
Ukranya Dostluk Antlaflmas›’n›n T.B.M.M.’nde onaylanma-
s› nedeniyle Lenin’e mektubu: “...Rus dostlu¤u geçmiflte
oldu¤u gibi her zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükû-
meti’nin temel politikas› olacakt›r” (A.T.T.B., s.432).
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11 Nisan 1922 : Atatürk’ün, süvari manevralar›nda bulunmak üzere Akfle-
hir’den Ilg›n’a hareketi (H.T.D.A.A., Klasör: 58, Dosya:20).

12 Nisan 1922 : Atatürk’ün, Ilg›n’da süvari manevralar›n› izlemesi
(H.T.D.A.A., Klasör: 58, Dosya: 20).

: Cemal Pafla’n›n, Münih’ten Atatürk’e mektubu: “...Enver’in
iki sene içinde iflledi¤i iki büyük ve affedilmez hata, bundan
sonra onunla hiçbir noktada iflbirli¤i yapmama imkân b›rak-
mam›flt›r. ...Beni bir gün memlekette ve milletin ba¤r›nda
görmek hususunda belirtti¤iniz arzuyla, yaral› kalbe bilse-
niz ne kadar çare bulucu oldunuz. Size çok, pek çok teflek-
kür ederim kardeflim” (H.T.D.A.A., Dosya: 109-A, Fihrist:
16,17; A.Ö.A.S.II, s.95-99; M.M.Y., s.428-433).

13 Nisan 1922 : Atatürk’ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Merkez Heyetleri’ne, örgüt yönetmeli¤inin ciddiyetle uygu-
lanmas›n› isteyen genelgesi: “...Bütün Merkez Heyetleri ve
‹dare Heyetleri’nin bu yönetmelik içeri¤ini ciddiyet ve sürat-
le uygulamalar›, millet ve memleketin yüksek menfaatleri
gere¤idir” (A.T.T.B., s.433-436).

17 Nisan 1922 : Atatürk’ün, Bat› cephesinden Ankara’ya dönüflü (Ha.
18.4.1922).

18 Nisan 1922 : Atatürk’ün, ‹tilâf Devletleri’nin mütareke önerilerine
hükûmetçe verilen cevaplar ve ordumuzun durumu hakk›n-
da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konuflmas›: “...Emin
olabilirsiniz ki, ordumuzun hiçbir eri müstesna olmamak
üzere tümü izledi¤imiz mukaddes davay› tamamen kavra-
m›flt›r” (Z.C., Devre: I, cilt: 19, s.296-297).

19 Nisan 1922 : Atatürk’ün, merhum Yusuf ‹zzet Pafla’n›n efline baflsa¤l›¤›
telgraf›: “Bütün hizmet hayat›nda namus ve liyakatle kendi-
sini göstermifl bulunan ve Millî Mücadele’nin ilk günlerin-
den itibaren vatan›n ba¤›ms›zl›¤› için yorulmak bilmeyen
bir imanla çal›flan Yusuf ‹zzet Pafla’n›n ac› ölüm haberini
cephede ald›m. Fevkalâde üzüntülerle baflsa¤l›¤› dilekleri-
mi arz eder, sayg›lar›m› takdim ederim” (A.S.D.V, s.137).

22 Nisan 1922 : Atatürk’ün, Franklin Bouillon’un 25.3.1922 tarihli mektubu-
na cevab› (A.‹.Y.I, s.210).

23 Nisan 1922 : Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 2. aç›l›fl y›ldö-
nümü nedeniyle “Yenigün” gazetesi muhabirine demeci:
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“23 Nisan, bütün bir düflmanl›k cihan›na karfl› aya¤a kal-
kan Türkiye halk›n›n, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kur-
mak hususunda gösterdi¤i harikay› ifade eder” (A.S.D.V,
s.96).

24 Nisan 1922 : Atatürk’ün, Sovyet Elçisi Aralof’u ziyareti (Ha. 25.4.1922).
(Ziyaret esnas›nda Azerbaycan Elçisi Abilof da bulunmufl-
tur).

5 May›s 1922 : Atatürk’ün, Baflkomutanl›k Kanunu’nda mevcut yetkilerin
kald›r›lmas›n› isteyen muhalifler hakk›nda Bat› Cephesi
Komutan› ‹smet Pafla’ya gizli telgraf› ve ‹smet Pafla’n›n
Baflkomutan’a düflüncelerini bildiren cevab› (‹.A.‹.‹.I, s.
199-201).

6 May›s 1922 : Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumun-
da, Baflkomutanl›k Kanunu’nun uzat›lmas›n› istemeyen
muhaliflere karfl› konuflmas›: “...En büyük vazifemiz siya-
set yapmak de¤il, en büyük vazifemiz topraklar›m›zda bu-
lunan düflman› ç›karmakt›r” (G.C.Z., c.lll, s.334-354).

: Baflkomutanl›k Kanunu’nun, Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nde üçüncü defa 3 ay süre ile uzat›lmas› (N.ll, s.653;
T.‹.H. c.ll, ks.6, kp.l, s. 195; ‹.A., s.761).

9 May›s 1922 : Atatürk’ün, “Orduya Arma¤an” ve “Orta Anadolu’da Yunan
Facialar›” adl› iki kitab›n› gönderen Zonguldak ‹stihbarat
Müdürü Tahir (Karau¤uz) Bey’e teflekkür mektubu
(K.S.‹.K., s.9).

10 May›s 1922 : Atatürk’ün, Ankara’da Ziraat Mektebi’ni ziyareti, derslere
girifli ve okulun faaliyetleri hakk›nda bilgi al›fl› (Ha.
11.5.1922).

24 May›s 1922 : Atatürk’ün, Frans›z kad›n gazeteci Berthe Georges-Ga-
ulis’in 2.4.1922 tarihli mektubuna cevab›: “...Eski Frans›z -
Türk dostlu¤unun kuvvetlenmesini, her iki taraf›n gözden
uzak tutmamas› gerekti¤ini düflünüyorum” (A.‹.Y.I, s.215-
216).

25 May›s 1922 : Franklin Bouillon’un, Paris’ten Atatürk’e mektubu: “...Emin
olabilirsiniz ki dostlar›m ve ben, müflküller ve engeller ne
olursa olsun, adaletli bar›fla ulaflmay› müdafaa etmekten
vazgeçmeyece¤iz” (A.M.D.P.I, s.421).

2 Haziran 1922 : Ali Fuat Pafla’n›n, Moskova’dan Ankara’ya gelifli ve akflam
Atatürk’le görüflmesi (M.H., s.346).
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13 Haziran 1922 : Atatürk’ün, Millî Müdafaa Vekili Kâz›m (Özalp) Pafla ile be-
raber Sar›köy istasyonuna gelifli ve vagonda Bat› Cephesi
Komutan› ‹smet Pafla ile görüflmesi (A.Y.G., s.26; M.M.I,
s.229). (Atatürk, bu görüflmeyi takiben otomobille Adapa-
zar›’na hareket etmifltir. M.M.I, s.229).

: Atatürk’ün annesi Zübeyde Han›m ve k›z kardefli Makbule
Han›m’›n ‹stanbul’dan Adapazar›’na gelifli (A.Y.G., s.26;
A.Z.T.B.Y., s.157).

14 Haziran 1922 : Atatürk’ün, Adapazar›’na gelifli (A.‹.Y.I, s.221). (Atatürk bu-
rada ‹stanbul’dan gelmifl olan annesi Zübeyde Han›m ve
k›z kardefli Makbule Han›mla görüflmüfltür. B.T.D.C.F.A.Z.,
s. 356-358).

17 Haziran 1922 : Atatürk’ün, Adapazar›’ndan ‹zmit’e gelifli (A.‹.Y.I, s.222).

18 Haziran 1922 : Atatürk’ün, ‹zmit’te Claude Farrère ile görüflmesi ve Fran-
s›z edibi flerefine verilen çay ziyafetinde konuflmas›:
“...Türkiye halk›, as›rlardan beri hür ve müstakil yaflam›fl ve
ba¤›ms›zl›¤› hayat gere¤i saym›fl bir milletin kahraman ev-
lâtlar›d›r. Bu millet ba¤›ms›zl›ktan uzak yaflamam›flt›r, ya-
flayamaz ve yaflamayacakt›r” (A.S.D.II, s.33; M.M.I, s.229;
‹.A., s.761; K.T.R., s.129-139; G.C.Z., c.III, s.472).

: Atatürk’ün, ‹zmit’te Vakit gazetesi muhabirine umumî vazi-
yet hakk›nda demeci: “...Geçen sene ‹nebolu’yu bombard›-
man etmifllerdi; bu sene de Samsun’u. Bu gibi canavarca
hareketler, milletin vatan›n› ve ba¤›ms›zl›¤›n› savunma yo-
lundaki azim ve iman›n› kuvvetlendirmden baflka bir netice
has›l etmez” (A.S.D.III, s.32).

19 Haziran 1922 : Atatürk’ün, Claude Farrère’le beraber ‹zmit’ten Adapaza-
r›’na hareketi ve istasyonda konuflmas›: “...Bu yürüyüflü-
müzle memleketi gerçek neticeye kavuflturaca¤›m›za flüp-
heniz olmas›n!” (A.S.D.II, s.39).

: Atatürk’ün, ‹zmit’ten ayr›l›rken mutasarr›fa veda telgraf›:
“...Kurtulufl ve ba¤›ms›zl›k mücadelemizde önemli bir yer
iflgal eden ‹zmit’ten pek duygulu olarak dönüyorum”
(K.T.R., s.140).

: Atatürk’ün Claude Farrère ile Adapazar›’na gelifli, ziyaret-
leri ve ö¤le yeme¤ini burada yemeleri (A.Y.G., s.27;203).

: Atatürk’ün ‹zmit-Adapazar› yolunda Vakit gazetesi Baflmu-
harriri Ahmet Emin (Yalman)’e umumî vaziyet hakk›nda de-

286



meci:”.. .Orduda mevcut pek yüksek manevî kuvvet, daya-
n›flma, azim ve iman, flevk ve nefle çok defalar gözlerimi
sevinç yafllar›yle dolduracak derecede tesir b›rakmaktad›r”
(A.S.D.III, s.33; A.Y.G., s.27).

: Atatürk’ün, Ömer Sezai (Madra) Bey’e mektubu: “Annemle
gönderdi¤iniz mektubu ve zarf içindeki hesap pusulas›n›
ald›m. Üç sene içinde anneme gösterdi¤iniz yüksek insan-
l›k ve yard›m› ayr›nt›lar›yla ö¤rendim. Çok teflekkür ederim.
Sizde korunan ikibin liradan bir müddet daha ‹stanbul’da
kalmak mecburiyetinde bulunan k›z kardeflim Makbule Ha-
n›m’la halam ve di¤er akraban›n geçinmelerini sa¤lamak
üzere, temmuz bafl›ndan itibaren k›z kardeflim Makbule
Han›m’a ayl›k yüz lira vermenizi rica ederim” (A.B.‹.M., Ter.
10.11.1984).

20 Haziran 1922 : Claude Farrère’in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkanl›-
¤›’na ‹zmit’ten telgraf›: “Fransa’ya pek acele dönmek mec-
buriyetinde bulundu¤umdan hür ‹zmit topra¤›ndan Büyük
Millet Meclisi’ne ve onun Reisine en içten sayg›lar›m› su-
narken acele ve flerefli bir bar›fl diledi¤imi arz eylerim”
(Z.C., Devre: I, cilt: 20, s.540).

24 Haziran 1922 : Atatürk’ün, annesiyle beraber Adapazar›’ndan Ankara’ya
dönüflü (Ha. 25.6.1922; M.M.I, s.229; A.Z.T.B.Y., s.157).

28 Haziran 1922 : Cemal Pafla’n›n, Moskova’da yay›mlanan ‹zvestiya gaze-
tesine verdi¤i mülâkatta “Mustafa Kemal Pafla’ya karfl› va-
ziyetiniz nas›ld›r?” sorusuna verdi¤i cevap: “Mustafa Kemal
Pafla ile pek eskiden beri birbirimizi kardefl gibi severiz. Bu
sevgimiz bugün de eski fliddetiyle devam ediyor ve her za-
man birbirimizle yaz›flmada bulunuyoruz” (A.Ö.A.S.II,
s.116-119).

29 Haziran 1922 : Atatürk’ün, Mersin Gençler Yurdu Baflkanl›¤›’na telgraf›:
“...Mersin Gençler Yurdu’nun arzunuz üzerine fahrî bafl-
kanl›¤›n› kabul ediyorum. Milletimizin ilerleme ve yüksel-
mesine yönelik hizmetlerinizde baflar›ya eriflmenizi temen-
ni ederim” (A.T.T.B., s.439).

7 Temmuz 1922 : Atatürk’ün, Sovyet Elçisi Aralof’un ‹ran Elçisi Mümtazüd-
devle ‹smail Han flerefine verdi¤i ziyafette konuflmas›
(A.S.D.II, s.39).
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: Hindistan Merkez Hilâfet Komitesi Baflkan› Chotani’nin,
Bombay’dan Atatürk’e mektubu (A.‹.Y.I, s.226).

9 Temmuz 1922 : Cemal Pafla’n›n, Bakû-Tiflis yolunda trenden Atatürk’e
mektubu: “...Enver, macerac›lar›n yapabilecekleri en son
ifli de yapt›. Kendisini Buhara Emiri ilân etti” (H.T.D.A.A.,
Dosya: 109-A; M.M.Y., s.433-439; A.Ö.A.S.U., s.105-109).

12 Temmuz 1922 : Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Rauf (Orbay) Bey’in, ‹cra
Vekilleri Heyeti Baflkanl›¤›’na seçilmesi (Z.C., Devre:, cilt:
21, s.357-361).

14 Temmuz 1922 : Atatürk’ün, Frans›z Millî Bayram› münasebetiyle Ankara’da
Frans›z Elçili¤i’nde verilen ziyafette konuflmas›: “Efendiler!
yeryüzündeki uzak görüfllü devlet adamlar› için her zaman
göz önünde tutulmas› gereken bir gerçek vard›r: Fikirler
zorla ve fliddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez. Hassas
bir millete karfl› uygulanan zalimane muamelelerin, onu da-
ha ziyade güçlendirdi¤i denenmifltir. Hürriyet ve ba¤›ms›z-
l›k aflk› ile coflan ve flahlanan bir milletin ne harikalar yara-
tabilece¤ini Frans›z Büyük Devrimi, bundan 130 y›l önce
pek güzel ispat etmifltir. ...‹zmir’in iflgali üzerine ayn› heye-
can ile çarpan kalplerden oluflan millî ordumuzun, neler ya-
pabilece¤ini kolayl›kla tahmin edebilirler!” (M. 15.7.1981;
A.R.Y.G.S., s.133-136).

16 Temmuz 1922 : Atatürk’ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu
toplant›s›nda Tabiî Baflkanl›¤a seçilmesi (T.B.M.M. Albü-
mü, “I. Dönem”, s.243; ‹.H., s. 1089).

17 Temmuz 1922 : Atatürk’ün, Meclis’teki baflkanl›k odas›nda Frans›z Albay›
Mougin, daha sonra Sovyet Elçisi Aralof’un ziyaretini kabu-
lü (Ha. 18.7.1922).

20 Temmuz 1922 : Atatürk’ün, Baflkomutanl›k süresinin 4 A¤ustos 1922 tari-
hinden itibaren üç ay daha uzat›lmas›na dair Kanun nede-
niyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konuflmas›: “...Bu-
gün ordumuzun manevî kuvveti en yüksek derecededir.
Ordumuzun maddî kuvveti de fevkalâde bir önleme ihtiyaç
hissetmeksizin millî emelleri tam bir güvenle elde edecek
seviyeye ulaflm›flt›r. Bu sebeple art›k böyle bir yetkiyi sür-
dürmeye lüzum ve ihtiyaç kalmad›¤› kanaatindeyim” (Z.C.,
Devre: I, cilt: 21 s. 430-431).
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: Baflkomutanl›¤›n süresiz olarak Atatürk’ün üzerinde kalma-
s›n›n Büyük Millet Meclisi’nde kabulü (N.ll, s.663; Z.C.,
Devre: I, cilt: 21, s.435; T.‹.H. c.ll, ks.6, kp.l, s. 195).

: Atatürk’ün, Türkiye Ö¤retmen Dernekleri Birli¤i’nin fahrî
baflkanl›¤›n› kabulü ve derne¤e 100 lira ba¤›flta bulunmas›
(Ha. 21.7.1922).

21 Temmuz 1922 : Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkanl›k odas›n-
da ‹spanya Kral›’n›n kardefli Prens Lui du Borbon’u kabulü
ve görüflmesi (Ha. 22.7.1922).

: Atatürk’ün, akflam, cepheyi teftifl etmek üzere Ankara’dan
ayr›l›fl› (Ha. 22.7.1922; ‹.A., s.742).

: Cemal Pafla’n›n, Tiflis’te bir Ermeni taraf›ndan vurularak
flehit edilmesi (A. ve T.C.T.K., s.331).

23 Temmuz 1922 : Atatürk’ün, Bat› Cephesi Karargâh›’›n bulundu¤u Akflehir’e
gelifli (N.ll, s.672).

24 Temmuz 1922 : Atatürk’ün, Akflehir’den Konya’ya gelifli, burada General
Townshend’i kabulü ve görüflmesi: “...Evet, karfl›m›zdaki
düflman›n çok kuvvetli oldu¤unu biliyorum. Fakat insaniye-
ti savunanlar ölümle tehdit edilmelerine ra¤men ölmezler
ve ebediyen yaflarlar!” (N.ll, s.671-672; ‹.A., s.762; O.H.,
s.15;S.L., s.559).

: Atatürk’ün, Konya’da Karargâh binas› balkonundan Konya-
l›lara hitab›: “Gayelerimiz, kesinlikle gerçekleflecektir!” (Ha.
3.8.1922).

: Atatürk’ün, Kâz›m Karabekir’e telgraf›: “...Büyük Millet
Meclisi’nin fevkalâde vaziyeti sebebiyle di¤er meclislerle
karfl›laflt›rma yap›lamayacak derecede gizli oturumlar ya-
p›lm›fl ve flimdiye kadar vuku bulan gizli oturum miktar›
197’ye ulaflm›flt›r” (‹.H, s.1081; A.T.T.B., s.443).

27 Temmuz 1922 : Atatürk’ün, Konya’dan Akflehir’e dönüflü (N.ll, s.672; ‹.A.,
s.763; A.K.D.D.A.Y., s.380).

: General Townshend’›n, ‹ngiltere’ye raporu: “Türk millî or-
dusu güçlü ve etkindir. ‹ngiltere Hükûmeti bunu kavrayabil-
mifl de¤ildir. Yepyeni bir Türkiye do¤mufltur. Bu da ‹ngilte-
re’de henüz anlafl›lm›fl de¤ildir. Türk’ü Avrupa d›fl›na, Ana-
dolu’ya itmeye çal›flmak ç›lg›nl›kt›r” (‹.B.A.IV, s.LXXXVIII).
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27/28 Temmuz 1922: Atatürk’ün, Akflehir’e ça¤r›lan ordu komutanlar›na gece
Büyük Taarruz plân›n› aç›klamas› ve bu plân üzerinde
umumî görüflmeler yap›lmas› (N.ll, s.672; T.‹.H., c. II, ks.6,
kp.l, s.204; A.K.D.D.A.Y., s.380; A.B.E.B., s.136).

30 Temmuz 1922 : Atatürk’ün, Akflehir’de, Genelkurmay Baflkan› Fevzi Pafla
ve Bat› Cephesi Komutan› ‹smet Pafla ile yap›lacak taarru-
zun ayr›nt›lar›n› tespit etmeleri (N.ll, s.672).

4 A¤ustos 1922 : Enver Pafla’n›n, Buhara’n›n do¤usunda bir çarp›flmada
Ruslar taraf›ndan flehit edilmesi (A. ve T.C.T.K., s.333).

: ‹ngiltere Baflbakan› Lloyd George’un Avam Kamaras›’nda
konuflmas›: “...Mustafa Kemal büyük bir general ve büyük
bir yurtsever olabilir; ama Müslümanlar›n bafl› ‹stanbul’da-
d›r, halifedir(!)” (‹.B.A.IV, s.LXXXX, 336).

6 A¤ustos 1922 : Atatürk’ün, Kâz›m (Özalp) Pafla ile Akflehir’den -Konya yo-
luyla- Ankara’ya dönüflü (M.M.I, s.233).

13 A¤ustos 1922 : Atatürk’ün, gece Ankara’da Sovyet Elçili¤i’nde -kaza sonu-
cu- ç›kan ve etrafa yay›lma tehlikesi gösteren yang›n› sön-
dürme çal›flmalar›n› izlemesi (Ha. 14.8.1922).

14 A¤ustos 1922 : Fethi (Okyar) Bey’in Londra’dan Atatürk’e telgraf›: “Harici-
ye Nezareti’nde, Lord Curzon ad›na beni kabul eden Müs-
teflar ile görüfltüm. Düflünce ve isteklerimizi Lord Curzon’a
bildirece¤ini söyledi” (Ü.D.B.A., s.305).

17 A¤ustos 1922 : Atatürk’ün, Ankara’dan gizli olarak otomobille Konya’ya ha-
reketi (T.‹.H., c.ll, ks.6, kp.ll, s.29; S.H.I, s.56) (Atatürk, ö¤-
leden sonra Konya’ya gelmifl, geceyi -Demiryollar› Genel
Müdürü olarak- Konya’da görev yapan Behiç (Erkin) Bey’in
evinde geçirmifltir. A.S.A.H.A.H., s.602; A.So., V.
10.10.1947).

18/19 A¤ustos 1922: Atatürk’ün, Konya’dan gizli olarak Akflehir’e hareketi
(A.So., V. 10.10.1947; A.S.A.H.A.H., s.603).

20 A¤ustos 1922 : Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde yay›mlanan haber: “Türkiye
Büyük Millet Meclisi Baflkan› Baflkomutan Gazi Mustafa
Kemal Pafla Hazretleri A¤ustos’un 21. Pazartesi günü ö¤-
leden sonra saat 4.00’te Çankaya’daki köflklerinde flehri-
mizde bulunan kordiplomati¤e bir ziyafet vereceklerdir. Zi-
yafette bütün elçiler ve siyasî kifliler haz›r bulunacakt›r. Bir-
çok kifliye dün bu hususta davetiye gönderilmifltir” (Ha.
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20.8.1922). (Bu haber, Atatürk’ün cepheye gidiflini duyur-
mama amac›yla yay›mlanm›flt›r).

20/21 A¤ustos 1922: Atatürk’ün, Akflehir’de Bat› Cephesi Karargâh›’nda I. Ordu
Komutan› Nurettin ve II. Ordu Komutan› Yakup fievki Pa-
fla’lara, taarruz plân›n› harita üzerinde aç›klamas› ve taar-
ruz emri verifli (N.II, s.674).

21 A¤ustos 1922 : Atatürk’ün, Akflehir’den otomobille Konya’ya dönüflü (A.
So., V. 10.10.1947).

23 A¤ustos 1922 : Ankara Komutan› Fuat (Bulca) Bey’in, Atatürk’e telgraf›:
“Valide iyidir. Dün pek nefleli olarak vakit geçirildi. Pek
memnundurlar, dua etmekte ve “Selânik’e ne vakit gidece-
¤iz?” diye sual sormaktad›r. Fikriye Han›m da iyidir, hür-
metlerini iletmektedir. Baflar›n›za, han›mlar›n ellerinde Ku-
ran dua etmekteyiz” (C.A., Dolap: 7, Kutu: 72-1). 

24 A¤ustos 1922 : Atatürk’ün Konya’dan otomobille tekrar Akflehir’e gidifli
(A.So., V. 10.10.1947).

: Baflkomutanl›k ve Bat› Cephesi Karargâhlar›n›n Akfle-
hir’den, cephe gerisinde fiuhut kasabas›na nakledilmesi
(N.ll, s.674; ‹.A., s.763).

25 A¤ustos 1922 : Baflkomutanl›k, Genelkurmay ve Bat› Cephesi Karargâhla-
r›’n›n fiuhut’tan, muharebenin idare edilece¤i Kocatepe’nin
güneybat›s›nda çad›rl› ordugâha nakledilmesi (N.ll, s.674;
H.M.M., s.291; T.‹.H., c.ll, ks.6, kp.l, s.54; ‹.A., s.763).

25/26 A¤ustos 1922: Atatürk’ün, cepheden ‹cra Vekilleri Heyeti Baflkan› Rauf
Bey’e telgraf›: “...A¤ustos’un 26. günü düflmana taarruz
bafllayacakt›r” (A.T.T.B., s.446).

26 A¤ustos 1922 : Sabah saat 5.30’da Kocatepe’den topçu atefliyle Büyük
Türk Taarruzu’nun bafllamas› (N.ll, s.674; T.‹.H., c.ll, ks.6,
kp.l, s.89; M.M.I, s.234; ‹.A., s.763; ‹.‹., s.161; ‹.H.S.K.,
s.45; K.A., s.798; B. Ta., s. 19-24; M.M.U.K.S.II, s.324-
331; T.K.S., s.429; T.IV, s.118; A. ve As., s.117).

27 A¤ustos 1922 : Atatürk’ün, cepheden Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan-
l›¤›’na harekât hakk›nda telgraf›: “...Türkiye Büyük Millet
Meclisi ordular›n›n müstesna k›ymet ve kabiliyeti sebebiyle
yüksek Meclis’i tebrik ederim. Komutanlar›m›z›n sevk ve
idarede düflman komuta heyetine üstünlü¤ü belirgin bir su-
rette görünmektedir” (Z.C., Devre: I, cilt:22, s.368;
A.T.T.B., s.446-447).
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28 A¤ustos 1922 : Atatürk’ün, ‹cra Vekilleri Heyeti Baflkan› Rauf Bey’e telgra-
f›: “...Askerlerimiz pek keyiflidir. Yorulmak bilmiyorlar. Bu
gece Afyonkarahisar’day›m, halk flenlik yap›yor” (A.T.T.B.,
s,448-449).

: Atatürk’ün, cepheden, annesi Zübeyde Han›m ve Fikriye
Han›m’a telgraf›: “Buraya geldikten sonra düflman› kovmak
gerekti¤inden taarruz ederek Allah’›n lütfuyla att›k. Afyon-
karahisar’› ald›k. Bu nedenle daha birkaç gün buralarda
kalmak lâz›m gelecektir. Siz müsterih olunuz! ‹nflallah du-
an›z berekât›yla bütün memleketimizi düflmandan kurtar-
mak nasip olacakt›r” (C.A., Dolap: 7, Kutu: 72-1).

: Atatürk’ün, akflam Afyonkarahisar’a gelifli (A.T.T.B.,
s.449).

29/30 A¤ustos 1922: Atatürk’ün, gece, Afyon Belediye binas›n›n bir odas›nda
Fevzi ve ‹smet Paflalarla harp vaziyetini gözden geçirifli
(A.V.T., s.15; T.‹.H., c.ll, ks.6, kp.ll, s.231). (Atatürk der ki:
“Üçümüz vaziyeti bir defa daha gözden geçirdik ve kesin-
likle anlad›k ki, Türkün hakikî kurtulufl günefli, 30 A¤ustos
sabah› bütün parlakl›¤›yla do¤acakt›r” (A.S.D.II, s. 174).

30 A¤ustos 1922 : Yunan ordusunun tamamen sar›lmas› ve imha edilmesi su-
retiyle “Dumlup›nar (Baflkomutan) Meydan Muharebesinin
kazan›lmas› (N.ll, s.675; M.M.I, s.234; T.‹.H., c.ll, ks.6,
kp.ll, s.231; B.Ta., s.36-41; ‹.B.S.‹., s.463; ‹.H.S.K., s.55;
‹.A., s.763; K.A., s.811-822; M.M.U.K.S.II, s.333; T.K.S.,
s.463; T.IV, s.118; ‹.‹., s.162; H.Y.A., s.55; A. ve As., S.94).

30/31 A¤ustos 1922: Atatürk’ün, geceyi Dumlup›nar istasyonunda geçirmesi
(T.‹.H., c.ll, ks.6, kp.ll, s.271).

31 A¤ustos 1922 : Atatürk’ün, sabah Genelkurmay Baflkan› Fevzi Pafla, Bat›
Cephesi Komutan› ‹smet Pafla, I. Ordu Komutan› Nurettin
Pafla ile beraber Adatepe bölgesine giderek muharebe
meydan›n› gezmeleri (T.‹.H., c.ll, ks.6, kp.ll, s.274).

1 Eylül 1922 : Atatürk’ün, orduya bildirgesi: “...Bütün arkadafllar›m›n Ana-
dolu’da daha baflka meydan muharebeleri verilece¤ini göz
önüne alarak ilerlemesini ve herkesin zihinsel güçlerini ve
kahramanl›k ve vatanseverlik kaynaklar›n› yar›fl›rcas›na
göstermeye devam etmesini isterim. Ordular! ‹lk hedefiniz
Akdenizdir, ‹leri!” (A.T.T.B., s.449-450; T.‹.H., c.ll, ks.6,
kp.ll, s.277; T.‹.T., s. 110; ‹.A., s.764).
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: Atatürk’ün, Türk milletine bildirgesi: “Zalim ve ma¤rur düfl-
man ordusunun esas unsurlar›, ak›llara dehflet verecek ke-
sinlikle imha edildi. Milletin rey ve iradesine dayanan her
iflin sonucu, millet için hay›r ve mutluluk oldu¤u aç›kt›r”
(A.T.T.B., s.450; H.T.V.D. say›: 63, v.1416; ‹.A., s.764).

: Atatürk’ün, ordu hakk›ndaki sevgi ve güvenini bildiren Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’ne cevab›: “...Bu selâm ve güven-
den duygulanan ve en k›demsiz erden komutanlar›na ka-
dar en yüksek azim ve imanla savaflan ordunun, ba¤›ms›z-
l›¤›m›z›n savunulmas› u¤runda namus gere¤ini yerine geti-
rece¤ini temin ederim” (M.M.I, s.201).

: Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Baflkan› Adnan (Ad›var) Be-
yin, cephede bulunan Atatürk’e telgraf›: “Bu telgraf› Valide
Han›mefendi’nin yata¤›n›n yan›nda yaz›yorum. Kendileriy-
le beraber hepimiz mesuduz. Sa¤l›klar›, kazand›¤›n›z za-
ferden bir kat daha iyileflmifltir. Milletin derdine çare bulucu
olurken, bu muhterem kad›n›n hastal›¤›na da çare oluyor-
sunuz” (C.A., Dolap: 7, Kutu: 72-1).

2 Eylül 1922 : Atatürk’ün, ‹cra Vekilleri Heyeti’ne telgraf›: “...Eskiflehir ve
Uflak’›n düflmesi haberini bekliyorum” (A.T.T.B., s.452).

: Atatürk’ün, bugün esir al›nan Yunan Generali Trikopis’in k›-
l›c›n› Kâz›m (Özalp) Pafla’ya arma¤an edifli ve yaz›s›: “Ge-
neral Trikopis’in eflyas› aras›nda ganimet olarak al›nan k›-
l›c›n›, siz kardeflime takdim ediyorum” (M.M.I, s.XV;
A.R.Y.G.S., s.325-326).

3 Eylül 1922 : Atatürk’ün, akflam Uflak’a gelifli (A.T.T.B., s.452).

: Esir al›nan Yunan komutanlar› General Trikopis ile Gene-
ral Diyenisin, Uflak’ta Baflkomutan Atatürk’ün huzuruna ge-
tirilifli ve Atatürk’ün General Trikopis’e söyledikleri: “Vicda-
n›n›za karfl› vazifenizi yapt›¤›n›za kani iseniz, içiniz rahat
olabilirsiniz! En büyük komutanlar›n bile esir olduklar› tarih-
lerde yaz›l›d›r. Meselâ size Napolyon’u gösterebilirim”
(T.‹.H., c.ll, ks.6, kp.lll, s.54; D.H.B.‹, s.153; T.A.‹., s.275-
277; A.T.T.B., s.453; H.A.Y., s.202-203).

: Atatürk’ün, ‹cra Vekilleri Heyeti Baflkan› Rauf Bey’e telgra-
f›: “...Esir al›nan generallerle görüfltüm. Kendilerini teselli
ve misafir ettim. Ailelerine sa¤l›k haberlerini bildirmelerine
müsaade ettim” (A.T.T.B., s.453).
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: Bat› Cephesi Komutanl›¤› taraf›ndan, 30 A¤ustos 1922’de
kazan›lan Dumlup›nar Muharebesi’ne “Baflkomutan Muha-
rebesi” ad› verildi¤inin bildirilmesi (A.T.B.D. say›: 80, b.
1776; T.‹.H., c.ll. ks.6, kp.lll, s.254; H.T.V.D. say›: 62, v.
1412).

: Ankara Hükûmeti’nin Paris Temsilcisi Ferit (Tek) Bey’in, 30
A¤ustos Zaferi nedeniyle Baflkomutan Atatürk’e tebrik tel-
graf›: “Türkiye’nin Büyük Çocu¤u! Azmin, vatan› esaretten
kurtard›!” (A.‹.Y.I, s.236).

4 Eylül 1922 : Atatürk’ün, akflam Eflme’ye gelifli (A.T.T.B.,s.545; H.T.V.D.
say›: 63, v.1417).

: ‹cra Vekilleri Heyeti Baflkan› Rauf Bey’in, cephede bulunan
Baflkomutan Atatürk’e, ‹stanbul’daki ‹tilâf Devletleri temsil-
cilerinin mütareke iste¤ini bildiren telgraf› (N.ll, s.675;
T.‹.H., c.ll, ks. 6, kp. IV, s.38).

5 Eylül 1922 : Atatürk’ün, Vekiller Heyeti’nin 4 Eylül 1922 tarihli telgraf›na
cevab›: “Anadolu’daki Yunan ordusu kesin flekilde ma¤lup
edilmifltir. Anadolu için herhangi bir görüflmeye gerek kal-
mam›flt›r. Mütareke, ancak Trakya için söz konusu olabilir”
(N.llI, s.675-676).

: Frans›z Mareflali Lyautey’in, Atatürk ve ‹smet Pafla’ya ile-
tilmek üzere, Paris’te Ankara Hükûmeti’nin Paris Temsilci-
si Ferit (Tek) Bey’e 30 A¤ustos 1922 zaferini kutlayan ya-
z›s› (A.‹.Y.I, s.238).

: Hindistan Merkez Hilâfet Komitesi Baflkan› Chotani’nin,
Bombay’dan -Atatürk’e iletilmek üzere- Ankara Hükûme-
ti’nin Paris Temsilcisi Ferit (Tek) Bey’e 30 A¤ustos Zaferi’ni
kutlayan telgraf› (A.‹.Y.I, s.241).

: ‹ngiliz Yüksek Komiseri Rumbold’un, ‹ngiltere D›fliflleri Ba-
kan› Lord Curzon’a telgraf›: “Yüksek Komiserler, ‹zmir’de
Kemalist kuvvetlerle çat›flmaktan sak›nmak gerekti¤i kan›-
s›nda” (‹.B.A. IV, s.LXXXVII).

6 Eylül 1922 : Fethi (Okyar) Bey’in, Londra’dan Atatürk’e telgraf›: “‹ngil-
tere acele mütareke istiyor. Trakya’n›n al›nmas›, az›nl›kla-
r›n de¤ifltirilmesi, harp tazminat›, ülkede yap›lan tahriplerin
tamiri istenmelidir” (Ü.D.B.A., s.313).
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: Ankara Hükûmeti’nin Tiflis Temsilcisi Ahmet Muhtar Bey’in
30 A¤ustos Zaferi nedeniyle Atatürk’e tebrik telgraf›
(A.‹.Y.I, s.247-248).

: Ukrayna Sovyet Hükûmeti’nin, Atatürk’e 30 A¤ustos Zafe-
rini kutlayan telgraf› (A.‹.Y.I, s.246).

6/7 Eylül 1922 : ‹stanbul’da ‹ngiliz Ordular› Baflkomutan› General Haring-
ton’un, ‹ngiltere Savunma Bakanl›¤›’na telgraf›: “...Durum
vahim. Ateflkes için kaybedilecek zaman yok. Yunanl›,
Anadolu’dan kaç›p gitmekten baflka bir fley düflünmüyor!”
(‹.B.A.IV, s.LXXXVII).

7 Eylül 1922 : Atatürk’ün,  Eflme’den Alaflehir-Salihli yönünde hareketi
(A.T.T.B., s.455).

: Atatürk’ün, Salihli’ye gelifli (A.T.T.B., s.455).

: Atatürk’ün, Hindistan ‹slâm halk› taraf›ndan emirlerine gön-
derilen paradan yüzbin liray› düflman zulmüne maruz kalan
köylülerimize ay›r›fl› (Ha. 8.9.1922).

: Frans›z Generali Gouraud’un, Atatürk’e -Albay Mougin ara-
c›l›¤›yla- 30 A¤ustos Zaferi’ni kutlayan telgraf› (A.‹.Y.I,
s.249).

: Ankara Hükûmeti’nin Roma Temsilcisi Celâlettin Arif
Bey’in, Roma’dan Baflkomutan Atatürk’e, 30 A¤ustos Zafe-
ri’ni kutlayan telgraf› (A.‹.Y.I, s.249).

8 Eylül 1992 : Atatürk’ün, Salihli’den, Ankara Komutan› Fuat (Bulca)
Bey’e telgraf›: “‹lâhî adalet, bizim için mesut bir flekilde be-
lirmektedir. Zaferimizin Ankara’da oluflturdu¤u tesirleri,
Meclis’te ve Meclis d›fl›nda oluflan düflünce ve görüflleri,
k›sacas› Ankara’daki çeflitli çevrelerde hâkim olan kanaat
ve hissiyat› ö¤renmek istiyorum. Bu husustaki tetkik ve
araflt›rman›z sonucunu, kendi görüflünüze ilâve olarak bil-
dirmenizi rica ederim (C.A., Dolap: 7, Kutu: 72-1)

: Fethi (Okyar) Bey’in, Roma’dan, Atatürk’e ‹talya Hariciye
Naz›r› ile görüflmesini bildiren telgraf› (Ü.D.B.A., s.316).

9 Eylül 1922 : Atatürk’ün, ‹zmir’in al›n›fl› haberi üzerine ordulara mesaj›:
“‹lk verdi¤im Akdeniz hedefine varmakta ordular›n göster-
di¤i gayret ve fedakârl›¤› hürmet ve takdirde anar›m. Ordu-
lar›n bundan sonra verilecek hedeflerin elde ediliflinde de
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ayn› istek ve fedakârl›¤› göstereceklerine güvenim tamd›r”
(T.‹.H., c.II, ks.6, kp.lll, s.130; H.T.V.D. say›: 64, v. 1440;
A.T.T.B., s.456-457).

: Atatürk’ün, ‹cra Vekilleri Heyeti Baflkan› Rauf (Orbay)
Bey’e telgraf›: “Birliklerimiz ‹zmir do¤u s›rtlar›nda düflman›n
son direniflini k›rd›ktan sonra bugün ma¤lûp düflmanla be-
raber ‹zmir’imize zaferle girdi. Ben yar›n ö¤leden itibaren
‹zmir’de bulunaca¤›m” (A.T.T.B., s.457).

: Atatürk’ün, Nif (Kemalpafla)’e gelifli ve geceyi burada geçi-
rifli (K.S.‹.Y. II, s.309; T.A.‹., s.287).

: Ankara Komutan› Fuat (Bulca) Bey’in, Atatürk’e telgraf›:
“Valide Han›mefendi s›hhat ve afiyettedirler. Yaln›z dört
günden beri taraf›n›zdan hiçbir haber vaki olmam›fl olmas›,
bizleri üzmüfltür. Evinizde, havuz bafl›nda, muhterem val-
denizin huzurunda cazlar çal›narak zafer flerefine e¤lenildi”
(C.A., Dolap: 7, Kutu: 72-1).

10 Eylül 1922 : Atatürk’ün, Nif (Kemalpafla)’ten hareketle Turgutlu üzerin-
den saat 14.00’te -Genelkurmay Baflkan› Fevzi ve Bat›
Cephesi Komutan› ‹smet Pafla’larla- ‹zmir’e gelifli, coflkun
gösterilerle karfl›lan›fl›, Hükûmet Kona¤›’na gidifli (T.‹.H.,
c.ll, ks.6, kp.lll, s. 134; ‹.A., 765; T.IV, s. 119; O.Y.S., s.358-
359; A.T.T.B., s.456-457; T.A.‹., s.288).

: Atatürk’ün, Hükûmet Kona¤› balkonundan, Konak Alan›’n›
h›ncah›nç dolduran ‹zmirlileri selâmlamas› ve k›sa bir ko-
nuflma yapmas›: “Bu baflar› milletindir!” (O.Y.S., s.358-
359;A.Ö., s.153-154; A. ve ‹z., s.84).

: Atatürk’ün, Hükûmet Kona¤›’nda, ‹zmir’de bulunan yaban-
c› devlet temsilcilerini kabulü (O.Y.S., s.359; A. ve ‹z.,
s.84).

: ‹stanbul Hükûmeti’nin, Büyük Zafer üzerine Atatürk’e “Kah-
raman Komutan!” hitab›yla tebrik telgraf› (A.‹.Ü.B., s.6).

: Atatürk’ün, geceyi ‹zmir-Karfl›yaka’da ‹plikçizade Köflkü’n-
de geçirifli (A. ve ‹z., s.87-90; T.A.‹., s.290; K.S.‹. Y.ll,
s.311).

11 Eylül 1922 : Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, ‹zmir ve Bursa’n›n kurtu-
luflu nedeniyle orduya ve Baflkomutan Atatürk’e, milletin
ebedî flükran ve minnetinin bildirilmesi karar› (Z.C., Devre.
I, cilt: 22, s.620).
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: Atatürk’ün, Göztepe’de Uflakîzade Muammer Bey’in köfl-
künü gezmesi, burada Lâtife Han›mla tan›flmas›, Lâtife Ha-
n›m’›n Atatürk’ün elini öpmesi (Lâtife Han›m, Türk ordusu-
nun ‹zmir’e giriflini takiben “‹zmir Mevki Komutanl›¤›’na ge-
tirilen 8. Tümen Komutan› Kâz›m (Sevüktekin) Pafla’ya
-ad›na ifllerini yürüten- Osman Efendi’yi göndermifl ve
“Göztepe’deki evlerini Mustafa Kemal Pafla ikametgâh ola-
rak düflünürse, kendileri için büyük fleref olaca¤›n› ve böy-
le bir flerefin bir Türk ailesinden esirgenmemesini” rica et-
miflti. Atatürk, durumun kendisine iletilmesi üzerine, söz
konusu evi görmek üzere Göztepe’ye gitmifl ve köflkü gez-
miflti. ‹ngiliz subay ve yazar› Armstrong’un 1932 y›l›nda ya-
y›mlanan “Bozkurt” adl› kitab›nda yer alan “Lâtife Han›m’›n,
Atatürk’ün karargâh›na gelerek yan›na girdi¤i fleklindeki
gerçek d›fl› sahne”, Atatürk’ün ayn› y›l Akflam gazetesi
baflyazar› Necmeddin Sad›k (Sadak) Bey’e dikte etti¤i -yi-
ne Necmettin Sad›k imzas›yla- 16.12.1932 tarihli Akflam
gazetesinde yay›mlanan cevapla yalanlanm›fl bulunmakta-
d›r. N.S., A. 16.12. 1932; B.M.K.‹.C, s.47-48).

: Atatürk’ün, geceyi ‹zmir-Karfl›yaka’da ‹plikçizade Köflkü’n-
de geçirifli (K.S.‹.Y.II, s.311).

12 Eylül 1922 : ‹zmir’deki ‹ngiliz Baflkonsolosu Harry Lamb’›n, Ankara
Hükûmeti ile ‹ngiltere aras›ndaki iliflkiler hakk›nda Ata-
türk’le görüflmesi (M.K.A.B.M., Belleten, No: 144, s.261;
‹.B.A.IV, s.XCV, 408).

: Akdeniz’deki ‹ngiliz Filosu Baflkomutan› Amiral Brock’un,
Atatürk’e, Ankara Hükûmeti’nin ‹ngilizlere karfl› bir harp ha-
linde olup olmad›¤›n› soran mektubu (M.K.A.B.M. Belleten
No: 144; s.537; T.A.‹., s.291; A.‹.Y.I, s.261; ‹.B.A.IV,
s.XCV, 408).

: Atatürk’ün, ‹zmir’e gelen “Daily Mail” gazetesi muhabiri G.
Ward Price’e demeci: “...Bu son taarruzu istemedim; fakat
Yunanl›lar› Anadolu’yu terk etmeye mecbur olduklar›na
inand›r›c› baflka yol yoktu!” (T.K.S.K., s.183; A.S.D.III,
s.44). (Bu demeç, 15 Eylül 1922 günkü Daily Mail gazete-
sinde yay›mlanm›flt›r. Ç.O., s.220-221).

: Baflkomutan Atatürk’ün, Anadolu’nun kurtuluflu nedeniyle
millete bildirgesi: “Akdeniz, askerlerimizin zafer teranele-
riyle dalgalan›yor... Ordular›m›z›n kabiliyet ve kudreti, düfl-
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manlar›m›za dehflet, dostlar›m›za güven verecek bir mü-
kemmellikte kendisini gösterdi. Büyük zafer, özellikle senin
eserindir. Büyük ve soylu Türk milleti! Anadolu’nun kurtulu-
flu zaferini tebrik ederken sana ‹zmir’den, Bursa’dan, Ak-
deniz ufuklar›ndan ordular›n›n selâm›n› da sunuyorum”
(H.T.V.D. say›: 64, v.1446; A.T.B.D. say›: 80, b. 1777;
A.T.T.B., s.459; ‹.A., s.765).

: Atatürk’ün, geceyi ‹zmir -1. Kordon’da, kendisi için haz›rla-
nan bir evde geçirifli (K.S.‹.Y.II, s.311; T.A.‹., s.291).

13 Eylül 1922 : Atatürk’ün, Amiral Brock’un 12 Eylül 1922 tarihli mektubu-
na cevab›: “...Her iki hükûmetin uygulana gelen flekillere
uyarak siyasal iliflkiler kurabileceklerini bildirmekle fleref
kazanmaktay›m” (M.K.A.B.M., Belleten, No: 144, s.539;
A.‹.Y.I, s.263; ‹.B.A.IV, s.XCVI, 409-410).

: Atatürk’ün, Amerikal› gazeteci Richard Eaton’a ‹zmir’de de-
meci: “...Ben ‹ngilizlerle de¤il, Yunanl›larla harp ediyorum.
Yirmidört saatte en iyi k›talar›m› Trakya’ya geçirmeye yete-
cek nakliye gemilerim de mevcuttur. Bu askerler bir iflareti-
mi bekliyorlar!” (A.S.D.III, s.46-47; T.K.S.K., s. 194) (Bu de-
meç, Le Figaro gazetesinin 1.10.1922 tarihli say›s›nda ya-
y›mlanm›flt›r. D.B.A.I, s.36-39).

: Atatürk’ün, akflam, kalmakta oldu¤u köflkün balkonundan -
düflmanlar›n sabotaj› sonucu ç›kan- ‹zmir yang›n›n› izler-
ken yan›ndaki genç subaylara söyledikleri: “Çocuklar, bu
manzaraya iyice bak›n! Bu alevler, bir devrin sona erip ye-
ni bir devrin bafllad›¤›n› gösteren bir yang›nd›r. Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nun son yüzy›llardaki bütün günahlar› flu
ateflle temizlenirken yeni bir Türk Devleti’nin kuruluflu ve
Türk milletinin yükselifli de cihana ilân ediliyor!” (K.K.S.
s.99).

: Atatürk’ün, geceyi -‹zmir yang›n› sebebiyle- tekrar Karfl›ya-
ka’da ‹plikçizade Köflkü’nde geçirifli (K.S.‹.Y.II, s.311).

14 Eylül 1922 : Atatürk’e, ‹zmir Belediyesi taraf›ndan “‹zmir hemflehrili¤i”
unvan› verilifli (Ha. 1.10.1922; ‹.A., s.765).

: Atatürk’ün, Göztepe’de Uflakîzade Muammer Bey’in köfl-
küne misafir oluflu (K.S.‹.Y.II, s.311). (Atatürk, ‹zmir’e geli-
flini takiben 10 ve 11 Eylül gecelerini Karfl›yaka’da ‹plikçi-
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zade Köflkü’nde, 12 Eylül gecesini ise kendisi için I. Kor-
don’da haz›rlanan bir evde geçirmifl, 13 Eylül gecesi ise
-‹zmir yang›n› sebebiyle- tekrar Karfl›yaka’da ‹plikçizade
Köflkü’nde kalm›fl, 14 Eylül’den itibaren -davet üzerine- Lâ-
tife Han›m ailesinin Göztepe’deki köflkünde misafir edilmifl-
tir. K.S.‹.Y.II, s.311).

: ‹ngiliz Yüksek Komiseri Rumbold’un, ‹ngiltere D›fliflleri Ba-
kan› Lord Curzon’a telgraf›: “Savaflan taraflar›n art›k birbir-
leriyle temaslar› kalmad›. Konferans ça¤r›s› için flimdi en
uygun zamand›r. Ordular›na “‹lk hedefiniz Akdeniz’dir!” di-
yen Mustafa Kemal’in ikinci hedefi Trakya’d›r. Konferans
olmazsa Trakya’ya geçmeye çal›flacakt›r. Gecikirsek güç
durumda kal›r›z” (‹.B.A.IV, s.XCVI).

16 Eylül 1922 : ‹ngiliz Kabinesi’nin, Çanakkale’de tarafs›z bölgeye tecavüz
edilmemesi için üç devlet taraf›ndan Atatürk’e bildirimde
bulunulmas› ve Do¤ru meselesinin halli için bir konferans
toplanmas› karar› (M.M.M.T., s.152).

: ‹ngiltere Savunma Bakanl›¤›’n›n, ‹stanbul’da General Ha-
rington’a gizli telgraf›: “Kabine, iki tümeni daha seferber
edip Mustafa Kemal’e karfl› koymak niyetindedir. Mustafa
Kemal Müttefiklere sald›r›ya geçecekse önce Çanakkale
Bo¤az›’n›n Anadolu k›y›lar›n› iflgal edecektir, san›yoruz”
(‹.B.A.IV., s.XCIV).

: ‹ngiliz Yüksek Komiseri Rumbold’un, ‹ngiltere D›fliflleri Ba-
kan› Lord Curzon’a yaz›s›: “Padiflah Hükûmeti, Müttefikle-
rin tez elden konferans toplamalar›n› arzuluyor. Mustafa
Kemal’in ‹stanbul’a yaklaflmas›ndan kayg›lan›yor. Padifla-
h›n gelece¤i karanl›k. Padiflah, zaferden dolay› Mustafa
Kemal’i kutlamay› reddetti” (‹.B.A.IV. s.424-425).

18 Eylül 1922 : Atatürk’le görüflmek üzere ‹cra Vekilleri Heyeti Baflkan›
Rauf Bey ve Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey’in, hükûmet
ad›na ‹zmir’e gitmeleri hakk›nda Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi karar› (G.C.Z., c.lll, s.784-798,800).

: ‹stanbul’dan bir torpido ile ‹zmir’e gelen Frans›z Yüksek
Komiseri General Pelle’nin, Atatürk ile görüflmesi (N.ll,
s.677; H.T.V.D. say›: 65, v.1467; E.K.T., s.26; T.A.M.K.M.,
s.22-23; K.S.‹.Y.II, s.311-313,321).
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: Atatürk’ün, “Chicago Tribün” muhabiri John Clayton’a ‹z-
mir’de demeci: “..Misak-› Millîmizde sebat ediyoruz. Bütün
Türk topra¤›nda gerçek ba¤›ms›zl›k istiyoruz. Bizim için ar-
t›k kapitülâsyonlar mevcut de¤ildir” (E.K.T., s. 18;A.S.D.III,
s.45).

: ‹stanbul’da ‹ngiliz Ordular› Baflkomutan› General Haring-
ton’un, ‹ngiltere Savunma Bakanl›¤›’na telgraf›: “Kararl› bir
tutumla Mustafa Kemal Bo¤azlar› ve ‹stanbul’u ele geçir-
mekten cayd›r›labilir. Çanakkale mevzilerimizi durmadan
güçlendiriyoruz. Donanman›n toplar› da bana epeyce yar-
d›m edecek(!)” (‹.B.A.IV, s.CIV).

: ‹ngiliz Kabinesi’nin toplant›s› ve baz› kararlar almas›: “Ak-
deniz Ordular› Baflkomutan›, Mustafa Kemal’in Anado-
lu’dan Trakya’ya kuvvet geçirmesini önlemekle görevli ola-
cakt›r. Savunma Bakanl›¤›, General Harington’a takviye
yetifltirmek için gerekli önlemleri alacakt›r” (‹.B.A.IV, s.CII).

: Atatürk’ün, ‹zmir’de sohbet esnas›nda ‹kdam gazetesi mu-
habiri Yakup Kadri(Karaosmano¤lu) Bey’e söyledikleri:
“Millî Mücadelemizin bu safhas› kapanm›flt›r. fiimdi ikinci
safhas›n› açmam›z gerekiyor!” (V.Y., s.176).

19 Eylül 1922 : Atatürk’e, ‹stanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi Profe-
sörler Kurulu’nun “fahri profesörlük” unvan› vermesi: “‹stan-
bul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi Profesörler Kurulu 19
Eylül’de yapt›¤› toplant›da siz Kurtar›c› Kumandanlar›n›
fahrî profesörlü¤e oybirli¤i ile seçmekle fleref duyar” (A.Se.
10-11; V. 20.9.1922; A.Me., 117-118). (Atatürk’ün cevab›:
26 Ekim 1922).

20 Eylül 1922 : General Harington’un, ‹ngiltere Savunma Bakanl›¤›’na giz-
li telgraf›: “...General Charpy, Mustafa Kemal’in Çanakka-
le’ye sald›raca¤›n› söylüyor. Çanakkale, ‹ngiliz politikas›
için mihenk tafl› olacak!” (‹.B.A.IV, s.CVI).

: Paris’te, ‹ngiltere D›fliflleri Bakan› Lord Curzon ile Fransa
Baflbakan› Poincaré aras›nda görüflme ve Lord Curzon’un
söyledikleri: “Mart ay›ndan beri Mustafa Kemal’i konferan-
sa getirmek için harcanan çabalar bofla gitti” (‹.B.A.IV,
s.CVI-CVII).

21 Eylül 1922 : Atatürk’ün, Akflam gazetesi muharriri Falih R›fk› (Atay)
Bey’e ‹zmir’de, Büyük Taarruz ve Zafer hakk›nda demeci:
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“...Süvari tümenlerimizle, piyade k›talar›m›z düflman› ezip
‹zmir’e yürümekte birbirleriyle yar›fl etmifllerdir. ‹zmir r›ht›-
m›nda süvarilerimizin k›l›çlar› denizde flekillenirken, piya-
delerimiz Kadifekale’de Türk bayra¤›n› semaya yükseltti-
ler” (A.S.D.III, s.35-40).

22 Eylül 1922 : Atatürk’ün, ‹kdam gazetesi muharriri Yakup Kadri (Karaos-
mano¤lu) Bey’e ‹zmir’de, bar›fl flartlar› hakk›nda demeci:
“...Askerî hareket, siyasî faaliyetin ümitsiz oldu¤u noktada
bafllar. Ümidin güven verici bir surette avdeti, ordular›n ha-
reketinden daha h›zl›, hedeflere eriflmeyi temin edebilir”
(A.S.D.III, s.40).

: Atatürk’ün, ‹stanbul ve Bo¤azlar üzerine harekât ile ilgili
Kâz›m Karabekir’e telgraf›: “Pek kuvvetli olmam›za ra¤men
siyasette de pek hesapl› ve mutedil bulunuyoruz. Herhalde
meseleyi siyasetle çözümlemeyi tercih etmekteyiz”
(A.T.T.B., s.460).

: General Harington’un, ‹ngiltere Savunma Bakanl›¤›’na tel-
graf›: “...Mustafa Kemal tarafs›z bölgeyi çi¤nememe karar›-
n› bugün verecektir, san›r›m. Çi¤nerse, karfl›s›nda ‹ngilte-
re’yi ve dominyonlar› bulaca¤›n› aç›kça kendisine duyur-
dum(!)” (‹.B.A.IV, s.VXVI).

: Fransa Baflbakan› Poincaré’in, Paris’te ‹ngiltere D›fliflleri
Bakan› Lord Curzon’a söyledikleri: “Mustafa Kemal kuvvet-
leri ileri yürümek istiyor; Mustafa Kemal, onlar› frenlemeye
çal›fl›yor. Çat›flmay› önlemenin tek yolu Mudanya Konfe-
rans›’n› bafllatmakt›r” (‹.B.A.IV, s.CXVII).

23 Eylül 1922 : Atatürk’e, ‹tilâf Devletleri D›fliflleri Bakanlar› imzas›yla “As-
kerî harekât›n durdurulmas› ve bir bar›fl konferans›n›n top-
lanmas›yla ilgili” nota verilmesi (N.ll, s.678; ‹.H., s.1094;
M.M.M.T., s.154; T.‹.H., c.ll, ks.6, kp.IV, s.40; ‹.A., s.766;
Ç.O., s.288-289).

: Türk süvarilerinin, Çanakkale’de “tarafs›z bölge”ye giriflleri
(A.An., s.22; Ç.O., s.289-290).

: Atatürk’ün, Kâz›m Karabekir’in Büyük Zafer’i kutlayan telg-
raf›na cevab›: “12.9.1922 tarihli telgraf›n›z› 23.9.1922’de
‹zmir’de ald›k. Kahraman ordular›m›z hakk›nda gösterilen
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takdirkâr duygular›n›za teflekkürlerimizi sunar›z” (‹.H.,
s.1093;A.T.T.B., s.460).

: ‹ngiltere Koloniler Bakan› Churchill’in Kanada, Avusturalya,
Yeni Zelanda ve Güney Afrika Birli¤i Genel Valilerine telg-
raf›: “Kabine, Avrupa’ya yap›lacak Türk sald›r›s›na, Musta-
fa Kemal’in ‹stanbul’dan Müttefikleri atmas›na karfl› koyma-
ya ve Gelibolu yar›madas›n› elde tutmaya karar verdi.
Hükûmetinizin bir askerî birlik gönderip gönderemeyece¤i-
ni bilmek istiyorum” (‹.B.A.IV, s.CXXIV-CXXV).

24 Eylül 1922 : Atatürk’ün, ‹leri gazetesi baflyazar› Celâl Nuri (‹leri) Bey’e
‹zmir’de Zafer hakk›nda demeci: “...Askere istirahat emre-
diyorum, asker dinlenmiyor ve ‹zmir’de istirahat ederiz, kar-
fl›l›¤›yla cenk ediyorlar!” (A.S.D.III, s.42-43).

: Atatürk’ün, ‹zmir Belediyesi taraf›ndan kendisine hemfleh-
rilik unvan› verilmesi üzerine teflekkür telgraf›: “Vatan›m›-
z›n Akdeniz’e karfl› sevgilisi olan, düflman istilâs›ndan kur-
tar›lmas› için bütün memleketi seve seve senelerce mihnet
ve fedakârl›klara sevk etmifl bulunan ‹zmirimizin hemflehri-
leri aras›nda say›lmak, benim için sonsuz bir-sevinç ve
övünme kayna¤› olmufltur” (A.T.T.B., s.461).

: Türk süvarilerinin Çanakkale’de “tarafs›z bölge”yi iflgali
üzerine ‹ngiliz birliklerinin daha dar bir mevziye yerleflmek
üzere geri çekilmeleri (A.An., s.22; Ç.O., s.291).

25 Eylül 1922 : Atatürk’ün, “Reuter Ajans›” muhabirine ‹zmir’de, Büyük Za-
fer ve Trakya hakk›nda demeci (A.S.D.III, s.43).

: ‹ngiliz Yüksek Komiseri Rumbold’un, ‹ngiltere D›fliflleri Ba-
kan› Lord Curzon’a telgraf›: “2000 kiflilik bir Türk süvari
kuvveti Erenköy’de göründü. Bunlar› tarafs›z bölgeden ge-
ri çekmesini, Mustafa Kemal’e duyuruyoruz. Yoksa Haring-
ton bunlar› geri çevirecek(!)” (‹.B.A.IV, s.CXXX).

: Hamit (Hasancan) Bey’in, ‹stanbul’dan Atatürk’e telgraf›:
“...General Pelle, 2000 süvarimizin Erenköy’den geri çekil-
mesini rica etti” (‹.B.A.IV, s.CXXIV, 559).

26 Eylül 1922 : General Harington’un Atatürk’e, Türk süvarilerinin Çanak-
kale’de girmifl olduklar› “tarafs›z bölge” d›fl›na çekilmesi
hakk›nda telgraf› (A.T.T.B., s.462; T.‹.H., c.II, ks.6, kp.IV,
s.42-43; A.‹.Y.I, s.298).
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: Atatürk’ün, General Harington’un 26 Eylül 1922 tarihli telg-
raf›na cevab›: “...Tarafs›z bir bölgenin, flimdiye kadar Bü-
yük Millet Meclisi Hükûmeti ile Müttefik Hükûmetler aras›n-
da kararlaflt›r›lm›fl oldu¤undan haberim yoktur. Süvarileri-
mizin ve k›talar›m›z›n harekât›, ma¤lup Yunan ordusunu
takip harekât›ndan ibarettir” (A.T.T.B., s.462; T.‹.H., c.ll,
ks.6, kp.IV, s.43; A.‹.Y.I, s.300-301; ‹.B.A.IV, s.CXXXVI).

27 Eylül 1922 : General Harington’un, Atatürk’e Yunan donanmas›n›n ‹s-
tanbul’dan uzaklaflt›r›ld›¤›n› bildi en telgraf›: “...Yunan do-
nanmas›, bugün ‹stanbul’dan çekildi. Arzum çat›flmaktan
kaç›nmakt›r. Arzu ederseniz sizinle görüflmeye haz›r›m”
(A.T.T.B., s.463; A.‹.Y.I, s.307-308; ‹.B.A.IV, s.CXXXIV).

: Frans›z Do¤u Donanmas› Komutan› Amiral Dumesnil’in,
Atatürk’e Türk süvarilerinin tarafs›z bölgeden geri al›nmas›
hususunda Frans›z Hükûmeti’nin iste¤ini bildiren mektubu
(A.‹.Y.I, s.310-311).

: Atatürk’ün, Kardinal Gasparri’nin art›k kan dökülmemesi ve
bir an evvel bar›fl yap›lmas›n› isteyen telgraf›na cevab›:
“Yunan ordusunun terke mecbur oldu¤u bölgede bulunan
bütün flehirlerimiz ve kasabalar›m›z yanm›fl ve ahali her
türlü zulme maruz kalm›flt›r. Ayn› zulüm, yeni bir fliddetle
Trakya’da yap›lmaktad›r. Bu insanî hissi, bugünkü durumu
yaratanlar kat›nda uyand›rman›z› sizden rica ederim”
(A.S.D.V, s. 138).

28 Eylül 1922 : Atatürk’ün, General Harington’un 27 Eylül 1922 tarihli telg-
raf›na cevab›: “...Frans›zlar ve ‹talyanlar gibi, siz de Asya
sahilinde bulunan k›talar›n›z› geri çekmeye haz›r oldu¤u-
nuz takdirde, Bo¤azlar sahilinde bulunan k›talar›m›za ya-
vafl yavafl geri çekilmeleri ve yaln›z mülkî idare ile polis ör-
gütünü düzenlemekle yetinmeleri hususunda emir verme-
ye haz›r›m!” (A.T.T.B., s.463).

: Atatürk’ün, ‹zmir’e gelen Frans›z Diplomat› Franklin Bouil-
lon ile görüflmesi (N.ll, s.678; T.‹.H., c.ll, ks.6, kp.IV,
s.33,45; T.M.M.I, s.438; T.A.M.K.III, s.24; M.M.M.T., s.155;
H.T.V.D., say›: 65, v.1467; ‹.A., s.766).
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: Atatürk’ün, Frans›z Do¤u Donanmas› Komutan› Amiral Du-
mesnil’in 27 Eylül 1922 tarihli mektubuna cevab› (A.‹.Y.I,
s.323-234).

: ‹ngiltere D›fliflleri Bakan› Lord Curzon’un, ‹stanbul’daki ‹n-
giliz Yüksek Komiseri Rumbold’a telgraf›: “Mustafa Kemal
tarafs›z bölgeden çekilmezse Yunan donanmas›n›n da
Marmara’y› ve Çanakkale Bo¤az›’n› kullanmas›na izin veri-
lecektir. Bunu Ankara’ya duyurunuz(!)” (‹.B.A.IV,
s.CXXXVI-II).

29 Eylül 1922 : Atatürk’ün, ‹tilâf Devletleri D›fliflleri Bakanlar›n›n 23 Eylül
1922 tarihli notas›n› cevapland›rmas› (Cevabî notada Mu-
danya Konferans›’n›n kabul edildi¤i, aç›l›fl›n 3 Ekim 1922
olmas›n›n uygun olaca¤›, ‹smet Pafla’n›n delege tayin edil-
di¤i ve konuflulacak hususlar bildirilmifltir. N.ll, s.679;
T.‹.H., c.ll, ks.6, kp.IV, s.49; ‹.A., s.766; G.C.Z., c. III, s.861,
862,870; A. T. T.B., s.464-465).

: Franklin Bouillon’un, Frans›z Baflbakan› Poincare’ye tel-
graf›: “Mustafa Kemal’le 4 saat görüfltüm. Durumu güç; as-
kerini zor zaptediyor” (‹.B.A.IV, s.CXLVI).

29/30 Eylül 1922 : Atatürk’ün, ‹cra Vekilleri Heyeti Baflkan› Rauf Bey, Harici-
ye Vekili Yusuf Kemal Bey ve Avrupa’dan dönen Dahiliye
Vekili Fethi Bey ile beraber gece yar›s› trenle ‹zmir’den An-
kara’ya hareketi (G.C.Z., s.lll, s.841; E.K.T., s.95; ‹.A.,
s.766; T.A.M.K.III, s.26).

2 Ekim 1922 : Atatürk’ün, ‹zmir’den Ankara’ya gelifli ve coflku ile karfl›la-
n›fl› (M.M, s.236; E.K.T., s.95; ‹.A., s.766).

: Atatürk’e “Ankara Hemflehrili¤i” unvan› verilifli (‹.A., s.766;
H.A., s. 191). (Atatürk’ün cevab›: 5.10.1922).

3 Ekim 1922 : Mudanya Konferans›’n›n bafllamas› (N.ll, s.679; T.‹.H., c.ll,
ks.6,   kp.IV,   s.34;  M.M.M.T.,  s.158;  ‹.A.,   s.766; MM.,
s.236).

: Atatürk’ün, “‹zmir Hemflehrili¤i” unvan› verilifli nedeniyle
kendisini kutlayan Erzurum Belediye Baflkanl›¤›’na cevab›:
“...Mevcudiyetimizin ruhunda sakl› olan ba¤›ms›zl›k aflk›n›
anlamayanlarca bütün kurtulufl çarelerinin geçersiz say›ld›-
¤› bir s›rada mukaddes savafla önderlik yapan ve bilhassa
davam›z›n en müflkül bir devresinde beni vefal› ve sad›k si-
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nesinde kucaklam›fl bulunan Erzurumlu kardefllerime karfl›
daima s›cak bir sayg› ba¤› ile ba¤l› bulunmaktay›m”
(A.T.T.B., s.465-466).

4 Ekim 1922 : Atatürk’ün, 26 A¤ustos Taarruzu, 30 A¤ustos ve 9 Eylül
Zaferleri hakk›nda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konufl-
mas›: “...Milletin mukadderat›n› do¤rudan do¤ruya üzerine
alarak ümitsizlik yerine ümit, periflanl›k yerine düzen, te-
reddüt yerine kararl›l›k ve iman koyan ve yokluktan kosko-
ca bir varl›k ç›karan Meclisimizin fedakâr ve kahraman or-
dular›n›n bafl›nda bir asker ba¤l›l›¤› ve itaatiyle emirlerinizi
yerine getirmifl oldu¤umdan dolay›, bir insan kalbinin nadi-
ren duyabilece¤i bir memnuniyet içindeyim. Kalbim flu se-
vinçle dolu olarak pek aziz ve muhterem arkadafllar›m›, bü-
tün dünyaya karfl› temsil ettikleri hürriyet ve ba¤›ms›zl›k fik-
rinin zaferinden dolay› tebrik ediyorum. Bu Anadolu Zaferi,
tarih sayfalar› aras›nda, bir millet taraf›ndan tamamen be-
nimsenen bir fikrin ne kadar güçlü ve ne zinde bir kuvvet ol-
du¤unun en güzel misali olarak kalacakt›r” (Z.C., Devre: I,
cilt: 23, s.264-277).

: Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumun-
daki görüflmeler esnas›nda konuflmas›: “...fiimdi Mudanya
Konferans› ister müspet ister menfi sonuca vars›n, biz bir
an evvel bar›fl masas›n›n bafl›na geçmeliyiz. Biz Mudanya
Konferans› menfi ç›karsa bar›fl konferans›na gitmekten ka-
ç›nacak m›y›z? O zaman bir taraftan askerî hareket devam
eder, di¤er taraftan da bar›fl görüflmeleri devam eder”
(G.C.Z., c.lll, s.863-864).

: Atatürk’ün, Ankara’da, Vakit gazetesi baflmuharriri As›m
(Us) Bey’e demeci: “...Millî emeller dahilinde bar›fl elde edi-
lecektir. Elde edilifli yak›nd›r!” (A.S.D.III, s.46).

: ‹smet Pafla’n›n, Mudanya Konferans›’n›n ilk 2 günündeki
görüflmeler ve siyasî hava hakk›nda Atatürk’e raporu
(A.‹.Y.I, s.333).

5 Ekim 1922 : ‹smet Pafla’n›n, Mudanya Konferans› görüflmeleri hakk›n-
da Bursa’dan Atatürk’e genifl raporu (A.‹.Y.I, s.341-347).

: Atatürk’ün, Ankara halk›na, 2 Ekim 1922 günü teklif edilen
Ankara Hemflehrili¤i’ni kabul etti¤ine dair Belediye arac›l›-
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¤›yla yaz›s›: “...Sevgili milletimizin bütün bir düflmanl›k âle-
mine karfl› zaferle taçland›rd›¤› ‹stiklâl Mücadelesi Tari-
hi’nde Ankara ad› en aziz bir yeri koruyacakt›r. Büyük Mil-
let Meclisi, sizin yi¤itlik ortam›n›zda korkusuzca ba¤›ms›z-
l›k mücadelesine devam edebilmifltir. Bu sebeple Ankaral›
hemflehrilerimin, vatan›n kurtulufl mücadelesinde ayr› bir
fleref hissesi vard›r” (A.T.T.B., s.466-467; ‹.A., s.766; H.A.,
s. 193-194).

: Atatürk’ün, beraberinde ‹çiflleri Bakan› Fethi (Okyar) Bey
oldu¤u halde akflam Albay Mougin’i ziyareti
(Ha.6.10.1922).

6 Ekim 1922 : Atatürk’ün, ‹smet Pafla’n›n 5.10.1922 tarihli  telgraf›na    ce-
vab›: “...Trakya’n›n boflalt›lmas› ve bize teslimi asla belli ol-
mayan bir zamana ertelenemez!” (A.‹.Y.I, s.348-349).

: Atatürk’ün, Bat› cephesi ordular›n›n Bo¤azlar üzerindeki
harekât›n›n durdurulmas› hakk›nda ‹smet Pafla’ya verdi¤i
yetkiyi kald›rmas› ve kendisine telgraf›: “Trakya’n›n, Türki-
ye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti’ne iadesi kabul edilmedi-
¤i takdirde 6/7 Ekim’de hemen ‹stanbul üzerine harekete
geçiniz!” (T.‹.H., c.ll, ks.6, kp.IV, s.34,63; H.T.V.D., say›:
66, v.1477; A.‹.Y.I, s.350).

: Franklin Bouillon’un, Atatürk’e telgraf› ve Baflkomutan’›n
cevab›: “...Dostça çal›flmalar›n›zdan olumlu bir sonuç ç›ka-
ca¤›n› kuvvetle ümit ederim” (G.C.Z., c.lll, s.350).

7 Ekim 1922 : ‹smet Pafla’n›n, Mudanya Konferans› görüflmeleri hakk›n-
da Atatürk’e rapor halinde telgraf› (A.‹.Y.I, s.362-363).

: 1916 y›l›nda Do¤u cephesinde flehit düflen, 2. Kolordu Ko-
mutan› Faik Pafla’n›n eflinin Atatürk’e telgraf›: “...‹nflallah
yak›n zamanda, Büyük Komutan›m›z› ‹stanbul’un büyük
caddelerinden geçerken fevkalâde alk›fllarla karfl›layaca-
¤›z! Çünkü sayenizde yeniden dünyaya geldik. Yine, saye-
nizde o flansl› askerleriniz, flerefli komutanlar›n›z kusursuz
vazifelerini yapm›fl, vatan› kurtarm›fllard›r” (A.Me., s.99).

8 Ekim 1922 : Atatürk’ün, ‹smet Pafla’ya telgraf›: “...Konferans›n olumsuz
neticeye do¤ru daha fazla devam›ndan has›l olacak mah-
zurlar›n ve bütün uygarl›k dünyas› nazar›ndaki büyük me-
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suliyetin sorumlular› biz olmad›¤›m›z› ve olmak istemedi¤i-
mizi, dünyan›n takdir edece¤ine flüphemiz yoktur” (A.‹.Y.I,
s.378-379).

: ‹smet Pafla’n›n, Atatürk’e Mudanya Konferans› görüflmele-
ri hakk›nda telgraf› (A.‹.Y.I, s.380-381).

: Atatürk’ün, “Büyük Zafer” nedeniyle kendisine gelen tebrik-
lere aç›k teflekkürü: “Yo¤un meflguliyetten ve bu sebeple
bunlar›n tümüne ayr› ayr› cevap vermek imkâns›zl›¤›ndan
dolay› özel teflekkürlerimi aç›k olarak ifade ediyorum”
(A.T.T.B., s.470).

9 Ekim 1922 : Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumun-
da konuflmas›: “Görülüyor ki Trakya’y› bize vermek istemi-
yorlar ve gelecekte temin etmek istedikleri flekle flimdiden
bir flekil vermek istiyorlar. Halbuki bizim istedi¤imiz fley,
Trakya’n›n ve ‹stanbul’un do¤rudan do¤ruya bizim
Hükûmetimize teslim olunmas›d›r”. (G.C.Z., c.III, s.921).

: ‹smet Pafla’n›n Atatürk’e telgraf›: “Trakya’y› bize hakikaten
vermek fikrinde görünmüyorlar!” (A.‹.Y.I, s.382).

: ‹smet Pafla’n›n, Atatürk’e Mudanya Konferans› geliflmeleri
ve ‹tilâf Devletleri temsilcilerinin bar›fl flartlar› hakk›nda
telgraf› (A.‹.Y.I, s.383).

: ‹smet Pafla’n›n, Atatürk’e Mudanya Konferans› görüflmele-
ri hakk›nda di¤er bir telgraf›: “Frans›zlar, bütün güçleriyle
‹ngiliz tekliflerini desteklemekle meflguldürler” (A.‹.Y.I,
s.391-392).

: Franklin Bouillon’un, Mudanya’dan, Atatürk’e telgraf›: “...‹n-
giltere’nin, Konferans’tan evvel yapmak istedi¤i bütün feda-
kârl›klar› yapt›¤›n› hissettim(!)” (A.‹.Y.I, s.394-395).

: Atatürk’ün, ‹tilâf Devletlerinin bar›fl flartlar›n› bildiren ‹smet
Pafla’ya, görüfllerini bildiren cevabî telgraf›: “...Vuku bula-
cak öneriler projesi, taraf›n›zdan kabule uygun bir hale ge-
tirildikten sonra, hükûmetin onay›n› almak kayd›yla, taraf›-
n›zdan kabul edildi¤ini ifade edebilirsiniz” (A.T.T.B., s.470-
472; T.M.M.I, s.449; M.M.M.T., s.172-174; A.‹.Y.I, s.385-
386).

10 Ekim 1922 : Atatürk’ün, Mudanya Antlaflmas›’n› imzalamaya yetkili ol-
du¤una dair ‹smet Pafla’ya telgraf›: “Sözleflmeyi imza edi-
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niz! ‹mzan›z, Meclis’in de kabulünün eklendi¤i kuvvetine
sahip olacakt›r” (A.T.T.B., s.472).

: Atatürk’ün, Mudanya’da bulunan Franklin Bouillon’un
9.10.1922 tarihli telgraf›na cevab›: “...Frans›z dostlar›m›-
z›n, Türkiye’nin belli haklar›ndan fedakârl›kta bulunmas›n›
isteyici hareketlerini yorumlamakta güçlü¤e u¤ruyorum”
(A.‹.Y.I, s.358).

: Franklik Bouillon’un, Atatürk’ün 10.10.1922 tarihli telgraf›-
na Mudanya’dan cevab›: “...Adaletten baflka bir fley müda-
faa etmedi¤imi bilirsiniz ve milletiniz karfl›s›nda flahidim
olacaks›n›z” (A.‹.Y.I, s.403).

: Atatürk’ün, Mudanya’da bulunan Franklin Bouillon’un
10.10.1922 tarihli telgraf›na cevab›: “...Bar›fl Konferan-
s›’n›n yak›n zamanda ve bilhassa bizzat bulunmak f›rsat›n›
verecek olan ‹zmir’de olmas›n› teminin ne kadar mühim ol-
du¤unu takdir buyurursunuz. ‹zmir’in toplant› yeri olmas›n›
temin için bizzat Paris’te vuku bulacak çal›flman›z›n bir an
evvel bafllamas› uygun olur, görüflündeyim” (A.‹.Y.I,
s.404).

: Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumun-
da konuflmas›: “Ordu vazifesini tamamlam›flt›r. Bundan
sonra temini lâz›m gelen sonuçlar diplomatik yolla hallolu-
nacakt›r!” (G.C.Z., III, s.940-944).

: Atatürk’ün, saat 19.00’da Türkiye Büyük Millet Meclisi Bafl-
kanl›k odas›nda Sovyet Elçisi Aralof’u kabulü ve görüflme-
si (Görüflme esnas›nda ‹cra Vekilleri Heyeti Baflkan› Rauf
(Orbay) Bey ve D›fliflleri Bakan› Yusuf Kemal (Tengirflenk)
Bey de bulunmufltur). (Ha. 11.10.1922).

11 Ekim 1922 : Mudanya Ateflkes Antlaflmas›’n›n imzalanmas› (N.ll, s.679;
M.M.M.T., s.178; T.‹.H., c.II, ks.6, kp.IV, s.36, 83; M.M.,
s.236; T.M.M.I, s.450-454; ‹.A., s.767; L.I., s.438; T.‹.T.,
s.111; T.IV, s.122; A.K.S., s.116-117; T.A.M.K.III, s.33;
O.M.K. ve L, s.312-317; Türk D.T., s. 148; T.C.T., s. 123-
125; Türk D.T.D., s.137; S.A.P.H., s.404; A.T.D.P., s.40;
K.S.‹.Y.II, s.318; T.A.T.D.T.G., s.96-97; A.M.D.P.I, s.607-
610).
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: Atatürk’ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
örgütüne ve Belediye Baflkanlar›’na, Mudanya Ateflkes
Antlaflmas›’n›n imzaland›¤›n› bildiren telgraf›: “...Kazan›lan
büyük zaferin ilk önemli siyasî sonucu bu suretle Mudanya
Konferans›’nda elde edilmifl bulunuyor. Millî s›n›rlar›m›z
içinde tam bir ba¤›ms›zl›kla yaflamam›z› temin edecek olan
bar›fl devresine pek ziyade yaklaflt›¤›m›z bu günlerde, mil-
lî savafla önderlik eden ve memleketin bütün maddî ve ma-
nevî kuvvetlerini bu mukaddes mücadeleye yönelten say-
g›de¤er Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve
fedakâr halk›n temsilcisi bulunan Belediye Heyetlerini se-
lâmlamakla bahtiyar›m” (A.T.T.B., s.475).

: Atatürk’ün, Mudanya Ateflkes Antlaflmas›’n› takiben Gene-
ral Harington’a telgraf›: “...Bar›fl›n kurulmas› için sarf edilen
gayretlerin baflar›yla sonuçlanmas›n›, bütün insanl›k ad›na
arzulamakta ve ümit etmekteyim” (A.T.T.B., s.474-475).

14 Ekim 1922 : Ahmet (Alfred) Rüstem Bey’in, Roma’dan Atatürk’e mektu-
bu (A.‹.Y.I, s.269-273).

15 Ekim 1922 : Atatürk’ün, Kâz›m Karabekir ve Refet (Bele) Pafla’yla be-
raber Ankara’dan Bursa’ya hareketi (A.Y.G., s.93).

16 Ekim 1922 : Atatürk’ün, Ankara’dan Bursa’ya gelifli ve coflkuyla karfl›la-
n›fl› (A.Y.G., s.93; E.K.T., s.129; M.M., s.237; ‹.A., s.767;
S.H.I, s.102; ‹.H., s. 1027).

: Atatürk’ün, Bursa’da Belediye Heyeti’ni kabulü ve konufl-
mas›: “...Üç buçuk sene süren bu mücadeleden sonra ilim
aç›s›ndan, maarif aç›s›ndan, iktisadiyat aç›s›ndan mücade-
lemize devam edece¤iz ve eminim ki, bunda da muvaffak
olaca¤›z!” (A.S.D.II, s.41;A.Y.G., s.94).

17 Ekim 1922 : Sadrazam Tevfik Pafla’n›n, “yak›nda toplanmas› gereke-
cek bar›fl konferans›na ‹stanbul ve Ankara delegelerinin
birlikte kat›lmalar›n›n uygun olaca¤› ve bu gaye ile önce-
den bir kiflinin görüflmek üzere ‹stanbul’a gönderilmesi
hakk›nda” Atatürk’e telgraf› (N.lll, s.1236; Z.C., Devre: I,
cilt: 24, s.269; M.M.M.T., s.181).

: Atatürk’ün, Bursa’da kendisini karfl›layan çocuklara söyle-
dikleri: “Küçük han›mlar, küçük beyler! Sizler hepiniz gele-
ce¤in bir gülü, y›ld›z›, bir talih ›fl›¤›s›n›z. Memleketi as›l ay-
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d›nl›¤a kavuflturacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli,
k›ymetli oldu¤unu düflünerek ona göre çal›fl›n›z. Sizden
çok fleyler bekliyoruz; k›zlar, çocuklar!” (A.S.D.V, s.30).

18 Ekim 1922 : Atatürk’ün, Sadrazam Tevfik Pafla’ya bildirilmek üzere Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti’nin ‹stanbul temsilcisi
Hamit (Hasancan) Bey’e yazd›¤› cevap telgraf›: “Türkiye
Büyük Millet Meclisi ordular›n›n kazand›¤› kesin zaferin do-
¤al sonucu olmak üzere toplanmas› yak›n olan bar›fl kon-
ferans›nda Türkiye Devleti, yaln›z ve ancak Türkiye Büyük
Millet Meclisi Hükûmeti taraf›ndan temsil olunur!” (N.lll, s.
1237; Z.C., Devre: I, cilt: 24, s.269,270).

19 Ekim 1922 : Lâtife Han›m’›n, ‹zmir’den, Baflyaver Salih (Bozok) Bey’e
mektubu: “...Pafla Hazretlerine karfl› tafl›d›¤›m temiz ve
ebedî ba¤l›l›¤› hiç kimse sizin kadar takdir etmemifltir. Ba-
na birkaç kelimecikle s›hhatleri hakk›nda bilgi verin, olmaz
m›? Pafla Hazretleri, rica ve iste¤ime ra¤men Ankara’da en
ufak bir vazifeyle bile görev vererek beni beraberinde bu-
lundurmak istememifllerdi. Yaln›z bir gece, sonsuz denizle-
re benzeyen etkili gözlerini bana dikerek: “Bir yere gitme-
yin, beni bekleyin! Bunu emrediyorum!” demifllerdi. Bu
cümleyi hat›rlad›kça “belki bir daha kavuflmak mümkün
olacakt›r” diyor, memnuniyet içinde yeni bir saadeti bekliyo-
rum” (H.A.Y., s.215-216).

: Büyük Türk Zaferi üzerine, ‹ngiliz Baflbakan› Lloyd Geor-
ge’un istifas› (‹ngiliz Parlamentosu’nda a¤›r ithamlara u¤ra-
yan Lloyd George, Baflbakanl›k’tan çekilirken kendisini flöy-
le savunmufltur: “Arkadafllar! Yüzy›llar nadir olarak dâhi ye-
tifltirir. fiu talihsizli¤imize bak›n ki, o büyük dâhi, ça¤›m›zda
Türk ulusuna nasip oldu ve bizim karfl›m›za ç›kt›; Mustafa
Kemal’in dehas›na karfl› elden ne gelirdi!” A.B.E.B., s.141).

24 Ekim 1922 : Atatürk’ün, “United Press” muhabirine bar›fl flartlar› üzerine
demeci: “...Amerika, Avrupa ve bütün uygarl›k dünyas› bil-
melidir ki, Türkiye halk› her uygar ve kabiliyetli millet gibi,
kay›ts›z flarts›z hür ve müstakil yaflamaya kesin karar ver-
mifltir. Bu meflru karar› bozmaya yönelik her kuvvet, Türki-
ye’nin ebedî düflman› kal›r!” (A.S.D.III, s.48).

310



25 Ekim 1922 : Lâtife Han›m’›n, ‹zmir’den Atatürk’e mektubu: “Mukaddes

Paflam, pek mesut dakikalar yaflad›m. fiimdi de derin bir

teessürün alt›nda ezilmekteyim. Burada b›rakm›fl oldu¤u-

nuz fleref, bütün ailemin saadet halesidir. Fakat yaln›z ben-

denizin olan çok k›ymetli ve ebedî bir fley daha vard›r. O da

canl› hat›ran›zd›r. ...Meflguliyetiniz aras›nda, kalbimin en

derin köflesinden f›flk›ran cümlelere göz atmak isterseniz

mesut olaca¤›m. Daima emirlerinizi bekler, iki ellerinizi hür-

metle öperim, mukaddes Paflam” (A. ve ‹z., s.128-130).

26 Ekim 1922 : Atatürk’ün, Profesörler Kurulu’nun 19 Eylül 1922 tarihli ka-

rar› gere¤ince, kendisine “fahrî profesörlük” unvan› veril-

mesi münasebetiyle ‹stanbul Darülfünunu Edebiyat Fakül-

tesi’ne teflekkür telgraf›: “...Eminim ki, millî ba¤›ms›zl›¤›m›-

z› ilim sahas›nda fakülteniz tamamlayacakt›r! Bu flerefli ge-

liflmenin gerçekleflmesini üzerine alan kurulunuz aras›nda

bulunmak bence iftihar sebebidir” (A.S.D.V., s.139). (Bk.

19.9.1922).

: Lâtife Han›m’›n ‹zmir’den Baflyaver Salih (Bozok) Bey’e

mektubu: “...Sizden çok rica ederim, ekli mektubu Pafla

Hazretleri’ne takdim edin. ...Acaba kendilerinden bugünler-

de ‹zmir’i ziyaret edip etmeyeceklerini sorabilir misiniz? Pa-

fla Hazretleri’ni herkesten evvel karfl›lamak istiyorum. Her-

kesten önce, ‘Paflam, hofl geldiniz!’ demek, acaba o günü

görmek nasip olacak m›d›r?” (H.A.Y., s.217-218).

27 Ekim 1922 : Atatürk’ün, Bursa fiark sinemas›nda akflam yap›lan toplan-

t›da, ‹stanbul ve Bursa ö¤retmenlerine hitab›: “...Milletimi-

zin siyasî, sosyal hayat›nda, milletimizin fikrî e¤itiminde de

rehberimiz ilim ve fen olacakt›r” (A.S.D.II, s.42; ‹.A., s.767).

29 Ekim 1922 : Atatürk’ün, Bursa’dan Ankara’ya dönüflü (Ha. 30.10.1922;

‹.A., s.767).

31 Ekim 1922 : Atatürk’ün, Osmanl› Saltanat›’n›n kald›r›lmas›n›n zorunlu

oldu¤u hakk›nda Müdafaa-i Hukuk Grubu toplant›s›nda ko-

nuflmas› (N.ll, s.689).

1 Kas›m 1922 : Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konuflmas›:

“...Millet mukadderat›n› do¤rudan do¤ruya eline ald› ve mil-

311



lî saltanat ve egemenli¤ini bir flah›sta de¤il, bütün fertleri

taraf›ndan seçilmifl vekillerden oluflan bir Meclis-i Âli’de

temsil etti. ‹flte o Meclis, Meclis-i Âlinizdir; Türkiye Büyük

Millet Meclisi’dir. Milletin saltanat ve egemenlik makam›,

yaln›z ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir!” (Z.C.,

Devre: I, cilt 24, s.305-311).

: Hilâfet ve Saltanat’›n birbirinden ayr›larak Saltanat’›n kald›-
r›lmas› karar› (N.ll, s.683; Z.C., Devre: I, cilt: 24, s.314-315;
T.‹.H., c.ll, ks.6, kp. IV, s.111-112; M.M.M.T., s.182; ‹.A.,
s.768; O.T.P., s.238; T.IV, s. 124). (Bu karar Vahdettin’e,
Y›ld›z Saray›’nda Refet Pafla taraf›ndan tebli¤ edilmifltir.
O.S.P.S.V.G.C, s.14).

2 Kas›m 1922 : Atatürk’ün, “Petit Parisien” muhabirine -bar›fl flartlar›, iç ve
d›fl siyasî sorunlar hakk›nda- demeci: “...Biz ne bolflevikiz,
ne de komünist; ne biri, ne di¤eri olamay›z. Çünkü, biz mil-
liyetperver ve dinimize hürmetkâr›z” (A.S.D.III, s.59-52).

4 Kas›m 1922 : ‹stanbul’da Tevfik Pafla Kabinesi’nin istifas› (A. ve
T.C.T.K., s.362).

5 Kas›m 1922 : Baflkomutan Atatürk’ün, I. Ordu Komutan› Nurettin Pa-
fla’n›n -Lozan Konferans›’na davet edilmemizle ilgili olarak
düflüncelerini bildiren- 29 Ekim 1922 tarihli yaz›s›na ceva-
b›: “...Devlet ve milletin ifllerini yürütmeyi üzerine alanlar,
her türlü mesuliyeti en yüksek derecede omuzlar› üstünde
tam bir cesaret ve iftiharla tutan insanlar oldu¤unu bilmek
mecburiyetindedir” (E.K.T., s.180-181).

7 Kas›m 1922 : Atatürk’ün, Sovyet Devrimi’nin 5. y›ldönümü nedeniyle Ka-
linin’e kutlama telgraf› (A.T.T.B., s.478).

9 Kas›m 1922 : Atatürk’ün, Hindistan Merkez Hilâfet Komitesi Baflkan› Se-
yit Chotani’ye mektubu: “...Bizim bu büyük zaferimizin do-
¤urdu¤u büyük sonuç yaln›z Türkiye’nin mukadderat› üze-
rine etki yapmakla kalmayacak, ayn› zamanda bütün zu-
lüm gören milletleri, kendi hayat ve ba¤›ms›zl›klar›n› tehdit
ve bask› alt›nda tutan zalimler aleyhine hareket için gayre-
te getirecektir” (Ha. 11.2.1923; A.T.T.B., s.479-480).

11 Kas›m 1922 : Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumun-
da konuflmas›: “...‹stanbul vilâyeti halen düflmanlar›m›z
olan ‹tilâf Devletleri’nin iflgali alt›ndad›r ve ‹stanbul, as›rlar-
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dan beri fena bir idare makinesinin elinde hastad›r, hasta
olagelmifltir. Bu sebeple biz, baflkent olan bu ‹stanbul’u,
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bir vilâyeti haline getirerek
idare etmek istiyoruz” (G.C.Z., c.lll, s.1032).

17 Kas›m 1922 : Vahdettin’in, ‹stanbul’dan Malta’ya kaç›fl› (N.ll, s.692;
M.M.M.T., s.182; A.B.E.B., s.152; ‹.A., s.768).

: Atatürk’ün, Vahdettin’in kaç›fl› üzerine ‹stanbul’da bulunan
Refet Pafla’ya telgraf›: “Emanetleri korumak önemlidir. ‹n-
gilizler emanetleri ancak silâh kullanarak ve kan dökerek
almal›d›rlar. Bu hususta gerekenlere, bu aç›dan kesin emir-
ler verilmelidir” (A.T.T.B., s.477-478).

18 Kas›m 1922 : Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumun-
da, yeni halife seçilmesi ve halifenin yetkileri konusunda
ileri sürülen baz› iddialara cevab›: “...Türkiye halk›n›n kay›t-
s›z flarts›z egemenli¤ine sahip oldu¤unu bir defa daha ve
kesinlikle tekrar ediyorum. Egemenlik, hiçbir mana, hiçbir
flekil ve hiçbir renkte ve belirtide ifltirak kabul etmez. Unva-
n› halife olsun, ne olursa olsun, hiç kimse bu milletin mu-
kadderat›na ortak olamaz” (N.ll, s.699-700).

: Abdülmecit Efendi’nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi karar›y-
la halife seçilmesi (N.ll, s.695; Z.C., Devre: I, cilt: 24, s.564-
565; O.T.P., s.238; A.B.E.B., s.166).

: Atatürk’ün, ‹stanbul’da bulunan Refet Pafla’ya halifenin du-
rumu hakk›nda direktifleri: “Abdülmecit Efendi, ‘Halife-i
Müslimîn’ unvan›n› kullanacakt›r. Bu unvana, baflka s›fat
ve kelime ilâve edilmeyecektir. Âlem-i ‹slâm’a duyurulmak
üzere yay›mlayaca¤› bildirgede Türkiye Devleti’nin ve Bü-
yük Millet Meclisi’nin ve Hükûmeti’nin hususî niteli¤i ve ida-
re fleklinin, Türkiye halk› ve bütün ‹slâm âlemi için en fay-
dal› ve en uygun oldu¤u an›lacak ve belirtilecektir” (N.ll, s.
696; T. IV, s. 159).

19 Kas›m 1922 : Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan› Atatürk’ün, Abdülme-
cit Efendi’ye 1 Kas›m 1922 tarihli karar ve esaslar içinde
halife seçildi¤ini bildiren telgraf› (N.lll, s.1252; T.‹.H., c.ll,
ks.6, kp.IV, s.113; A.Ö.A.S., s.146; S.H.I, s.159; A.H.A.,
1982, b, 4).
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20 Kas›m 1922 : Lozan Konferans›’n›n aç›l›fl töreni (‹.K.T.K.S., s. 162; Lo-
zan s.95-106; Siyasî Ta., s.544-546; T.‹.H., c.VII, s.509).

: Atatürk’ün, Büyük Zafer’i kutlayan ‹stanbul Türkoca¤› Ge-
nel Sekreteri Dr. Fethi (Erden) Bey’in tebrik telgraf›na ce-
vab›: “...Yeni Türkiye’nin dayana¤› olan millet ve milliyet fik-
rinin geliflmesi için y›llarca baflar› ile telkin ve yay›nda bu-
lunmufl olan Türkoca¤›’n›n Millî Zafer dolay›s›yla gönderdi-
¤i kutlamaya teflekkür eder, özel temennilerine kat›l›r›m”
(A.T. T.B., s.480).

: ‹smet Pafla’n›n, Lozan’dan Atatürk’e, Fransa Baflbakan›
Poincaré ile görüflmesi ve konferans›n aç›l›fl töreni hakk›n-
da bilgi veren telgraf› (A.‹.Y.I, s.441).

21 Kas›m 1922 : Lozan Konferans›’n›n ilk oturumu (Bu konferansa kat›lan
Türk Heyeti’ne ‹smet Pafla baflkanl›k etmifltir). (N.ll, s.701;
Lozan, s.108-113; T.M.M.I, s.476; ‹.A., s.768; Lll, s.16;
T.‹.H., c.ll, ks.6, kp.IV, s.127; ‹.K.T.K.S., s.165).

26 Kas›m 1922 : Baflyaver Salih (Bozok) Bey’in, ‹zmir’den -Atatürk’e iletil-
mek üzere- T.B.M.M. Baflkanl›¤› Özel Kalem Müdürü Ha-
yati Bey’e telgraf›: “Baz› engeller nedeniyle ikametgâhtaki
haz›rl›k üç dört gün gecikmifltir. Lâtife Han›mefendi, her fle-
yin muntazam olmas›na fevkalâde ehemmiyet verdikleri
için azami befl güne kadar bütün eksikler tamamlanaca¤›n-
dan Valide Han›mefendi’nin hareketlerinin, ona göre dü-
zenlenmesini rica ederim. ...Pafla Hazretleri’nin, validele-
riyle birlikte gelmek arzusunda bulunup bulunmad›klar›n›n
bildirilmesini rica ederim” (C.A., Dolap: 7, Kutu: 72-1).

2 Aral›k 1922 : Atatürk’ün, üç milletvekilinin teklif etti¤i Seçim Kanunu’nun
de¤ifltirilmesi hakk›nda kanun teklifinin Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’nde görüflülmesi esnas›nda konuflmas›: “Bu ka-
nun teklifi, do¤rudan do¤ruya benim flahs›m› vatandafll›k
hukukundan düflürme amac›na yöneliktir. Bu maddenin is-
tedi¤i flarta sahip bulunmuyorsam, yani, befl sene sürekli
olarak bir seçim bölgesinde oturamam›fl isem, o da bu va-
tana yapt›¤›m hizmetler yüzündendir. ...Beni vatandafll›k-
tan düflürme yetkisi bu efendilere nereden verilmifltir? Bu
kürsüden resmen yüksek heyetinize ve bu efendilerin se-
çim çevreleri halk›na ve bütün millete soruyorum ve cevap
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istiyorum!” (Z.C., Devre: I, cilt:25, s.159-161; N.ll, s.724;
T.‹.H., c.ll, ks.6, kp.IV, s.861-862; T.D.T., s.118).

6 Aral›k 1922 : Atatürk’ün, Ankara’da, Hâkimiyet-i Milliye, Yenigün ve Ö¤üt
gazeteleri muhabirlerine “Halk Partisi” ad›yla siyasî bir par-
ti kurma görüflünde oldu¤unu bildiren demeci “...Gördü¤üm
teveccüh ve itimada lây›k olabilmek için en mütevaz› bir
millet ferdi s›fat›yla hayat›m› sonuna kadar vatan›n hayr›na
adamak emeliyle, bar›fl›n yerleflmesini takiben halkç›l›k
esas› üzerine dayal› ve “Halk Partisi” ad›yla siyasî bir parti
kurmak niyetindeyim” (N.ll, s.718; A.S.D.II, s.46; B.M.‹.,
s.118).

9 Aral›k 1922 : Avusturya’dan Leopoldine König adl› müzik ö¤retmeninin,
Atatürk’e, yazd›¤› marfl› sunan mektubu: “Türk zaferi, güç-
lü elinizle yarat›lan bu flanl› kurtulufl, adaleti seven herkesi
içten sevinçlere kavuflturmufltur. Bendeniz de yüksek yö-
netiminiz alt›nda Türk milletinin kazand›¤› bu flanl› zafer
hakk›ndaki sevinç ve duygular›m›, besteledi¤im marfl› Ek-
selanslar›na sunmakla belirtmek istiyorum” (A.Me., s.100-
101). (Atatürk’ün cevab›: Bk. 29.12.1922).

11 Aral›k 1922 : ‹smet Pafla’n›n, Lozan’dan Atatürk’e, Konferans’ta ileri sü-
rülen tekliflere karfl›, görüfl isteyen telgraf› (A.‹.Y.I., s.449-
450).

12 Aral›k 1922 : Atatürk’ün, Vakit gazetesi muhabirine demeci: “...Türkiye
Devleti’nin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti’nin te-
mel niteli¤ini anlayabilmek için, Anayasa’s›n› dikkatle oku-
mak lâz›md›r” (A.S.D.III, s.52-53).

: Atatürk’ün, ‹smet Pafla’n›n 11.12.1922 tarihli telgraf›na ce-
vab›: “Nerede durmak lâz›m gelece¤ini parlak zekân›z ve
kuvvetli muhakemeniz kestirebilir!” (A.‹.Y.I, s.450).

15 Aral›k 1922 : Baflyaver Salih (Bozok) Bey’in, Lâtife Han›m’a mektubu:
“Sal› günü ö¤le üzeri Ankara’ya geldim. Büyük Han›mefen-
di’yi fazlaca rahats›z, k›zlar›n› da efliyle beraber ‹stanbul’a
gitmifl buldum. Seyahat yetene¤ini kazan›r kazanmaz Bü-
yük Han›mefendi’nin benimle beraber seyahati tasarlan-
m›flt›r. ...Pafla ile valideleri, gözlerinizden öperler. Kendile-
rine verdi¤im malûmat ve izahattan çok memnun oldular.
...‹çeri¤inden çok memnun olaca¤›n›z› tahmin  etti¤im mek-
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tupla Pafla Hazretleri’nin at›, bugün özel adam›m›zla yola
ç›kar›lm›flt›r” (C.A., Dolap: 7, Kutu: 72-1).

17 Aral›k 1922 : Zübeyde Han›m’›n, Baflyaver Salih (Bozok) Bey’in refaka-
tinde, sabah trenle Ankara’dan ‹zmir’e hareketi (H.A.Y.,
s.210).

: Zübeyde Han›m’› Ankara’dan ‹zmir’e götürmekte olan Bafl-
yaver Salih (Bozok) Bey’in, Afyon’dan Atatürk’e telgraf›:
“Ö¤leden sonra saat üçte salimen Afyon’a geldi¤imizde
trenin fazla sars›nt›s›na ra¤men hastam›zda fenal›k yoktur.
...Yar›n akflam inflallah ‹zmir’de olaca¤›m›z› arz ederim”
(C.A., Dolap: 7, Kutu: 72-1).

18 Aral›k 1922 : Zübeyde Han›m’›n, Ankara’dan ‹zmir’e gelifli ve Karfl›yaka
istasyonunda Lâtife Han›m taraf›ndan karfl›lan›fl› (H.A.Y.,
s.210). (Zübeyde Han›m, ‹zmir’e geliflini takiben Karfl›yaka
istasyonu yak›n›nda -kendisi için haz›rlanm›fl- Lâtife Ha-
n›m’›n ailesine ait bir köflke nakledilmifl ve ölüm tarihi olan
14 Ocak 1923 gününe kadar burada tedavi edilmifltir).

19 Aral›k 1922 : ‹smet Pafla’n›n, Lozan’dan Atatürk’e mektubu: “...Özlemi-
min derecesini ifade edemem. Anadolu’da aylarca görüfle-
medi¤imiz zamanlar olmufltu. Ama kendimi bu kadar uzak
ve istedi¤im zaman hemen sizi bulamaz, görememifltim, is-
tedi¤i zaman sizinle konuflmak ve buluflmak ihtimali bile,
biz insanlar›n en büyük kuvveti oldu¤unu bir daha tecrübe
ediyorum” (A.‹.Y.I, s.452-453).

22 Aral›k 1922 : Atatürk’ün, ‹ngiliz kad›n gazeteci Grace Ellison’la yapt›¤›
görüflmenin “Morning Post” gazetesinde yay›mlanmas›:
“...Bizim, elde etmeye kararl› oldu¤umuz tam ba¤›ms›zl›k
idealimize meydan okuyacak kimse varsa, o kimse, bu ül-
kümüzden ilham alm›fl bütün Türkleri ortadan kald›rmak
imkânlar›n› aray›p bulmal›d›r. Eminim böyle bir ortadan kal-
d›rmaya, uygar dünya izin vermeyecektir. Aksine, dünya
uygarl›¤› Türkiyemizin de gelecekte bir yeri oldu¤unu çok
geçmeden ö¤renecektir. Türkiye, uygarl›¤› kösteklemek
de¤il, gelifltirecektir. Bu yönden uygar ülkeler, onun ba¤›m-
s›zl›¤›n› desteklemelidir” (Bu görüflme, Lozan Konferan-
s›’n›n toplanmas›n› izleyen günlerde -1923 Kas›m sonu-
Ankara’da yap›lm›flt›r. K.M.A., s.171-175).
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25 Aral›k 1922 : Atatürk’ün, “Le Journal” muhabiri Paul Erio’ya Çankaya’da
demeci: “...Türkler, kapitülâsyonlar›n devam›n›n kendilerini
pek az bir vakitte ölüme sevk edece¤ini pek iyi anlam›fllar-
d›r. Türkiye, esir olarak mahvolmaktansa, son nefesine ka-
dar mücadeleye karar vermifltir!” (A.S.D.III, s.55-58). (Bu
demeç, gazetenin 1.1.1923 tarihli say›s›nda yay›mlanm›fl-
t›r. D.B.A., s.183-185).

26 Aral›k 1922 : Atatürk’ün, ‹smet Pafla’n›n 19.12.1922 tarihli mektubuna
cevab›: “...Ayn› özlem derecesiyle seni ne kadar görece-
¤im geldi¤ini bilmem tahmim edebilir misin? Parlak bir ba-
flar› sonucuyla flerefli dönüflünüzü düflünerek avunmakta-
y›m. Orada kazand›¤›n sayg›n yeri ve cihana gösterdi¤in
kudret, zekâ ve liyakati mutlu bir flekilde seyrediyorum”
(A.‹.Y.I, s.458).

29 Aral›k 1922 : Atatürk’ün, yazd›¤› marfl› kendisine gönderen Leopoldine
König adl› Viyanal› müzik ö¤retmeninin 9 Aral›k 1922 tarih-
li mektubuna cevab›: “Hassas ve ince bir ruhun ifadesi olan
mektubunuzu ve milletimizin kazand›¤› zaferi flak›yan mar-
fl›n›z› ald›m. Çok teflekkür ederim. Adalet, geç olsa bile,
mutlaka bir gün belirecektir. Bu, Allah’›n de¤iflmez bir ka-
nunudur” (A.Me., s.101-102).

-1923-

1 Ocak 1923 : Claude Farrère’in, Atatürk’e telgraf›: “Lâkin, zât-› devletini-
zin fluras›n› bilmelerini arzu ederim ki bütün Frans›z mille-
tinin kalbi, t›pk› benim kalbim gibi sizinle beraberdir. Bütün
kalbimle ve bütün sadakat ve samimiyetimle zât-› devletini-
ze ba¤l›y›m Pafla Hazretleri” (Ha. 13.2.1923).

4 Ocak 1923 : Atatürk’ün, gece Azerbaycan Elçili¤i’nde verilen ziyafeti fle-
reflendirmesi ve arkadafllar›yla sohbet esnas›nda -yak›nda
evlenece¤ini ifade ederek- söyledikleri: “Ben, sadece ev-
lenmek için evlenmek istemiyorum. Vatan›m›zda yeni bir
aile hayat› yaratmak için önce kendim örnek olmal›y›m. Ka-
d›n öyle umac› gibi kal›r m›?” (A.So., V. 7.10.1947).

: Atatürk’ün, kendisine Adana’dan imzas›z bir mektupla kü-
çük boyda bir Kuran gönderilifli nedeniyle Hâkimiyet-i Milli-
ye gazetesi arac›l›¤›yla teflekkürü: “Bence k›ymetini takdi-
re imkân olmayan bu hediyeyi en derin ve hürmetkar din
duygular›mla muhafaza edece¤im” (A.T.T.B., s.480-481).
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10 Ocak 1923 : Atatürk’ün, Ankara Hac›bayram Mahallesi muhtar seçimi
münasebetiyle Ankara hemflehrisi olarak oyunu kullanma-
s› ve demeci: “...Diyorsunuz ki istibdat fikri ve gericilik bir
daha yer bulamayacakt›r. Ben de ayn› görüflteyim. Bunu
sizin gibi gençlerden iflitmek fleref vericidir” (A.S.D.II, s.48-
49).

13 Ocak 1923 : ‹smet Pafla’n›n, Lozan’dan Atatürk’e telgraf›: “Niflanlan-
mak müjdeniz beni mesut etti. Allah’›n izniyle mesut ola-
caks›n. Hem seni, hem bizi tebrik ederim (C.A., Dolap: 8,
Kutu: 72-3).

14 Ocak 1923 : Atatürk’ün, Bat› Anadolu’da bir inceleme seyahati için An-
kara’dan hareketi (N.ll, s.704; B.M.‹., s.172; A.‹.B.T., s.10).

: Atatürk’ün, Ankara’dan ayr›l›rken ‹leri gazetesi baflyazar›
Celâl Nuri Bey’e demeci: “...Ben öyle bir parti kurulmas›n›
düflünüyorum ki, parti milletin bütün s›n›flar›n›n refah ve
mutlulu¤unu temine yönelmifl bir programa sahip olsun.
Milletimizin flartlar› buna müsaittir” (A.S.D.II, s.49).

: Atatürk’ün annesi Zübeyde Han›m’›n ‹zmir’de ölümü (Ha.
16.1.1923; T.IV., s.354; D.C.‹.K.A., s.8; A.Me., s.93).

15 Ocak 1923 : Atatürk’ün, Eskiflehir’e gelifli ve Mutasarr›fl›k Dairesi’nde
halkla konuflmas›: “...Biz bütün milletçe, Hükûmet’çe ve
Meclis’çe samimî surette bar›fla taraftar›z. Gerçekten, ba-
r›fl hem kendi menfaatimiz hem de cihan›n menfaati yara-
r›nad›r” (‹.Y., s.3-9; A.S.D.II, s.50-52; G.M.K.A.E.‹.K., s.11-
38).

: Atatürk’ün, annesi Zübeyde Han›m’›n ölümünü bildiren
Baflyaver Salih (Bozok) Bey’e telgraf›: “Verdi¤iniz elim ha-
ber, beni çok müteessir etti. Merhumenin uygun bir flekilde
cenaze törenini yapt›r›n›z. Cenab-› Hak, millete hayat ve
selâmet versin” (Ha. 16.1.1923; A.S.D.V, s.140; D.C.‹.K.A.,
s.8).

: Zübeyde Han›m’›n ö¤leden sonra ‹zmir-Karfl›yaka’da tö-
renle topra¤a verilifli (Ha. 18.1.1923).

16 Ocak 1923 : Atatürk’ün, Arifiye’ye gelifli ve konuflmas›: “...Tarihimiz bir-
çok parlak zaferler kaydeder. Fakat, zaferle beraber her
fley b›rak›lm›fl ve semerelerini toplamay› ecdad›m›z ihmal
etmifltir” (A.S.D.II, s.52-54).
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: Atatürk’ün, ‹zmit’e gelifli (N.‹.T., s.200; A.Y.G., s.203).

16/17 Ocak 1923 : Atatürk’ün, ‹zmit’te ‹stanbul gazetecileriyle bas›n toplant›s›:
“...Ayd›nlar gidecekleri muhitlerde bafll› bafl›na bir âlem ya-
ratabilirler. Memleketin yaln›z bir yerinde de¤il, befl on ye-
rinde birer bilim merkezi, ›fl›k merkezi, kültür merkezi yap-
mal›y›z, millet bahtiyar olsun. ...Bu Devletin halife ile alâka
ve münasebeti yoktur. ...Halk› kendi halinde terk edersek
bir ad›m ileri atamay›z. ...‹nk›lâb›n kanunu, mevcut kanun-
lar›n üstündedir. ...D›fl siyasetin dayana¤›, kuvvetli bir iç si-
yasettir” (A.‹.B.T., s.25-61; G.M.K.A.E.‹.K., s.39-87; ‹.Y.,
s.17-31; N.‹.T., s.200; A.B.E.B., s.181-183).

17 Ocak 1923 : Atatürk’ün, ‹zmit’te çeflitli heyetleri kabulü (N.‹.T., s.200;
A.Y.G., s.204).

: Atatürk’ün, ö¤le yeme¤ini Hereke’de yemesi; Yar›mca kö-
yü halk›n›n ricas› üzerine Yar›mca hemflehrili¤ini kabulü
(Ha. 18.1.1923).

: Atatürk’ün, annesinin ölümü üzerine baflsa¤l›¤› dileklerini
ileten kifli ve kurulufllara -Anadolu Ajans› arac›l›¤›yla- aç›k
teflekkürü (Ha. 19.1.1923).

: Atatürk’ün, annesinin ölümü nedeniyle Halife Abdülmecit
Efendi’nin baflsa¤l›¤› telgraf›na cevab› (A.T.T.B., s.481).

18 Ocak 1923 : Atatürk’ün, I. Ordu Komutan› Nurettin Pafla ile beraber Ya-
r›mca ve Hereke’deki ordu birliklerini denetlemesi (A.Y.G.,
s.204; N.‹.T., s.200; B.Y.T., s.100).

19 Ocak 1923 : Atatürk’ün, ‹zmit’te “Anadolu Sinemas›” salonunda halkla
sohbeti: “...Bütün millet emin ve müsterih olsun ki, ink›lâb›
yapanlar menfi kuvvetleri ç›kt›¤› noktalarda imha edecek
kudret ve kabiliyet ve tedbire sahiptirler” (‹.Y., s.10-17;
A.S.D.II, s.62-65; G.M.K.A.E.‹.K., s.90-124).

: Atatürk’ün, Çerkeflli, Tavflanc›l, Gebze yöresindeki ordu
birliklerini denetlemesi ve tatbikat› izlemesi (N.‹.T., s.200).

: Atatürk’ün, ‹zmit’ten Bilecik’e gelifli (A.Y.G., s.74,204).

: Atatürk’ün, annesinin ölümü nedeniyle baflsa¤l›¤› dilekleri-
ni ileten Lâtife Han›m’a telgraf›: “Ac›ma bütün kalbinizle ifl-
tirak edece¤inize tamamen eminim. Annemin son saatleri-
ni, sizin flefkatli bak›m ve dikkatiniz alt›nda geçirmifl olma-
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s› cidden beni avutuyor. Çok teflekkür ederim” (C.A., Do-
lap: 8, Kutu: 72-3).

20 Ocak 1923 : Atatürk’ün, saat 15.00’te Bilecik’ten Bursa’ya gelifli, flehir-
de ziyaretleri, Bursa Belediyesi’nin Çekirge’deki bir köflkü
kendilerine arma¤an edifli (A.Y.G., s.95).

: ‹smet Pafla’n›n, Lozan’dan Atatürk’e, annesi Zübeyde Ha-
n›m’›n ölümü sebebiyle kendisi ve delege arkadafllar› ad›-
na baflsa¤l›¤› telgraf› (A.‹.Y.I, s.463).

21 Ocak 1923 : Atatürk’ün, Bursa Lisesi ö¤retmenlerinin, flerefine verdi¤i
çayda ö¤retmenlerle görüflmesi (A.Y.G., s.95).

22 Ocak 1923 : Atatürk’ün, Bursa’da “fiark Sinemas›” salonunda halkla ko-
nuflmas›: “...‹nsanlar olgunlaflmak için baz› fleylere muh-
taçt›r. Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yap-
maz, bir millet ki fennin gerektirdi¤i fleyleri yapmaz; itiraf et-
meli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur” (‹.Y., s.31-42;
A.S.D.II, s.65-70).

: Atatürk’ün, annesinin ölümü nedeniyle Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’nin baflsa¤l›¤› dileklerini ileten Meclis II. Baflka-
n› Ali Fuat (Cebesoy) Pafla’ya cevab›: “...Cenab-› Hak, bü-
yük validemiz vatan› gerçek kurtulufl ve refaha ulaflt›rmaya
ve milletin ba¤›ms›zl›k ve egemenli¤ini sa¤lamlaflt›rmaya
çal›flan Meclisimizi tarihî çal›flmalar›nda baflar›l› k›ls›n!”
(A.T.T.B., s.482).

23 Ocak 1923 : ‹smet Pafla’n›n Lozan’dan Atatürk’e, Konferans’ta Musul
konusundaki görüflmeleri bildiren telgraf› (A.‹.Y.I, s.464).

24 Ocak 1923 : Atatürk’ün, sabah, ‹zmir’e gitmek üzere Bursa’dan ayr›l›fl›
(A. Y.G., s.95; V. 25.1.1923).

25 Ocak 1923 : Atatürk’ün, sabah Alaflehir’e gelifli ve Hükûmet Alan›’nda
konuflmas›: “...Arkadafllar! Bundan sonra pek önemli zafer-
lere kavuflaca¤›z. Fakat bu zafer süngü zaferleri de¤il, eko-
nomi, bilim ve kültür zaferleri olacakt›r” (‹.Y., s.42-44;
A.S.D.II, s.71-72;A.Y.G., s.191).

26 Ocak 1923 : Atatürk’ün,  Salihli’ye gelifli ve istasyonda halka hitab›:
“...Bundan sonra memleketimizi kesin kurtulufla kavufltur-
mak için pek kuvvetli ve esasl› tedbirler almak gerekir. Bu
tedbirlerin en önemlisi ve en birincisi bilim ve kültürdür”
(‹.Y., s.45-46; A.S.D.II, s.72-73).
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: Atatürk’ün, Turgutlu istasyonunda halka hitab›: “Memleket
ve milletin iyili¤i için çal›flanlar, milletin yard›m ve itimad›n-
dan emin bulunmazlarsa elbette kalp kuvveti ile çal›flamaz-
lar” (‹.Y., s.46-47; A.S.D.II, s.73).

: Atatürk’ün, Manisa’ya gelifli ve konuflmas›: “...Bizim kuvve-
timiz, milletin güven ve itimad›d›r” (‹.Y., s.47-49; A.S.D.II,
s.74;A.Ma.,s.1O).

: Atatürk’ün, Manisa’dan Menemen’e gelifli, istasyonda kar-
fl›lan›fl›n› takiben ‹zmir’e hareketi (‹.Y., s.49-50; A.Y.G.,
s.267).

27 Ocak 1923 : Atatürk’ün, sabah Karfl›yaka istasyonunda trenden inerek
annesinin mezar›n› ziyareti ve konuflmas›: “...Burada yatan
annem, zulmün, zorun bütün milleti felâket uçurumuna gö-
türen bir keyfî idarenin kurban› olmufltur. ...Bu kadar kan
dökerek milletin elde etti¤i egemenli¤in korunmas› ve savu-
nulmas› için gerekirse valdemin yan›na gitmekte asla te-
reddüt etmeyece¤im. Millî egemenlik u¤runda can›m› ver-
mek, benim için vicdan ve namus borcu olsun!” (‹.Y., 50-
53; A.S.D.II, s.74-76) (Atatürk, annesinin mezar›n› ziyaret-
ten sonra Karfl›yaka istasyonundan tekrar trene binerek
saat 13.00’de Basmane’ye gelmifl ve coflkun bir flekilde
karfl›lanm›flt›r).

: Atatürk’ün, Karfl›yaka istasyonunda Lâtife Han›m’›n babas›
Muammer Bey’le -ilk defa- tan›flmas› [Salih (Bozok) hat›ra-
lar›nda, bu olay› flu flekilde anlatmaktad›r: “...‹zmir’e gelir-
lerken Karfl›yaka’da Atatürk’ü karfl›lad›k. Beni kompart›-
manlar›na yaln›z olarak kabul buyurdular ve flu emri verdi-
ler: ‘Ben Lâtife Han›m’la evlenmeye karar verdim. fiimdi
babas› burada ise kendisini bu karar›mdan haberdar eder-
sin ve hiç kimseye bir fley söylememesini de ilâve edersin!
Pafla, o güne kadar Muammer Bey’i görmedi¤inden tan›m›-
yordu. Pafla’n›n emirleri gere¤ince hareket ettim. Muam-
mer Bey’e, Gazi Mustafa Kemal Pafla’n›n kay›npederi ola-
caklar›n› söyledi¤im zaman boynuma sar›ld›lar ve içini çe-
kerek beni koklad›lar. Biraz sonra Pafla Hazretleri de va-
gonlar›ndan inerek Muammer Bey’le tan›flt›lar. A.K.Y.Y.
A.S.B.H., M. 18.11.1979; H.A. Y., s.211].
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: Atatürk’ün saat 13.00’de Basmane istasyonuna gelifli, da-
ha sonra ‹zmir Valili¤i’ni ziyareti, ö¤leden sonra Gözte-
pe’de Uflakîzade Muammer Bey’in köflküne gidifli (‹.Y.,
s.55-56; H.A.Y., s.213).

: Atatürk’ün, akflam, fiehir Belediyesi taraf›ndan ‹zmir
Hükûmet Kona¤›’nda flerefine tertiplenen ziyafette konufl-
mas›: “...Bütün bu baflar›, yaln›z benim eserim de¤ildir ve
olamaz. Bütün baflar›, bütün milletin karar ve iman› ile ça-
l›flmas›n› birlefltirmesi neticesidir; kahraman milletimizin ve
güzide ordumuzun kazand›¤› baflar› ve zaferdir” (‹.Y., s.55-
56; D.C.‹.K.A., s.63; A.S.D.II, s.76-81; A.Y.G., s.192).

: Atatürk’ün, ‹zmir’de, Bulgaristan’›n Edirne Baflkonsolusu T.
Markov’u kabulü ve Türk-Bulgar iliflkileri hakk›nda görüfl-
mesi (Ertesi günü bir görüflme daha yap›lm›flt›r. K.A.B., s.
192).

29 Ocak 1923 : Atatürk’ün, ‹zmir’de Lâtife (Uflakl›gil) Han›m’la evlenifli (Ni-
kâh, Muammer Bey’in Göztepe’deki köflkünde yap›lm›fl,
sonra Anadolu Ajans› ile duyurulmufltur. Nikâhta Atatürk’ün
flahitli¤ini Fevzi (Çakmak) ve Kâz›m Karabekir, Lâtife Ha-
n›m’›n flahitli¤ini ise ‹zmir Valisi Abdülhalik (Renda) ve Sa-
lih (Bozok) yapm›fllard›r. (H.A.Y., s.214; D.C.‹.K.A., s.11-
13; G.G.III, s.33; A.‹.B.T., s.11; I.A., s.781;A.V., s.62). (‹z-
mir’in tan›nm›fl ifl adamlar›ndan Uflakîzade Muammer
Bey’in k›z› olan Lâtife Han›m, 1898 y›l›nda ‹zmir’de do¤-
mufltu. ‹stanbul Amerikan Kolejini bitirdikten sonra bir y›l
Londra’da kalm›fl, birkaç y›lda Paris’te kalarak Hukuk Fa-
kültesi’ne devam etmiflti. ‹zmir’in iflgalinden bir süre sonra,
Yunanl›lar taraf›ndan bask› ve kontrol alt›nda tutulan baba-
s› Muammer Bey, ailesiyle beraber Fransa’ya gitmiflti. Lâ-
tife Han›m, 1921 y›l› sonbahar›nda, yaln›z olarak ‹zmir’e
döndü. 11 Eylül 1922’de Atatürk’le tan›flt› ve bu tan›flma 29
Ocak 1923’te evlilikle sonuçland›. 2.5 y›ll›k bir evlilikten
sonra 5 A¤ustos 1925’te Atatürk’le ayr›ld›lar. Lâtife Han›m,
bu ayr›l›ktan sonra bir süre ‹zmir’de yaflad›; daha sonra ‹s-
tanbul’a yerleflti ve 12 Temmuz 1975’te burada öldü).

30 Ocak 1923 : Atatürk’ün, ‹zmir’de Anadolu, Ahenk, Sadayihak, fiark ve
Yeni Turan gazeteleri baflyazarlar›n› kabulü ve görüflmesi:
“...Türkiye, tam ba¤›ms›zl›¤›n› temin edecek bir bar›fl ister.
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...Muhtaç oldu¤umuz hayatî gerekleri ve ba¤›ms›zl›¤› temin
edinceye kadar bafllad›¤›m›z iflte devam olunacakt›r. Mille-
tin ciddî karar› budur” (‹.Y., s.67-70; A.S.D.II, s.81-83).

: Atatürk’ün, ‹zmir bas›n mensuplar›na Lozan Bar›fl Konfe-
rans› hakk›nda demeci: “...Harbi devam ettirmek sorumlu-
lu¤undan çekinmezlerse bilmelidirler ki, hükûmetimiz vatan
ve millete karfl› üstlendi¤i vazifeyi iyi yapabilmek için bafl-
vurmaya mecbur oldu¤u tedbirleri düflünmekten ve almak-
tan bir an geri kalmam›flt›r” (A.S.D.III, s.58-60).

1 fiubat 1923 : Atatürk’ün, Anadolu gazetesi muhabirine bar›fl hakk›nda
demeci: “...Müttefiklerin, Türkiye’nin ve halk›m›z›n varl›¤›
ve geliflmesi için kesin flekilde gerekli olan flartlar› henüz
kabul edip onaylayacak bir zihniyete gelmedikleri anlafl›l›-
yor!” (A.S.D.III, s.60).

2 fiubat 1923 : Atatürk’ün, ‹zmir’de, eski Gümrük Binas›’nda yap›lan top-
lant›da çeflitli konular ve Lozan görüflmeleri hakk›nda ko-
nuflmas›: “...Biz, ‘bar›fl istiyoruz!’ dedi¤imiz zaman, ‘tam
ba¤›ms›zl›k istiyoruz!’ dedi¤imizi herkesin bilmesi lâz›md›r.
Bunu istemeye hakk›m›z ve kudretimiz vard›r” (I.Y., s.70-
85; A.S.D.II, s.83-91).

4 fiubat 1923 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber ‹zmir’den hareketle Ak-
hisar’a gelifli, Komutanl›¤›, Belediye’yi ziyareti ve Belediye
binas›nda konuflmas›: “...Çal›flmak demek, bofluna yorul-
mak, terlemek de¤ildir. Zaman›n gereklerine göre ilim ve
fen ve her türlü uygar bulufllardan azamî derecede istifade
etmek zorunludur” (‹.Y., s.85-89; A.S.D.II, s.91-92).

5 fiubat 1923 : Atatürk’ün, Akhisar Belediyesi taraf›ndan akflam Türkoca-
¤›’nda flerefine tertiplenen ziyafette konuflmas›: “...Her mil-
let yaflamak mecburiyetindedir. Yaflamak için mücadele
flartt›r!” (‹.Y., s.89-93; A.S.D.II., s.91-94).

: Atatürk’ün, gece Lâtife Han›mla beraber, Hat Sinemas›’nda
Akhisar’daki okullar›n düzenledi¤i müsamereyi flereflendir-
mesi (Müsamerede, k›z ve erkek ö¤rencilerin okuduklar› fli-
irler dinlenilmifl, sahneye koyduklar› temsiller seyredil-mifl-
tir. ‹.Y., s.92-93).

: Atatürk’ün, Lozan Konferans›’nda görüflmelerin kesilmesi
üzerine Vakit gazetesi muhabirine demeci: “Lozan’da ikti-
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sadî meselelerden dolay› kesilme olmufltur. Zerre kadar
hayrete düflmeyiniz. Sorumlulu¤u bize ait olmayan ve ol-
mayacak olan hesaplaflmalar›n safhalar› ne olursa olsun,
yasal hukukumuzu her flekilde temine muvaffak olaca¤›m›-
za flüphesi olmayan kimseleriz. Milletimizin karar›, kuvveti-
miz, kabiliyetimiz buna kefildir” (A.S.D.V., s.98).

: Atatürk’ün, evlili¤ini kutlayan Halife Abdülmecit Efendi’nin
telgraf›na teflekkürü (A.T.T.B., s.483).

6 fiubat 1923 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber Akhisar’dan Bal›kesir’e
gelifli, flehirde inceleme ve ziyaretleri, gece flerefine fener
alay› düzenlenmesi (A.Y.G., s.65-66).

: Frans›z Generali Edvart de Bourbon’un, evlili¤i nedeniyle
Atatürk’e tebrik mektubu: “‹slâm›n savunmas› ve Türki-
ye’nin yeniden kazand›¤› yüce flanl› fleref için de sizi ayr›-
ca kutlar›m” (A.Me., s.104-105).

7 fiubat 1923 : Atatürk’ün, Bal›kesir’de Za¤nos Pafla Camii’nde cuma na-
maz› k›lmas›, flehitler için okunan mevlitten sonra minbere
ç›karak bir hutbe vermesi, müteakiben minberden inerek
çeflitli sorular› cevapland›rmas›: “...Hutbelerin halk›n anla-
yamayaca¤› bir dilde olmas› ve onlar›n da bugünkü gerek
ve ihtiyaçlar›m›za temas etmemesi, halife ve padiflah na-
m›n› tafl›yan müstebitlerin arkas›ndan köle gibi gitmeye
mecbur etmek içindi. Hutbeden amaç, halk› ayd›nlatma ve
ona do¤ru yolu göstermektir; baflka fley de¤ildir. Yüz, iki-
yüz, hattâ bin sene evvelki hutbeleri okumak, insanlar› bil-
gisizlik ve dalg›nl›k içinde b›rakmak demektir” (‹.Y., s.93-
102; A.S.D.II, s.94).

8 fiubat 1923 : Atatürk’ün, Lâtife Han›mla beraber Bal›kesir’den Balya’ya
gelifli, askerî birlikleri teftifli, geçit törenini izlemesi, daha
sonra Belediye’yi, Vilâyet’i, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti flu-
besini ziyareti (Ha. 11.2.1923).

9 fiubat 1923 : Atatürk’ün,  Lâtife Han›mla beraber saat 17.00’de Bal-
ya’dan Edremit’e gelifli, gece flerefine fener alay› düzen-
lenmesi (Ha. 11.2.1923; Ed, s. 169; E.O.B., s.42).

10 fiubat 1923 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber ‹zmir’e dönüflü
(A.‹.B.T., s.11; A.‹. ve A.M., s.16).

324



: Atatürk’ün, evlili¤ini kutlayan Kayseri’de Türk Ortodokslar›
Baflpiskoposu’nun telgraf›na teflekkürü (A.T.T.B., s.483).

13 fiubat 1923 : Atatürk’ün, ‹zmir’de Bölge Sanat Okulu’nu ziyareti ve oku-
lun fleref defterine yazd›klar›: “...Eriflmeye mecbur bulun-
du¤umuz düzeye, bugünkü kadar uzak kal›fl›m›z›n önemli
sebeplerinden biri, sanata ve sanatkârl›¤a lây›k oldu¤u de-
rece önem verilmemifl olmas›d›r” (A.H.D.Y., s.6).

17 fiubat 1923 : Atatürk’ün, ‹zmir’de toplanan “Türkiye ‹ktisat Kongresi”ni
aç›fl konuflmas›: “...Yeni Türkiyemizi lây›k oldu¤u düzeye
erifltirebilmek için mutlaka ekonomimize birinci derecede
önem vermek zorunday›z. Çünkü, zaman›m›z tamamen bir
ekonomi devresinden baflka bir fley de¤ildir. ...K›l›ç ile za-
ferler kazananlar sapanla zaferler kazananlara ma¤lup ol-
maya ve netice olarak yerlerini onlara vermeye mecburdur.
...Siyasî, askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar
ekonomik zaferlerle taçland›r›lmazlarsa meydana gelen
zaferler devaml› olamaz, az zamanda söner. ...Ekonomi
demek her fley demektir, yaflamak için, mutlu olmak için,
insan varl›¤› için ne lâz›msa onlar›n hepsi demektir. Ziraat
demektir, ticaret demektir, çal›flma demektir, her fley de-
mektir” (‹.Y., s. 103-126; A.S.D.II, s.99-112; T.‹.K., s.243-
256; A.D.M.P., s. 330).

18 fiubat 1923 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber, gece trenle ‹zmir’den
Ankara’ya hareketi (A.Ma., s.14; A.Y.G., s.156; H.H.V,
s.360;A.‹. ve A.M., s.17).

19 fiubat 1923 : Atatürk’ün Uflak’a gelifli, Lâtife Han›m’la beraber trenden
inerek Hükûmet Kona¤›’n› ziyareti, konak balkonundan hal-
ka hitab›, daha sonra Türkoca¤›’na gelifli ve söyledikleri:
“...E¤er mensup oldu¤um milletin flan›, flerefli varsa ben de
flanl› ve flerefliyim. Aksi takdirde içinizden herhangi bir
adam ç›kar da flan, fleref arkas›ndan koflar ve benzersiz ol-
mak isterse biliniz ki bafl›n›za belâd›r, belâd›r! Millet, bu gi-
bilere asla izin vermemelidir!” (U.T., U.10.11.1939).

: ‹zmir’den trenle Ankara’ya dönmekte olan Atatürk’ün, Lo-
zan’dan dönen ‹smet Pafla ile Eskiflehir’de buluflma ve gö-
rüflmesi (N.ll, s.720; T.‹.H., c.ll, ks.6, kp.IV., s.212; H.H.V,
s.360; A.Y.G., s.151-156).
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20 fiubat 1923 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m ve ‹smet Pafla’yla beraber Anka-
ra’ya gelifli (T.‹.H., c.II, ks.6, kp.IV, s.212; A.‹.B.T., s.11;
H.H.V., s.360; A.Ma., s.14).

: Atatürk’ün, ö¤leden sonra, Vekiller Heyeti toplant›s›na bafl-
kanl›k edifli (Ha. 21.2.1923).

23 fiubat 1923 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber ö¤leden evvel Çanka-
ya’da komflular›n› ziyaret etmeleri, ö¤leden sonra flehre
inerek Hariciye Vekâleti’nde ‹smet Pafla’y› ziyaretleri, bura-
dan yaya olarak ve Millet Bahçesi’ni dolaflarak Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’ne geliflleri, daha sonra Genelkurmay Da-
iresi’ne giderek Fevzi Pafla’y› ziyaretleri, saat 17.30’da
Çankaya’ya dönüflleri (Ha. 25.2.1923).

25 fiubat 1923 : Atatürk’ün, Çankaya’da “Chicago Tribüne” muhabirini ka-
bulü (Ha. 26.2.1923).

26 fiubat 1923 : Atatürk’ün, Amerikan milletine hitaben yay›mlad›¤› bildir-
genin Amerika Senatosu’nda okunarak tutanaklara geçiril-
mesi “...Yalanlara ve iftiralara inanmay›n›z. Hürriyet ve ba-
¤›ms›zl›k u¤runda harp eden ve t›pk› sizler gibi dünyada
ilerleme ve adalet etkeni olmak için samimî bir surette mü-
cadelede bulunan Türk halk›na kalbinizi aç›k bulunduru-
nuz” (A.A.M.S., s.11-112).

27 fiubat 1923 : Atatürk’ün, Bitlis’te Küfrevî fieyhi Abdülbaki Efendi’ye böl-
gesindeki genel durum hakk›nda bilgi vermesini isteyen
telgraf› (A.T.T.B., s.484).

28 fiubat 1923 : Atatürk’e, ‹stanbul Belediyesi taraf›ndan “‹stanbul hemfleh-
rili¤i” unvan› verilmesi karar› (Ha. 5.3.1923; A.T.T.B.,
s.505). (Bk. 21.6.1923).

1 Mart 1923 : Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin birinci devre
dördüncü toplant› senesini aç›fl söylevi: “...Bilinmektedir ki
izledi¤imiz siyaset, bar›flç› siyasettir. Memleketimizi hiçbir
hak ve adalete dayanmayarak çi¤nemek ve çi¤netmek gi-
riflimi muzaffer ordumuzun fedakârane gayretiyle lây›k ol-
du¤u baflar›s›zl›¤a u¤rat›lm›fl ve milletimiz, tarihin nadir
kaydetti¤i bir zafer kazanarak sevgili yurdumuzu kurtarm›fl-
t›r” (Z.C., Devre: I, cilt: 28, s.2-18).

: Lâtife Han›m’›n, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Ata-
türk’ün birinci devre dördüncü toplant› y›l›n› aç›fl konuflma-
s›n› izlemesi (Ha. 2.3.1923).
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: Atatürk’ün, “‹stanbul Türk ‹zciler Oca¤›’n›n Baflkanl›¤›’n›
kabulü nedeniyle ‹stanbul Valili¤i’ne telgraf›: “Vatana yük-
sek karakterli ve sa¤lam ruhlu gençler yetifltirmesini te-
menni etti¤im ‹stanbul Türk ‹zciler Oca¤›’n›n Baflbu¤lu-
¤u’nu büyük bir iftihar hissiyle kabul ediyorum. Genç arka-
dafllar›ma teflekkür ve selâmlar›m›n ulaflt›r›lmas›n› rica
ederim” (A.T.T.B., s.485).

3 Mart 1923 : Atatürk’ün,  Süryanî Patri¤i  ‹lyas  Efendi’yi  kabulü   (Ha.
4.3.1923).

6 Mart 1923 : Atatürk’ün, hükûmete güvenoyu verilmesini isteyen önerge
nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumunda
konuflmas›: “..Ben, flahsen vicdan›ma ve fikrî kanaatime,
düflünüflüme ve araflt›rmalar›na dayanak yüksek heyetini-
ze derim ki, delege heyetimiz kendisine verilen görevi ta-
mamen ve pek mükemmel bir flekilde yapm›flt›r. Milletimi-
zin ve Meclisimizin flerefini yükseltecek bir tarzda dünyaya
tan›tm›flt›r ve muvaffak da olmufltur” (G.C.Z., c.lV, s.173-
174).

: Fikriye Han›m’›n -Atatürk taraf›ndan tedavi için gönderildi-
¤i- Münih’teki Sanatoryum’dan kaçarak gizlice ‹stanbul’a
gelifli, T.B.M.M. ‹stanbul temsilcisi Adnan (Ad›var) Bey’in,
durumu Atatürk’e bildiren telgraf›: “Fikriye Han›m, bugün
geldi. Yar›n hemen Ankara’ya hareket etmek istiyor. Yük-
sek emirlerinizi beklemekteyim” (A.A.H., s.79; Fi., s.95).

: Atatürk’ün, Adnan (Ad›var) Bey’in 6.3.1923 tarihli telgraf›na
cevab›: “Fikriye Han›m› tedavi için Almanya’ya göndermifl-
tim. Benden izin almadan, ne sebeple ‹stanbul’a gelmifltir.
Kesinlikle Ankara’ya gelmesine izin veremem. ...Benden
izin almadan hareketine müsaade olunmamak için gere-
kenlere emir vermenizi rica ederim” (A.A.H., s. 79; Fi.,
s.96).

7 Mart 1923 : Atatürk’ün, ‹stanbul Erkek Ö¤retmen Okulu’nun 77. kuru-
lufl y›ldönümü nedeniyle ö¤retmen ve ö¤rencilere telgraf›:
“...Büyük ve asil milletimizin insan gücü üstündeki mücade-
le ve fedakârl›klar› ile kazan›lan zaferler pek parlak olmak-
la beraber, bizi henüz gerçek mutluluk ve kurtulufla eriflti-
rememifltir. Memleketi ilim, kültür, ekonomi ve bay›nd›rl›k
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alan›nda da yükseltmek, milletimizin her hususta pek ve-
rimli olan kabiliyetlerini gelifltirmek, gelecek kufla¤a sa¤-
lam, de¤iflmez ve olumlu bir karakter vermek lâz›md›r. Bu
kutsal amaçlar› elde etmek için mücadeleye at›lan ayd›n
kuvvetlerin aras›nda ö¤retmenler en önemli ve nazik yeri
iflgal etmektedirler” (A.T.T.B., s.487).

13 Mart 1923 : Atatürk’ün, Lâtife Han›mla beraber Adana’ya gitmek üze-
re trenle Ankara’dan hareketi (Ha. 14.3.1923;A.Y.G., s. 14;
H.H.V, s.364).

14 Mart 1923 : Atatürk’ün, trenle Konya’dan geçifli ve istasyonda karfl›la-
n›fl›n› takiben Adana’ya hareketi (A.Y.G., s.14; H.H.V,
s.367).

15 Mart 1923 : Atatürk’ün, Lâtife Han›mla beraber Adana’ya gelifli ve
Türkoca¤›’nda konuflmas› “...Efendiler, bende bu olaylar›n
ilk hissî giriflimi bu memlekette, bu güzel Adana’da olmufl-
tur. Bilirsiniz ki Suriye felâketinden sonra ben, Y›ld›r›m Or-
dular› Grubu Komutanl›¤›’n› almak üzere buraya gelmifltim.
O zaman burada bütün memleketin, bütün milletin nas›l bir
gelece¤e sürüklenmekte oldu¤unu görmüfltüm. Buna en-
gel olabilmek için derhal giriflimde bulunmufltum. Fakat, gi-
riflimimi o zaman için sonuca götürmek mümkün olamad›”
(A.Y.G., s. 14-16; A.S.D.II, s. 113; A.A.Se., s. 16; M.K.P.K.,
s. 150).

: Atatürk’ün, Adana Türkoca¤› hat›ra defterine yazd›klar›:
“Bu oca¤›n atefli çok, pek çok eskidir. Onu, as›rlarca, sön-
dürmeye çal›flmaktan uzak kalmad›lar. Fakat buna her gi-
riflenin oca¤› söndü” (A.A.Se., s.15; A.H.D.Y., s.7).

: Atatürk’ün, Adana Belediyesi’nin flerefine verdi¤i ziyafette
konuflmas›: “Düflmanlar›m›z›n hakk›m›zda uzun as›rlarla
yo¤unlaflan hislerini yaln›z bugünkü hadiseler ile silebile-
ce¤imizi zannetmek, gerçe¤i ifade etmek olmaz. Biz bunu
zaferlerle de¤il, ancak bugünkü ilerlemeyi kabul, bugünkü
bilimin ve uygarl›¤›n istedi¤i hususlar›n hepsine baflvurmak
ve bütün uygar milletlerin kültür seviyelerine gerçekten
eriflmekle yapaca¤›z” (A.S.D.II, s.115-116; A.Y.G., s. 16).

16 Mart 1923 : Atatürk’ün, Adana Türkoca¤›’nda çiftçiler taraf›ndan flerefi-
ne verilen ziyafette konuflmas›: “...E¤er milletimizin büyük
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ekseriyeti çiftçi olmasayd›, biz bugün dünya yüzünde bu-
lunmayacakt›k” (A.S.D.II, s. 116-125).

: Atatürk’ün, Adana Türkoca¤›’nda tertiplenen Esnaf Cemi-
yeti çay›nda konuflmas›: “...Bir milleti yaflatmak için birta-
k›m temeller lâz›md›r ve bilirsiniz ki bu temellerin en önem-
lilerinden biri sanatt›r. Bir millet sanattan ve sanatkârdan
mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz. Sanats›z kalan
bir milletin hayat damarlar›ndan biri kopmufl olur” (A.A.Se.,
s.22; A.S.D.II, s.125-128).

17 Mart 1923 : Atatürk’ün, Lâtife Han›mla beraber Adana’dan hareketle
Mersin’e gelifli, Hükûmet Kona¤›’n›, Belediye’yi, Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti’ni ziyareti ve Millet Bahçesi’nde -Türkoca-
¤›’n›n tertipledi¤i- toplant›da konuflmas›: “...Gerçek refah
ve mutlulu¤a sahip olabilmek için, as›l bundan sonra çal›fl-
mak lâz›md›r. Sizin için, zafer ve ilerleme sahas› iktisadi-
yatta, ticarettedir. Bunu takdir ediyorsan›z, çok çal›flmaya
mecbursunuz” (A.S.D.II, s.128-129; A.Y.G., s.278; ‹.R., s.
107).

: Atatürk’ün, Lâtife Han›mla beraber akflam Mersin’den Tar-
sus’a gelifli ve geceyi burada geçirifli (Ha., 18.3.1923;
A.Y.G., s.279).

18 Mart 1923 : Atatürk’ün, Tarsus Çiftçiler Yurdu’nda konuflmas›: “...Mem-
leketimiz flu iki fleyin memleketidir; biri çiftçi, di¤eri asker.
Biz çok iyi çiftçi ve çok iyi asker yetifltiren bir milletiz, iyi çift-
çi yetifltirdik; çünkü topraklar›m›z çoktur, iyi asker yetifltir-
dik; çünkü o topraklara kasteden düflmanlar fazlad›r”
(A.S.D.II, s.130-132).

: Atatürk’ün, Tarsus Gençlik Yurdu’nda konuflmas›: “...Muh-
terem gençler, hayat mücadeleden ibarettir. Hayatta yaln›z
iki fley vard›r: Galip olmak, ma¤lup olmak. Size, Türk genç-
li¤ine b›rakt›¤›m›z vicdanî emanet, yaln›z ve daima galip ol-
makt›r ve eminim daima galip olacaks›n›z!” (A.S.D.II, s.
133).

19 Mart 1923 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber Tarsus’tan Konya’ya
hareketi (Ha. 20.3.1923; A.Y.G., s.279).

20 Mart 1923 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber Konya’ya gelifli, Hükû-
met Kona¤›’ndan halka söylevi: “...Egemenli¤ine do¤rudan
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do¤ruya sahip olman›n de¤erini pek iyi anlayan millet, bu
kutsal egemenli¤ine karfl› bafl gösterecek her tehlikeyi bo-
¤acakt›r!” (A.Y.G., s.246-247).

: Atatürk’ün, Konya Hükûmet Binas›’nda esnaf ve tüccarlar
taraf›ndan flerefine tertiplenen ziyafette konuflmas›: “...Bu-
gün için düflündü¤üm yegâne fley kapitülâsyonlard›r. Mad-
deten, gerçekten, kanla kald›r›lm›fl olan kapitülâsyonlar›n
bir daha dirilmemek üzere yoklu¤a gömülmesini temin et-
mektir. Ticaretimizin de, sanayiimizin de, iktisadiyat›m›z›n
da geliflme ve yükselmesi ancak buna ba¤l›d›r” (A.S.D.II,
s.134-137).

: Atatürk’ün, Konya Türkoca¤›’nda gençlere seslenifli: “...Bi-
lirsiniz ki, milliyet teorisini, milliyet ülküsünü çözüp da¤›tma-
ya çal›flan teorilerin dünya üzerinde uygulanma kabiliyeti
bulunamam›flt›r. Çünkü tarih, olaylar, hâdiseler ve gözlem-
ler insanlar ve milletler aras›nda hep milliyetin hâkim oldu-
¤unu göstermifltir ve milliyet ilkesi aleyhindeki büyük ölçü-
de eylemsel tecrübelere ra¤men yine milliyet hissinin öldü-
rülemedi¤i ve yine kuvvetle yaflad›¤› görülmektedir”
(A.S.D.II, s.1’37-146; ABU, s.87-93).

20/21 Mart 1923 : Atatürk’ün, Konya Türkoca¤›’n›n fleref defterine yazd›klar›:
“Konya, muhtelif Türk Devletleri yaflam›fl öz Türk vatan›d›r.
Konya, as›rlardan beri tüten büyük bir Türk oca¤›d›r. Türk
kültürünün esasl› kaynaklar›ndan biridir. Konya Türkoca¤›,
Konya Türklü¤ünün hakikî bir timsali olmal›d›r. Bu Ocak’tan
milletin hissini, ülküsünü daima ›s›tacak, nurland›racak par-
lak alevler semalara yükselmelidir; çok yükselmelidir!”
(A.T.Y., s.536; A.H.D.Y., s.7; A.Bil., s.93).

21 Mart 1923 : Atatürk’ün, Konya Hilâliahmer (K›z›lay) Kad›nlar fiubesi’nin
tertipledi¤i çayda Konya kad›nlar›na hitab›: “...Daha emin,
daha dürüst olarak yürüyece¤imiz yol vard›r. Büyük Türk
kad›n›n› çal›flmam›zda ortak yapmak, hayat›m›z› onunla
birlikte yürütmek, Türk kad›n›n› ilmî, ahlâkî, sosyal, ekono-
mik hayatta erke¤in orta¤›, arkadafl›, yard›mc›s› ve koruyu-
cusu yapmak yoludur” (A.S.D.II, s.147-153).

: Atatürk’ün, Konya Sultanisi’nde tertiplenen çayda ö¤ret-
men ve ö¤rencilere hitab›: “...Gerçek kurtuluflu istiyorsak
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her fleyden evvel, bütün kuvvetimiz, bütün h›z›m›zla bilgi-
sizli¤i ortadan kald›rmaya mecburuz” (A.S.D. II, s.153-
156).

22 Mart 1923 : Atatürk’ün, Konya’da Mevlâna Türbesi ve Dergâh›’n› ziya-
reti ve Dergâh’ta düzenlenen mevlevî semam› izlemesi
(A.Y.G., s.248).

23 Mart 1923 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber sabah Konya’dan Af-
yon’a hareketi (A.Y.G., s.248).

: Atatürk’ün Lâtife Han›m’la beraber Afyon’a gelifli ve Beledi-
ye binas› önünde halka söylevi: “...Felâketlerden ancak
millî benli¤inize hâkim oldu¤unuz için kurtuldunuz!”
(A.S.D.II,s.156-157).

: Atatürk’ün, Afyon Türkoca¤›’nda gençlere seslenifli: “...Mil-
letin her vesile ile her vas›ta ile böyle güven ve itimad›n›
gördükçe kuvvetim art›yor!” (A.S.D.II, s.157-159).

: Atatürk’ün, Afyon Türkoca¤› fleref defterine yazd›klar›:
“...Afyon halk›n›n, gençli¤inin, ayd›nlar›n›n k›ymetli duygu-
lar›n›, millî egemenli¤in korunmas›ndaki kesin kararl›l›klar›-
n› kendi heyecanl› dillerinden iflitmek benim için pek çok
gönül ferahl›¤› ve güvene sebep olmufltur. Afyon halk› cid-
den memleketlerine, millî ülküye sahiptirler” (A.B.Z., s.58).

: Atatürk’ün, Afyon Belediyesi taraf›ndan flerefine verilen zi-
yafette konuflmas›: “...Milletimiz, son bulmufl Osmanl› Dev-
leti yerine yeni Türkiye Devleti halinde varl›¤›n› göstermifl-
se, bu milletimizin kendi hukukuna, kendi egemenli¤ine,
kendi benli¤ine sahip olmas›ndan ve millî menfaatleri d›fl›n-
da emellerden uzaklaflarak yürümesinden meydana gel-
mifltir” (A.S.D.II, s.159-163).

: Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber gece Afyon’dan Kütah-
ya’ya hareketi (A.Y.G., s.33).

24 Mart 1923 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber Kütahya’ya gelifli ve
Kütahya Lisesi’nde flerefine verilen çayda ö¤retmenlere
seslenifli: “...Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefi-
ne, saadet hedefine ulaflt›rmak için iki orduya ihtiyaç var-
d›r. Biri vatan›n hayat›n› kurtaran asker ordusu, di¤eri mil-
letin gelece¤ini yo¤uran kültür ordusu!” (A.Y.G., s.256;
A.S.D.II, s. 163-165).

331



: Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber gece Kütahya’dan An-
kara’ya hareketi (A.Y.G., s.257).

25 Mart 1923 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber Ankara’ya dönüflü (Ha.
26.3.1923; T.‹.T.K.I, s.148; A.‹.B.T., s. 11).

27 Mart 1923 : Atatürk’e, Afgan Kral› Amanullah Han taraf›ndan “Âliyülâlâ
Niflan›” verilifli (‹.M.T.T., s.81; A.N.M., s.179; A.H.E.,
s.359).

: Atatürk’ün, Çankaya’da, ‹cra Vekilleri Heyeti Baflkan› Rauf
(Orbay) Beyle D›fliflleri Vekili ‹smet (‹nönü) Pafla’y› kabulü
ve görüflmesi (Ha. 28.3.1923).

28 Mart 1923 : Atatürk’ün, Çankaya’da Antep ve Kilis heyetlerini kabulü ve
bilgi al›fl› (Ha. 29.3.1923).

31 Mart 1923 : Eski Bahriye Naz›r› ve 4. Ordu Komutan› merhum Cemal
Pafla’n›n efli Senia Cemal Han›m’›n, Münih’ten Atatürk’e,
evlili¤ini tebrik eden mektubu: “...Sizi bütün kalbimle tebrik
eder ve Cenab-› Hak’tan pek çok zamanlar sevgili eflinizle
beraber mesut ve bahtiyar yaflam›n›z için dua ederim.
...Efliniz han›mefendiyi de tebrik eder, gözlerinden öperim,
‹smet Bey*’le kendilerine bir s›rmal› mafllah takdim ediyo-
rum. Eski Osmanl›larda gelinlere s›rmal› bir fley hediye et-
mek, âdeta bir u¤ur say›l›yordu. ‹nflallah hay›rl› bir bar›fl
yaparak en mesut dakikalar›nda baz› akflam bunu giyerek,
burada da kendi saadet ve bahtiyarl›klar›na dua eden bir
k›z kardeflleri oldu¤unu hat›rlarlar” (A.Ö.A.S.II, s.161-162).

1 Nisan 1923 : Atatürk’ün, yeniden seçim karar› hakk›ndaki önergenin ka-
bulü nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konuflma-
s›: “...Bütün cihan bilmelidir ki, art›k bu Devletin ve bu mil-
letin bafl›nda hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur.
Yaln›z bir kuvvet vard›r; o da millî egemenliktir. Yaln›z bir
makam vard›r; o da milletin kalbi, vicdan› ve varl›¤›d›r!”
(Z.C., Devre: I, cilt: 28, s.293).

8 Nisan 1923 : Atatürk’ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Baflkan› s›fat›yla milletvekili seçimi nedeniyle millete, 9 il-
keyi içeren bildirgesi: “...Bu ilkeler, memleketin en ivedi ih-
tiyaçlar› ve birçok uzman kiflilerin görüflleri ve özellikle ‹z-
mir’de, bütün memleket temsilcilerinden oluflarak aç›lan ‹k-
tisat Kongresi çal›flmalar› da göz önüne al›narak tespit edil-
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mifltir” (N.ll, s.718; A.T.T.B., s.488; T.S.P., s.580-582; ‹.A.,
s.770,775; A.B.E.B., s.181).

: Atatürk’ün, baflkan› bulundu¤u Anadolu ve Rumeli Müda-
faa-i Hukuk Cemiyeti örgütüne, seçim nedeniyle bildirgesi:
“...Milletimiz, gelecekteki idaresini üzerine alacak olanlar›
seçim ile ay›rmak karar›n› vermifltir. Müdafaa-i Hukuk örgü-
tümüz, milletin bu karar› karfl›s›nda mazide ispat etti¤i liya-
kat ve nitelikleriyle gelecek için de itimada de¤er oldu¤unu
ve milletin oylar›na hak kazanm›fl bulundu¤unu iddia ede-
cektir. E¤er Müdafaa-i Hukuk örgütümüzün üyeleri, milletin
oylar›n› kazan›rlarsa gelecekte Büyük Millet Meclisi’nde
“Halk Partisi” ad› alt›nda memleketi idare sorumlulu¤unu
üzerine alacaklard›r” (A.T.T.B., s.491; ‹.A., s.770).

11 Nisan 1923 : Atatürk’ün, milletvekili seçimi nedeniyle ‹stanbul halk›na
bildirgesi: “...Yeni seçim devresini, ‹stanbul ile ba¤lant›m›z
tamam olmadan geçiriyoruz. ...‹stanbullular! Düflman›n gö-
zü üzerinizdedir. Reyleriniz parçalanacak m›? ‹stanbulu-
muzun düflmana ümit verecek oy bölünmesi yapmayaca¤›-
na inan›yorum. Oylar›n bölünmesinden kimlerin yararlana-
ca¤›n› her an göz önünde tutmak, özellikle sizin göreviniz-
dir” (A.T.T.B., s.492).

: Atatürk’ün, Vatan gazetesi muhabiri Ahmet fiükrü (Esmer)
Bey’e, yeni seçim ve ‹stanbul hakk›nda demeci: “...Bas›n›n
ilkelerimizi tahlil ederek halka anlatmas› lâz›md›r. Ben art
arda bildirgeler yay›mlayarak halk› ayd›nlatmaya gayret
edece¤im” (Ha. 12.4.1923; A.S.D.III, s.61-62).

12 Nisan 1923 : Atatürk’e ‹stanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi’nce tak-
dim edilecek “fahrî profesörlük” diplomas›n›n, profesörler-
den Necip As›m (Yaz›ks›z), ‹smail Hakk› (‹zmirli), fiemset-
tin (Günaltay) Bey’ler taraf›ndan iletilmesinin karar alt›na
al›nmas› (A.Se., s.11-12). (Bk. 23.6.1923).

14 Nisan 1923 : Atatürk’ün, Anadolu Ajans› muhabirine eski ‹ttihat ve Te-
rakki Cemiyeti hakk›nda demeci: “...Bugün kimse ‹ttihat ve
Terakki Cemiyeti veya Partisi ad›na hareket etmek yetkisi-
ne sahip de¤ildir” (A.S.D.III, s.62-63).

16 Nisan 1923 : Atatürk’ün, orduya mesaj›: “...Meflru hukukumuzun temini
için devletçe yap›lmakta olan bar›fl giriflimlerinin neticesini
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sükûnet ve itimat ile bekliyoruz. Sonuç, bizim tekrar hare-
kete geçmemizi gerektirecek bir flekilde belirirse savaflma
ve yi¤itlik yolunda ayn› vatanperver flevk ile devam edece-
¤imiz tabiîdir” (A.T.T.B., s.494; A ve D., s.27).

19 Nisan 1923 : Atatürk’ün, - “Hilâfet-i ‹slâmiye ve Büyük Millet Meclisi” ad-
l› bir kitapç›k yay›mlayarak dini siyasete âlet eden Afyonka-
rahisar Milletvekili Hoca fiükrü hakk›nda- Afyon Millî E¤itim
Müdürü fiahin Bey’in mektubuna cevab›: “Mektubunuzu al-
d›m. Memleketin hayat ve kurtulufl esas› olan millî ege-
menlik ilkesi hakk›nda gösterdi¤iniz heyecanl› duygulara
teflekkür ederim. En hasis ç›karlar›n etkisinde hareket
eden ve sonuç olarak milletin mukadderat›n› hükümdarla-
r›n keyfi idaresine b›rakmaya çal›flan Hoca fiükrü Efendi
hakk›nda k›ymet bilir, ileri görüfllü ve vatansever Afyon hal-
k›n›n gösterdi¤i muamele, milletin gerçek ç›karlar›n› idrak
hususundaki yüksek anlay›fl› gösterir” (A.T.T.B., s.494-
495).

21 Nisan 1923 : Atatürk’ün, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti aleyhinde faaliyette
bulunanlara karfl› uyan›k bulunulmas› hakk›nda Trabzon
halk›na bildirgesi: “...Trabzonlu fedakâr kardefllerim! Sizi,
tam bir aç›kl›kla görmekte oldu¤unuza zerre kadar flüphem
olmayan büyük bir gerçekle karfl› karfl›ya b›rak›yorum. Ve
tamamen eminim ki, hakk›n, insaf›n, vefan›n ve vatanse-
verli¤in en yüksek nitelikleriyle donanm›fl olan siz Trabzon-
lular do¤ru ile yanl›fl yolun belirgin fark›n› derhal anlayacak
ve zaman›nda temiz vicdanlar›n›z›n kesin kararlar›n› ifade
eden oylar›n›z› do¤ru yola vereceksiniz” (A.T.T.B., s.496-
497).

: Atatürk’ün, 9 ilkeyi kabulde tereddüt gösterenlerin uyar›l-
mas› hakk›nda Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Trabzon fiubesi
ileri gelenlerine telgraf›: “...ilkelerimiz, bütün milletçe dört
y›ll›k ba¤›ms›zl›k savafl›m›z›n baflar›yla taçland›r›lm›fl ger-
çek sonuçlar›na dayanarak daha parlak bir gelece¤i amaç-
layan, millî ve sayg› de¤er gayelerimizdir. Onlar, bütün mil-
letin mal›d›r” (A.T.T.B., s.495).

23 Nisan 1923 : Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin aç›l›fl tarihi olan
23 Nisan’›n 3. y›ldönümü nedeniyle millete bildirisi: “...Va-
tan›m›zda millî Hükûmet esas›n›n kurulmas› hat›ras›n› ya-
flatan günün an›lmas› sebebiyle bütün memleketin, ba¤›m-
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s›zl›k ve millî egemenli¤in sonsuz nimetleri içinde ebediyen
mesut olmas›n› temenni ederim” (A.S.D.V, s.200).

: Atatürk’ün, 23 Nisan’›n 3. y›ldönümü nedeniyle orduya me-
saj›: “...Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin aç›l›fl günü olan bu
tarih, vatan›m›zda millet egemenli¤inin kurulmas›na bafl-
lang›ç olmufltur. Her mesut günde sizi hat›rlayan ve vata-
n›n savunulmas›n› sizin büyük liyakatinizden bekleyen ko-
mutan›n›z s›fat›yla hepinizin millî bayram›n› tebrik ederim”
(A.T.T.B., s.498).

25 Nisan 1923 : Atatürk’ün, Yahya Kemal (Beyatl›) Bey’e “Yahya Kemal
Bey Biraderimize” ithaf›n› tafl›yan, Mareflal üniformal› res-
mini arma¤an edifli (Y.K.A., s.17).

: Atatürk’ün, ‹stanbul Evkaf-› ‹slâmiye Mütevelliler Cemiye-
ti’nin telgraf›na cevab›: “Evkaf ifllerini vatan için faydal› ola-
cak bir tarzda düzenleme ve düzeltmenin, bar›fl devrinin en
önemli ifllerinden birini oluflturaca¤›ndan eminim”
(A.S.D.V, s.142).

28 Nisan 1923 : Atatürk’ün, teklif edilen Rize hemflehrili¤ini kabul etti¤ine
dair Rize ‹l idare Meclisi’ne yaz›s› (A.T.T.B., s.500).

16 May›s 1923 : Atatürk’ün, bayram nedeniyle Anadolu ve Rumeli Müdafaa-
i Hukuk Cemiyeti örgütüne, belediye heyetlerine ve millet
fertlerine tebrik telgraf›: “...Nihayetsiz güçlükler içinde mey-
dana getirdi¤i ordular›n kazand›¤› zaferlerle ebedî iftihara
hak kazanan millet, siyasî ve toplumsal faaliyet alanlar›nda
da ayn› liyakati gösterecek ve inflallah millî ilerlemenin tam
geliflimi içinde çok mesut bayramlara eriflecektir” (A.T.T.B.,
s.502).

: Atatürk’ün, bayram nedeniyle orduya mesaj›: “...Bütün si-
lâh arkadafllar›m›n tam ba¤›ms›zl›k mücadelesinde zafer
ve mutlulu¤a kavuflmalar›n›, bu feyizli günün kutsall›¤› hür-
metine Cenab›hak’tan dilerim” (Ha. 21.5.1923).

24 May›s 1923 : ‹smet Pafla’n›n, Lozan’dan Atatürk’e telgraf›: “...Hükûmetle
aram›zda, esasla ilgili anlaflmazl›k vard›r. Uyuflma olmaz-
sa dönüfl mecburiyet ve karar›nday›m. Baflkan makam›nda
bulunan sizin bu fevkalâde zamanda umumî vaziyeti yak›n-
dan izlemelerini dilerim” (N.ll, s.778).
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2 Haziran 1923 : Atatürk’ün, as›ls›z haber ve propagandalar hakk›nda Ana-
dolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti örgütüne genel-
gesi: “Âdi ve menfi emeller takip eden baz› kifliler taraf›n-
dan çirkin söylentiler ç›kar›lmaktad›r. ...Yeni oluflacak Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi, memleketin gelece¤i üzerinde
kesin ve hayatî bir tesir ve öneme sahip bulundu¤una, bü-
tün vatandafllar›n bu ve bu gibi etki ve telkinler karfl›s›nda
uyan›k bulunmalar›n› temin için bu bilgiyi sunuyorum”
(A.T.T.B., s.503-504).

14 Haziran 1923 : Atatürk’ün, Çankaya’da kendisine “hemflehrilik” belgesini
getiren ‹stanbul Heyeti’ni kabulü (Ha. 15.6.1923).

21 Haziran 1923 : Atatürk’ün, -28 fiubat 1923 tarihli kararla- kendisine verilen
“hemflehrilik” unvan› nedeniyle ‹stanbul Belediyesi’ne te-
flekkür yaz›s›: “...Bu vesile ile tabiî hemflehrili¤i ile övündü-
¤üm ‹stanbul’un, art›k hak edilmifl mesut bir hayat devresi
içinde hür ve mesut yükselmesini bekleyerek büyük, küçük
bütün halk›na en s›cak ve samimi özlemlerimin ulaflt›r›lma-
s›n› rica ederim” (A.T.T.B., s.505-507).

23 Haziran 1923 : ‹stanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi “fahrî profesörlük”
diplomas›n›n, Necip As›m (Yaz›ks›z), ‹smail Hakk› (‹zmirli)
ve fiemsettin (Günaltay) Bey’lerden oluflan heyet taraf›n-
dan Ankara’da Atatürk’e takdimi (Ha. 24.6.1923).

: Atatürk’ün, Çankaya’da Sovyet Elçisi Suriç’in güven mek-
tubunu kabulü ve Elçi’nin söylevine cevap konuflmas› (Ha.
24.6.1923).

28 Haziran 1923 : Atatürk’ün, kendisine “fahrî profesörlük” diplomas› gönde-
ren ‹stanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi’ne teflekkür
telgraf›: “...Millî ba¤›ms›zl›k, millî kültür ile efl oldu¤u cihet-
le, iflgal etmekte oldu¤unuz ö¤retim kürsülerinde memleke-
tin siz bilim adamlar› da, hiç flüphesiz ayn› savafl›n kahra-
manlar›s›n›z” (A.S.D.V, s.147).

4 Temmuz 1923 : Atatürk’ün, Lozan’da bulunan ‹smet Pafla’ya telgraf›:
“...Sizce esasen bilinen esas görüfl üzerinde kararl› ve ›s-
rarl› oldu¤umuz ve bunlarda lehimizde baflar›s›zl›k halinde
askerî vas›talarla yap›labilecek hususlar ve bunlar›n so-
nuçlar› malûmdur. Biz bu harekât›n yap›lmas›n› ve sonu-
cun elde edilmesini memleketimizin yüksek ç›karlar› için
çoktan uygun görmekteyiz. Çok iyi takdir buyurulaca¤› gibi
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sizden yi¤itçesine bir hareket ve onun kuvvetli bir ihtimal
olan neticesini beklerim” (S.H.I, s.340).

13 Temmuz 1923 : Atatürk’ün, Amerika’da yay›mlanan “The Saturday Evening
Post” dergisi yazarlar›ndan Isaac F. Marcosson’u Çanka-
ya’da kabulü ve görüflmesi: “Yeni Türkiye’nin ilk ve en
önemli düflüncesi siyasal de¤il, ekonomiktir. Biz, dünya
üretiminin de, tüketiminin de bir parças› olmak istiyoruz”
(B.Y.G.A.G., s.167-191).

18 Temmuz 1923 : Atatürk’ün, Çankaya’da, dil uzmanlar›ndan Mithat Sadullah
(Sander) Bey’i kabulü (Ha. 19.7.1923).

: ‹smet Pafla’n›n, Hükûmetten bekledi¤i cevab›n gecikmesi
üzerine Lozan’dan Atatürk’e telgraf›: “...E¤er hükûmet, ka-
bul etti¤imiz fleylerin reddinde kesin ›srarl› ise, bunu bizim
yapmakl›¤›m›za imkân yoktur. ...Hükûmetten teflekkür bek-
lemiyoruz. Yapt›klar›m›z›n hesab› tarihe b›rak›lm›flt›r”
(A.‹.Y.I, s.488-490).

19 Temmuz 1923 : Atatürk’ün, Lozan bar›fl görüflmeleri esnas›nda ismet Pafla
ile Vekiller Heyeti Baflkan› Rauf Bey aras›nda ç›kan anlafl-
mazl›k ve Ankara ile yaz›flmalar›n gecikmesi üzerine ‹smet
Pafla’ya telgraf›: “Hiç kimsede tereddüt yoktur. Kazand›¤›-
n›z baflar›y› en s›cak ve samimî ‹nifllerimizle tebrik etmek
için usulen imza olundu¤unun bildirilmesini bekliyoruz”
(N.ll, s.788).

20 Temmuz 1923 : ‹smet Pafla’n›n, Lozan’dan Atatürk’e telgraf›: “Her dar za-
man›mda H›z›r gibi yetiflirsin. Dört, befl gündür çekti¤im
azab› tasavvur et! Büyük ifller yapm›fl ve yapt›rm›fl adam-
s›n! Sana ba¤l›l›¤›m bir kat daha artm›flt›r!” (N.ll, s.788).

23 Temmuz 1923 : Atatürk’ün, akflam Lâtife Han›mla beraber Ankara’dan tren-
le ‹zmir’e hareketi (Ha. 24.7.1923).

24 Temmuz 1923 : Lozan Konferans›’n›n sonu ve Lozan Antlaflmas›’n›n imza-
lanmas› (N.ll, s.750; T.‹.H., c.ll, ks.6, kp.IV, s.254;
T.D.M.‹.B.S.A., s.33-206; ‹.A., s.771; ‹.‹., s.178; L.ll, s.506;
Lozan, s.629; T.D.T., s. 120; T.‹.T., s. 114; T.IV, s. 130;
T.C., s.206; G.G.III, s.65; O.M.K. ve L, s.324-356; Türk
D.T., s.148-149; Türk D.T.D., s.130-131; A.T.D.P., s.49-51;
T.A.T.D.T.G., s.103-106; S.A.P.H., s.422; D.T., s. 156-158;
Siyasî Ta., s.546; A.D.T.D.P., s.457; ‹.K.T.K.S., s.206-210;
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T.C. Ta., s.356). (Atatürk der ki: “Bu Antlaflma, Türk milleti
aleyhine, as›rlardan beri haz›rlanm›fl ve Sevr Antlaflma-
s›’yla tamamland›¤› zannedilmifl büyük bir suikast›n y›k›l›-
fl›n› ifade eder bir vesikad›r. Osmanl› devrine ait tarihte ör-
ne¤i bulunmayan bir siyasî zafer eseridir” N.ll, s.767).

: Atatürk’ün, Lozan Antlaflmas›’n›n imzalanmas› üzerine ‹s-
met Pafla’ya tebrik telgraf›: “Memlekete bir dizi faydal› hiz-
metlerden ibaret olan ömrünüzü bu defa da tarihî bir bafla-
r›yla taçland›rd›n›z!” (N.ll, s.789).

: Atatürk’ün, Lozan Antlaflmas›’n›n imzas› ve kurban bayra-
m› nedeniyle orduya tebrik mesaj›: “...Harp sahas›nda ol-
du¤u kadar siyasî sahada da Türk milletinin haklar›, ›srarla
ve ehliyetle savunulmufltur. fiimdiye kadar hiçbir ordunun
tahammül etmedi¤i derecede a¤›r bir görevi, büyük mazisi-
nin flöhretine lây›k bir surette yerine getirmifl olan kahra-
man ordumuz, bugün kurtulan vatan›n ufuklar›nda bayram
ve bar›fl güneflinin beraber do¤du¤unu görüyor. Dünya ve
tarih karfl›s›nda Türk milletine karfl› üstlendikleri görevi ba-
flarmaktan dolay› flimdi pek hakl› olarak mutluluk ve iftihar
duyan aziz silâh arkadafllar›m›n, ayn› mutluluk ve iftihar
hissiyle bayramlar›n› tebrik ediyorum” (Ha. 24.7.1923;
A.T.T.B., s.512).

: Atatürk’ün, eski Macar Baflbakan› Frederik’e yazd›¤› mek-
tubun, Macar Milli Meclisi’nde fliddetli alk›fllarla karfl›lan-
mas›: “...‹stikamet, metanet ve nefisten fedakârl›k, zafere
ulaflt›r›r. Ümitsizli¤e düflmeyiniz. Zira gelecek, arzu ve ima-
n› olana vaat edilmifltir” (Ha. 22.8.1923).

27 Temmuz 1923 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber Ankara’dan ‹zmir’e ge-
lifli (A.Y.G., s. 193).

: Atatürk’ün, akflam Göztepe’de kalmakta oldu¤u köflkün
penceresinden halk› selâmlamas› ve söyledikleri: “...Mem-
leket ve milletin menfaatine yan bakanlar›n yeri ya denizin
dibi yahut topraklar›n alt›d›r” (Ha. 30.7.1923).

28 Temmuz 1923 : Atatürk’ün, ‹zmir’de kurularak çal›flmalar›na bafllayan ‹hti-
yat Zabitleri Cemiyeti’ne onbin lira ba¤›flta bulunmas› (Ha.
5.8.1923).
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29 Temmuz 1923 : Atatürk’ün, Yahya Kemal (Beyatl›) Bey’e, Urfa milletvekilli-
¤ine seçilmesi nedeniyle memnuniyetini bildiren ve baflar›
temenni eden telgraf› (Y.K.E.M.III, s.193).

2 A¤ustos 1923 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber ‹zmir’den Ankara’ya
dönüflü (Ha. 3.8.1923).

: ‹talya eski Baflbakan› Nitti’nin, Lozan Antlaflmas›’n›n imza-
lanmas› nedeniyle Atatürk’e kutlama mektubu (A.‹.Y.I, s.
508-509).

5 A¤ustos 1923 : Çanakkale’de savaflan Avusturalyal› General Charles
Ryan’›n, Atatürk’e mektubu: “Türkiye’nin eski ve içten bir
dostu olarak bu birkaç sat›r› yazmaya ve Türkiye’nin yeni-
den canland›r›lmas›ndaki ve memnuniyet verici bar›fl›n ya-
p›lmas›ndaki önemli pay›n›z sebebiyle size yürekten tebrik-
lerimi sunmaya kalk›flt›m. Sizin faaliyetleriniz ve askerleri-
nizin muhteflem davran›fl› olmasayd›, Türkiye ac›nacak du-
rumda olurdu. fiimdi Türkiye’nin, dünya ülkeleri aras›ndaki
eski ve ma¤rur yerini almak için emin bir yolda bulundu¤u-
na inan›yorum” (A.‹.Y.I, s.511; A.Me., s.105; A.BiL, s. 18-
19).

6 A¤ustos 1923 : Atatürk’ün, Meclis’teki baflkanl›k odas›nda, -‹zmir’de kuru-
larak çal›flmalar›na bafllayan- ‹htiyat Zabitleri Cemiyeti
temsilcilerini kabulü ve cemiyetin fahrî baflkanl›¤›n› kabul
edifli (Ha. 7.8.1923).

8 A¤ustos 1923 : Atatürk’ün, yeni yasama dönemi için seçilen milletvekille-
riyle, Halk Partisi kurulmas› hakk›nda konuflmas›
(M.H.K.Y., s. 11).

11 A¤ustos 1923 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan gelen izcileri Türkiye Büyük Millet
Meclisi önünde teftifli (Ha. 12.8.1923).

13 A¤ustos1923 : Atatürk’ün, 2. defa Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkanl›-
¤›’na seçilmesi (Z.C., Devre: II, cilt: I, s.36).

: Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ikinci devre I.
toplant› y›l›n› aç›fl konuflmas›: “...Memleketimizi bay›nd›r,
halk›m›z› mutlu yapaca¤›z ve refaha kavuflturaca¤›z. Ümi-
dimiz, karar›m›z ve bilhassa milletimizin ve Yüce Meclisini-
zin gösterece¤i birlik ve dayan›flma, ilerleme ve uygarl›k
yolundaki çal›flmam›zda elbette baflar›n›n kefili olacakt›r”
(Z.C., Devre: II, cilt: I, s.36-42).
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14 A¤ustos 1923 : Atatürk’ün, akflam Heyet-i ‹lmiye üyeleri flerefine Ankara
Türkoca¤›’nda verilen çayda bulunmas› ve üyelere söyle-
dikleri: “...fiimdiye kadar askerlik ve siyaset alan›nda kaza-
n›lan zaferin, kültür ve bilim alan›nda da temin edilece¤ini
ümit ederim” (Ha. 16.8.1923).

: Sovyet Elçisi Suriç’in, Atatürk’e, Lozan Antlaflmas›’n›n im-
zas› ve Meclis’in 2. devre çal›flmalar›na bafllamas› nede-
niyle Sovyet Hükûmeti ad›na Çiçerin’in tebriklerini sunan
mektubu (A.‹.Y.I, s.515-516).

: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Fethi (Okyar) Bey’in ‹cra
Vekilleri Heyeti Baflkanl›¤›’na seçilmesi (Z.C., Devre: II, cilt:
1, s.61-62).

15 A¤ustos 1923 : Atatürk’ün 2. defa Meclis Baflkanl›¤›’na seçilmesi nedeniy-
le Halife Abdülmecit Efendi’nin tebrik telgraf› (A.A.B.Y.V.,
s.478-479).

16 A¤ustos 1923 : Atatürk’ün, Ankara Türkoca¤› toplant›s›nda Ali Sami
(Yen)’in sundu¤u bilgi üzerine söyledikleri: “...Biz henüz
Avrupa derecesine gelmedik. Sporda tek ve aç›k bir amaç
gözetmek lâz›md›r. Sporu ya propaganda için yapaca¤›z,
yahut da bedensel geliflmemizi temin için yapaca¤›z”
(A.S.D.V, s.98).

5 Eylül 1923 : Atatürk’ün, Çankaya’da ‹leri gazetesi muharriri Suphi Nuri
(‹leri) ile görüflmesi ve söyledikleri: “...Ordu vazifesini yap-
t›. Memleketin bilim ve kültür adamlar›, memurlar›, milletve-
killeri, ifl adamlar› devleti idare mevkiine geçtiler. Kendileri-
ni göstersinler. Bu vatan› hür ve mutlu bir hale getirsinler!”
(A.S.D.V, s.30-31).

: Atatürk’ün, ö¤leden sonra Meclis’teki baflkanl›k odas›nda
Makedonyal›lar Cemiyeti üyesi ‹hsan Bey’i kabulü ve de¤i-
flim yolu ile gelecek soydafllar›m›z hakk›nda görüflmesi
(Ha. 6.9.1923).

9 Eylül 1923 : Atatürk’ün, ‹zmir’in kurtulufl y›ldönümü nedeniyle ‹zmir Be-
lediye Baflkanl›¤›’na kutlama telgraf›: “9 Eylül 1923 günü,
sevgili hemflehrilerimizin samimî ortam›nda bulunmak be-
nim için bir mutluluk olurdu. Ne çare ki, yine millet ve mem-
leketimizin kurtulufl ve refah›na ait mühim u¤rafl›lar›m, be-
ni bu mutlulu¤a erifltirmekten, bu flerefli vazife menediyor”
(A.T.T.B., a.513).
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: Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki Halk Partisi üyeleri tara-
f›ndan “Halk Partisi Tüzü¤ü”nün kabul edilmesi (T.S.D.II,
s.9; ‹.A., s.770). (Parti, 11 Eylül 1923 tarihinden itibaren ku-
rulmufl, ancak ‹çiflleri Bakanl›¤›’na kurulufl dilekçesi 23
Ekim 1923 günü verilmifltir).

10 Eylül 1923 : Atatürk’ün, aç›l›fl› nedeniyle sayg› ve ba¤l›l›k dileklerini ile-
ten Tekfurda¤› Türkoca¤› Baflkanl›¤›’na baflar› telgraf›
(T.A, s. 16).

11 Eylül 1923 : Halk F›rkas›’n›n kuruluflu ve Atatürk’ün “Halk Partisi Genel
Baflkanl›¤›”na seçilmesi (‹.A., s.770).

: Atatürk’ün, Meclis’teki baflkanl›k odas›nda -Mersin’den An-
kara’ya gelen- fieyh Sunusî’yi kabulü (Ha. 12.9.1923).

19 Eylül 1923 : Atatürk’ün, Yarbay ‹brahim Bey’in o¤lu Kemalettin Efen-
di’nin hat›ra defterine yazd›klar›: “O¤lum Kemalettin! Baba-
n›n iyi ahlâkl› bir insan, temiz bir asker oldu¤unu ö¤rendim.
Seni, foto¤raf›ndan incelemekle fikir ç›karmaya kalk›flma-
yaca¤›m. Baban›n verdi¤i ö¤ütler k›ymetlidir. Ben, yaln›z
flunu ilâve edece¤im. Hat›ra defterini baflkalar›n›n yaz›lar›
ile doldurmaya heves etmektense, hayat defterini kendi fa-
aliyet ve fazilet eserlerinle doldurmaya bak!” (A.B.H.D.Y.,
s.286-287).

21 Eylül 1923 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber, Ankara Türkoca¤› sa-
lonunda toplanan Himaye-i Etfal(Çocuk Esirgeme Kurumu)
Kongresi’nin aç›l›fl›n› izlemesi (Ha. 23.9.1923).

22 Eylül 1923 : Atatürk’ün, Viyana’da yay›nlanan “Neue Freie Presse” adl›
Avusturya gazetesinin muhabiri J.H. Lazar’a, Cumhuriyet
idaresi, Türkiye’nin do¤u, bat› iliflkileri hakk›nda Ankara’da
demeci: “...Yeni Türkiye Anayasas›’n›n ilk maddelerini size
tekrar edece¤im: Egemenlik kay›ts›z flarts›z milletindir. Yü-
rütme kudreti, yasama yetkisi milletin yegâne gerçek mü-
messili olan Meclis’te belirmifl ve toplanm›flt›r. Bu iki keli-
meyi bir kelimede özetlemek mümkündür: Cumhuriyet!”
(A.S.D.III, s.63-66; T.C.‹., s.21-24; A.B.E.B., s.183). (Bu
görüflme, ad› geçen gazetenin 2 Ekim 1923 tarihli say›s›n-
da yay›mlanm›flt›r. D.B.A., s.286-288; T.C.‹., s.22).

28 Eylül 1923 : Atatürk’ün, Rumeli Müslümanlar›n›n yerlefltirilmesi ve Yu-
nan tahribat›n›n tamiri için yard›m amac›yla ‹slâm âlemine
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bildirgesi: “...Yunan idaresindeki Müslümanlar› buralarda
yerlefltirmeye, alt›yüzbin kifliye ekmek vermeye, mesken
bulmaya çal›flan Türkler, kardefllerinin sefaletten yok olma-
malar› için ‹slâm âleminin iyilikseverli¤ine müracaat ediyor”
(A.T.T.B., s.513-514).

2 Ekim 1923 : ‹stanbul’da ‹tilâf Devletleri son birliklerinin, Dolmabahçe
önünde Türk bayra¤›n› ve Türk askerini selâmlayarak ayr›l-
malar› (Erden, s.91; G.G., s.lll, s.79-80; ‹.O.T.K.IV, s.469;
S.A.P.H., s.424-425; ‹.G.B.G.‹.G.T.S.G., s.114; Ç.O.,
s.405-407).

4 Ekim 1923 : Atatürk’ün, kendisini ‹stanbul’a davet eden Üsküdar ve
Beyo¤lu Müdafaa-i Hukuk heyetlerinin telgraf›na cevab›:
“...Hürriyetine kavuflan sevgili ‹stanbul’u, ç›kacak ilk f›rsat-
ta ziyarete koflaca¤›m” (Ha. 5.10.1923).

6 Ekim 1923 : fiükrü Naili (Gökberk) Pafla komutas›nda Türk birliklerinin,
‹stanbul’a girifli ve halk taraf›ndan coflku ile karfl›lan›fl›
(T.‹.H., c.ll, ks.6, kp. IV, s.264; G.G.III, s.86-87; S.A.P.H.,
s.424,426; ‹.G.B.G.‹.G.T.S.G., s. 129-130; ‹.O.T.K.IV,
s.470).

13 Ekim 1923 : Ankara’n›n baflkent oluflu (Z.C., Devre: II, cilt: 2, s.665-
670; N.ll, s.796; T.‹.H., c.ll, ks.6, kp.IV, s.265; ‹.A., s.772;
T.D.T., s. 127).

20 Ekim 1923 : Atatürk’ün, -flehit yetimlerine yard›m olmak üzere para
gönderen- “New York Türk Yard›mlaflma Cemiyeti”ne te-
flekkür telgraf› (Ha.21.10.1923).

21 Ekim 1923 : Atatürk’ün, “Subay ve askerî memurlar›n maafl ve fevkalâ-
de ödenekleri hakk›ndaki Kanun” nedeniyle Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde konuflmas›: “...Memleketimiz ve milleti-
miz her ne vakit felâketlere maruz kald›ysa, hiç flüphesiz ki
bütün vatan evlâd›, memleket evlâd›, en büyük fedakârl›¤a
katlanmaktan çekinmemifltir. Yaln›z, bütün bu memleket
evlâd›n›, vatan›n müdafaas› için ölüme sevk etmek sorum-
lulu¤unu üzerine alan ve ayn› zamanda onlar›n ilerisinde
gö¤sünü düflman kurflunlar›na geren subaylard›r, komu-
tanlard›r” (Z.C., Devre: II, cilt: 2, s.851-853,857,859).

23 Ekim 1923 : Halk Partisi’nin kurulufl dilekçesinin, Genel Baflkan Gazi
Mustafa Kemal ve Genel Sekreter Recep (Peker) imzala-

342



r›yla ‹çiflleri Bakanl›¤›’na verilifli (T.S.D.II, s.3; T.S.T.C.
H.P.M.I, s.39). (Bk. 9 Eylül 1923).

: Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber Ankara Türkoca¤›’nda
aç›lan resim sergisini ziyareti ve baz› tablolar› sat›n alma-
lar› (Ha. 24.10.1923).

26 Ekim 1923 : Atatürk’ün baflkanl›¤›nda, Çankaya’da Vekiller Heyeti’nin
toplanmas› ve Atatürk’ün teklifi üzerine Fethi (Okyar) Bey
Kabinesi’nin istifa karar› almas› (N.ll, s.798).

27 Ekim 1923 : Atatürk’ün baflkanl›¤›nda, Halk Partisi Meclis Grubu’nun
toplanmas› ve Fethi Bey’in Gruba, ‹cra Vekilleri Heyeti’nin
istifas›n› bildirmesi (N.ll, s.800).

28 Ekim 1923 : Atatürk’ün, akflam Çankaya’da yemek esnas›nda haz›r bu-
lunanlara sözü: “Yar›n Cumhuriyet ilân edece¤iz!” (N.ll,
s.802-803; ‹.A., s.772; C.N.K, s.50-51).

: Atatürk’ün, gece ‹smet Pafla ile Anayasa’n›n baz› madde-
leri hakk›nda de¤ifliklik teklifi haz›rlamalar› ve kanun teklifi-
ne “Türkiye Devleti’nin hükûmet flekli Cumhuriyettir” kayd›-
n›n konulmas› (N.ll, s.802-803; I.A., s.772).

: Curtis Lafrance adl› on yafllar›nda Amerikal› çocu¤un, Ata-
türk’e mektubu: “Türkiye hakk›nda yaz›lan yaz›lar› bir ara-
ya topluyoruz. Lütfen imzal› bir resminizle ufak bir mesaj
gönderir misiniz?” (Hayat, say›: 1, 2.1.1959, s.22).

29 Ekim 1923 : Atatürk’ün, Halk Partisi Meclis Grubu’nun toplant›s›n-
da,Hükûmet buhran›na hal tarz› bulmak için “Anayasa’n›n
baz› maddelerinin aç›klanmas›” gerekti¤ini bildiren konufl-
mas› ve Cumhuriyet teklifinin toplant›da kabul edilmesi
(N.ll, s.812; ‹.A., s.772; C.N.K., s.52-60).

: Büyük Millet Meclisi’nde, “Anayasa’n›n baz› maddelerinin
de¤ifltirilmesine dair kanun teklifi”nin derhal görüflülmesi-
nin önerilmesi ve Türkiye Devleti’nin hükûmet fleklinin
Cumhuriyet oldu¤unun, “Yaflas›n Cumhuriyet” sesleri ara-
s›nda kabul edilmesi (Z.C., Devre: II, cilt: 3, s.90-98; N.ll,
s.813; T.‹.H., c.ll, ks.6, kp.IV, s.266; T.C., s.312; T.D.T., s.
122; ‹.A., s.773; C.N.K., s.60-65).

: Büyük Millet Meclisi’nde, gizli oyla cumhurbaflkan› seçimi
ve Ankara Milletvekili Atatürk’ün oya kat›lan 158 milletveki-
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linin 158 oyuyla Türkiye Cumhurbaflkanl›¤›’na seçilmesi
(Z.C., Devre: II, cilt: 3, s.99; N.ll, s.813; T.‹.H., c.II, ks.6,
kp.IV, s.266; T.C., s.314; T.D.T., s.122; ‹.A., s.773;
A.B.E.B., s,184; T.C. Ta., s.363-364).

: Atatürk’ün, Cumhurbaflkan› seçilmesi üzerine Meclis’e te-
flekkürü: “...Daima, muhterem arkadafllar›m›n ellerine çok
samimî ve s›k› bir surette yap›flarak, onlar›n flah›slar›ndan
kendimi bir an bile ayr› görmeyerek çal›flaca¤›m. Milletin
sevgisini daima dayanak noktas› sayarak hep beraber ile-
riye gidece¤iz. Türkiye Cumhuriyeti, mesut, muvaffak ve
muzaffer olacakt›r” (N.ll, s.814;Z.C, Devre: 2, Cilt: 3, s.99-
100;A.B.E.B., s.184).

: Atatürk’ün, Frans›z gazeteci Maurice Pernot’e demeci:
“...Memleketimizi ça¤dafllaflt›rmak istiyoruz. Bütün çal›fl-
mam›z Türkiye’de ça¤dafl, bu sebeple bat›l› bir hükûmet
oluflturmakt›r. Uygarl›¤a girmek arzu edip de, bat›ya yönel-
memifl millet hangisidir?” (A.S.D.III, s.66; A.Y.T.K.Y., s.59-
64).

30 Ekim 1923 : Cumhurbaflkan› Atatürk taraf›ndan, kabineyi kurmaya Ma-
latya Milletvekili ‹smet Pafla’n›n atanmas› (Türkiye Cumhu-
riyeti’nin ilk kabinesi). (Z.C., Devre: II, cilt: 3, s. 103; N.ll,
s.815; B.M.‹., s.152; B.T.B.C.K.fi., s.25; ‹.G.B.G.‹.G.
T.S.G., s. 145).

31 Ekim 1923 : Atatürk’ün, Cumhurbaflkan› seçilmesi nedeniyle memleke-
tin her taraf›ndan gönderilen tebriklere bas›n yoluyla aç›k
teflekkürü (Ha. 1.11.1923; A.T.T.B., s.515).

1 Kas›m 1923 : Atatürk’ün, Cumhurbaflkan› seçilmesi nedeniyle kendisini
kutlayan Halife Abdülmecit Efendi’ye cevap telgraf›: “Türki-
ye Cumhuriyeti hakk›nda hay›rl› temennilerinize teflekkür
ederim” (Ha. 2.11.1923; A.T.T.B., s.515).

4 Kas›m 1923 : Atatürk’ün, Cumhurbaflkan› seçilmesi nedeniyle kendisini
kutlayan Sovyet ‹cra Komitesi Baflkan› Kalinin’e teflekkür
telgraf› (Ha. 5.11.1923).

11 Kas›m 1923 : Atatürk’ün, Çankaya’da, ö¤le yeme¤inden sonra -gö¤sün-
de ve sol kolunda fliddetli a¤r› ile seyreden- bir koroner
spazm› geçirmesi ve Dr. Refik (Saydam) Bey’in tedavisiyle
durumun normale dönüflü (A.H.II, s.722, 726).
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13 Kas›m 1923 : Atatürk’ün, Çankaya’da, ö¤le yeme¤inden sonra bahçede
gezinirken yeniden -gö¤sünde ve sol kolunda a¤r› ile sey-
reden- bir koroner spazm› geçirmesi (Bu durum üzerine ‹s-
tanbul’dan Prof. Dr. Neflet Ömer (‹rdelp) Bey Ankara’ya
ça¤r›lm›flt›r. A.H.II, s.722, 726).

14 Kas›m 1923 : Prof. Dr. Neflet Ömer (‹rdelp) Bey’in, ‹stanbul’dan Anka-
ra’ya gelifli ve Çankaya’da Atatürk’ü muayenesi (A.H.II,
s.722).

17 Kas›m 1923 : Atatürk’ü muayene ediflini takiben Ankara’dan ‹stanbul’a
dönen Prof. Dr. Neflet Ömer (‹rdelp) Bey’in gazetecilere
demeci: “Gazi Pafla, çok çal›flmadan dolay› biraz yorgun-
luk belirtileri göstermifllerdir; fakat 6 günlük bir istirahatten
sonra tamam›yla sa¤l›¤›na kavuflmufltur. Bu sebeple ken-
disinin rahats›zl›¤› “anjin döpuatrin” ve benzeri bir hastal›k
de¤ildir. Gazi Pafla’n›n rahats›zl›¤›na t›p terminolojisinde
‘yorgunluk’ denir” (A.H.II, s.722-723).

19 Kas›m 1923 : Atatürk’ün, Halk Partisi Baflkanl›¤›’na vekâlet etmesi için
‹smet Pafla’ya yaz›s›: “Halk Partisi Genel Baflkanl›¤› ile fi-
ilen u¤raflmaya bugünkü vazifem müsait olmad›¤›ndan sizi
vekil tayin ediyorum” (A.T.T.B., s.516; ‹.A., s.770;
T.S.T.C.H.P.M.,s.41).

21 Kas›m 1923 : Atatürk’e, Türkiye Büyük Millet Meclisi karar› ile yeflil-k›rm›-
z› fleritli ‹stiklâl Madalyas› verilmesi (Z.C., Devre: II, cilt: 3,
s.494; ‹.M.T.T., s.81; A.N.M., s.179).

: Atatürk’ün, Meclis’teki baflkanl›k odas›nda Damar (Ar›ko¤-
lu) baflkanl›¤›ndaki Adana Heyeti’ni kabulü (Ha.
21.11.1923).

27 Kas›m 1923 : Atatürk’ün, Curtis Lafrance adl› Amerikal› çocu¤un -28
Ekim 1923 tarihli- mektubuna cevab›: “...Amerika’n›n zeki
ve çal›flkan çocuklar›na yegâne tavsiyem, Türkler hakk›n-
da her iflittiklerine gerçek gözüyle bakmay›p görüfllerini
mutlaka ilmî ve esasl› incelemelere dayand›rmaya bilhassa
önem vermeleridir” (Hayat, say›: 1, 2.1.1959, s.22; A.Ö.M.,
s.164).

4 Aral›k 1923 : Atatürk’ün, Tercüman-› Hakikat gazetesi baflyazar›na ‹s-
tanbul halk› ve Cumhuriyet hakk›nda demeci: “...Memleket
mutlaka ça¤dafl, uygar ve yeni olacakt›r. Bizim için bu, ha-
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yat davas›d›r. Türkiye ya yeni fikirle donanm›fl, namuslu bir
idare olacakt›r veyahut olamayacakt›r. Halk ile çok tema-
s›m vard›r. O saf kitle, bilmezsiniz, ne kadar yenilik tarafta-
r›d›r” (A.S.D.III, s.70).

6 Aral›k 1923 : Atatürk’ün, “Türkiye Tarihi” adl› eserini gönderen Prof. Fu-
at Köprülü’ye mektubu: “..Uzmanl›¤›n›z›n kendini göstere-
cek eserleri millete, Cumhuriyet’e yap›labilecek hizmetlerin
en k›ymetlileri derecesinde bulunacakt›r” (A.Ö.M., s.166).

31 Aral›k 1923 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber Ankara’dan trenle ‹z-
mir’e hareketi (Ha. 1.1.1924; A.H.II, s.723; A.Ma., s.15).

-1924-

2 Ocak 1924 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber Ankara’dan ‹zmir’e ge-
lifli (A.Ma., s.15).

8 Ocak 1924 : Atatürk’ün, ‹zmir’in Ifl›klar köyünde k›z ve erkek okullar›n›
ziyareti, köylülerle görüflmesi (Ha. 10.1.1924).

9 Ocak 1924 : Atatürk’ün, ‹zmir’de Belediye’yi ziyareti, ilgililerle görüflme-
si (Ha. 10.1.1924).

10 Ocak 1924 : Atatürk’ün, I. ‹nönü Zaferi’nin 3. y›ldönümü nedeniyle ‹z-
mir’de Hâkimiyet-i Milliye gazetesi muhabirine demeci:
“Yaflama ve ba¤›ms›zl›k gayemiz, istilâ ve tecavüz h›rs›yla
çarp›fl›yordu. Nihayet, ay›n onbirinci günü sabah› muhare-
be meydan›, meflru gayenin muzafferiyet fecrine bir belir-
me yeri oldu. Yeni Türkiye Devleti’nin küçük, fakat millî ül-
külü genç ordusu en dar bir hesapla üç misli düflman› ‹nö-
nü Meydan Muharebesi’nde ma¤lup etti” (A.S.D.III, s.73).

12 Ocak 1924 : Atatürk’ün, ‹zmir’de halk aras›nda bir gezinti yapmas› (Ha.
14.1.1924).

15 Ocak 1924 : Atatürk’ün, kendisine teklif edilen Hilâliahmer (K›z›lay) Ce-
miyeti’nin fahrî baflkanl›¤›n› kabulü (Ha. 17.1.1924).

: Atatürk’ün, ‹zmir’de ö¤leden evvel uzun bir at gezintisi yap-
mas› (Ha. 16.1.1924).

16 Ocak 1924 : Atatürk’ün, ‹zmir’de Bölge Sanat Okulu’nu ziyareti; ö¤ren-
ciler taraf›ndan verilen müsamereyi izlemesi ve Okul’un fle-
ref defterine yazd›klar›: “...Türkiye Cumhuriyeti, bu sanat
mekteplerinin tam geliflmesine çok muhtaçt›r” (Ha.
18.1.1924; A.H.D. Y., s.8).
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22 Ocak 1924 : Baflbakan ‹smet Pafla’n›n, Halife Abdülmecit Efendi’nin
baflkâtibi arac›l›¤›yla baz› isteklerde bulunmas› üzerine, ‹z-
mir’de bulunan Atatürk’e telgraf› ve Cumhurbaflkan› Ata-
türk’ün cevab›: “...Halife ve bütün cihan, kesin olarak bil-
mek lâz›md›r ki, mevcut ve korunmufl olan halife ve halife
makam›n›n, hakikatte, ne dinen ve ne de siyaseten hiçbir
mâna ve varl›k nedeni yoktur. Türkiye Cumhuriyeti safsata-
larla mevcudiyetini, ba¤›ms›zl›¤›n› tehlikeye maruz b›raka-
maz. Hilâfet makam›, bizce en nihayet tarihî bir hat›ra ol-
maktan fazla bir ehemmiyete sahip olamaz. Türkiye Cum-
huriyeti devlet adamlar›n›n veya resmî heyetlerin, kendisiy-
le temas›n› istemesi dahi Cumhuriyet’in ba¤›ms›zl›¤›na
aç›k tecavüzdür. ...Halifenin hayat›n›n temini ve geçinmesi
için Türkiye Cumhurbaflkan›’n›n ödene¤inden mutlaka afla-
¤› bir ödenek kâfi gelir. Maksat debdebe ve gösterifl de¤il,
insanca hayat ve geçim temininden ibarettir. Hilâfet hazine-
sinden maksat ne oldu¤unu anlayamad›m. Hilâfetin hazi-
nesi yoktur ve olamaz. Böyle bir hazineyi ecdad›ndan mi-
ras yoluyla elde etmiflse resmen ve aç›k olarak bilgi veril-
mesini rica ederim” (N.ll, s.846-847).

27 Ocak 1924 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber ‹zmir’den Mersinli’ye
kadar bir otomobil gezintisi yapmas› (Ha. 29.1.1924).

1 fiubat 1924 : Atatürk taraf›ndan, ‹stanbul gazetecilerinin ‹zmir’e ça¤r›l-
mas› (G.G.III, s.102).

2 fiubat 1924 : Prof. Dr. Neflet Ömer (‹rdelp) Bey’in, Atatürk’ün sa¤l›¤›
hakk›nda kamuoyuna aç›klanan raporu: “...Halen Cumhur-
baflkan› Hazretleri’nin tamamen s›hhatte bulunduklar›n› bil-
dirir bu rapor takdim k›l›nd›” (Ha. 4.2.1924; A.H.II, s.724).

4 fiubat 1924 : Atatürk’ün, Göztepe’de kalmakta oldu¤u Köflk’te ‹stanbul
gazetecilerini kabulü ve görüflmesi (Ha. 5.1.1924; G.G.III,
s. 102-103).

5 fiubat 1924 : Atatürk’ün, ‹zmir’de, ‹stanbul gazetelerinin baflyazarlar›na
verdi¤i yemekte konuflmas›: “...Türkiye bas›n›, milletin ger-
çek ses ve iradesinin belirtisi olan Cumhuriyet’in etraf›nda
çelikten bir kale oluflturacakt›r. Bir fikir kalesi, düflünüfl ka-
lesi! Bas›n mensuplar›ndan bunu istemek, Cumhuriyet’in
hakk›d›r!” (Ha. 7.2.1924; A.S.D.II, s. 165; G.G.III, s. 104).
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7 fiubat 1924 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber ‹zmir’de Türkoca¤› ve
Altay idman Yurdu’nu ziyareti (Ha. 8.2.1924).

9 fiubat 1924 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber ‹zmir’den hareketle
Ayaslu¤ harabelerini, Kufladas› ve Söke’yi ziyareti, Sö-
ke’de Türkoca¤›’n› hizmete açmas› (Ha. 10-11.2.1924).

10 fiubat 1924 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber, I. Kolordu’nun yap-
makta oldu¤u harp oyunlar›n› izlemesi ve Kolordu’nun Ko-
mutan› ‹zzettin (Çal›fllar) Pafla’y› tebriki (Ha. 11.2.1924).

: Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber Söke’den ‹zmir’e dönü-
flü (Ha. 11.2.1924).

11 fiubat 1924 : Atatürk’ün, yatla ‹zmir’e u¤rayan eski M›s›r Hidivi Abbas
Hilmi Pafla’y› kabulü (Ha. 12.2.1924).

13 fiubat 1924 : Atatürk’ün, akflam ‹smet Pafla’ya beraber -harp oyunlar›
nedeniyle- ‹zmir’e gelen komutanlar (Fevzi Pafla, Kâz›m
Karabekir Pafla, Ali Fuat Pafla vb.)’› istasyonda karfl›lama-
s› ve komutanlarla beraber Göztepe’deki köflke dönüflü
(Ha. 15.2.1924).

15 fiubat 1924 : Atatürk’ün baflkanl›¤›nda, ‹zmir Orduevi’nde harp oyunlar›-
n›n aç›l›fl› ve Atatürk’ün aç›fl konuflmas›: “...Arkadafllar;
ehemmiyet ve ciddiyetle ifade ederim ki, Türkiye Cumhuri-
yeti mukaddes tan›d›¤› ba¤›ms›zl›k ve egemenli¤ini savun-
mada hoflgörülü olamaz” (Ha. 17.2.1924; A. ve D., s.38-
39;A.S.D.II, s.167).

16 fiubat 1924 : Atatürk’ün, kendisine fliirlerini gönderen Filorinal› Naz›m
Bey’e mektubu: “...Cumhuriyet’in kuvvetlendirilmesi ve
yükseltilmesi hususunda kalem ve fikir sahiplerinin görece-
¤i hizmet, tabiîdir ki pek genifl ve etkin olur. Bu yoldaki ça-
l›flmalar›n daima be¤enilece¤i ve takdirle karfl›lanaca¤› da
flüphesizdir” (A.R.Y.G.S., s.335).

: Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber ‹zmir’de gece Bahriba-
ba Tiyatrosu’nda “Uçurum” adl› temsili seyretmesi (Ha.
18.2.1924).

22 fiubat 1924 : Atatürk’ün, ‹zmir’de düzenlenen harp oyunlar›n›n sona eri-
fli nedeniyle komutanlara hitaben konuflmas›: “...Benim için
ordumuzun k›ymetini ifadede ölçü fludur: Türk ordusunun
bir birli¤i, eflitini mutlaka ma¤lup eder; iki mislini durdurur
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ve tespit eder. fiimdilik bundan fazlas›n› istemiyorum. Çün-
kü fazlas›n› milletimizin yarad›l›fltan sahip oldu¤u cengâ-
verlik zaten temin etmektedir” (Ha. 24.2.1924; A.S.D.II,
s.168; A. ve D. s.41).

: Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber ‹zmir’den Ankara’ya
hareketi (N.ll, s.848; A. ve D., s.43).

23 fiubat 1924 : Atatürk’ün, Lâtife Han›mla beraber ‹zmir’den Ankara’ya dö-
nüflü (N.ll, s.848; Ha. 24.2.1924; A.Ma., s.15).

27 fiubat 1924 : Atatürk’ün, Çankaya’da Sovyet Elçisi Suriç’in yenilenen gü-
ven mektubunu kabulü ve Elçi’nin konuflmas›na cevap
söylevi (V. 28.2.1924; T.‹.T.K.II, s.12).

1 Mart 1924 : Cumhurbaflkan› Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nin ikinci devre ikinci toplant› y›l›n› aç›fl konuflmas›: “...‹s-
lâm dinini, as›rlardan beri al›fl›lageldi¤i flekilde bir siyaset
vas›tas› mevkiinden uzaklaflt›rmak ve yüceltmek gere¤ini
görüyoruz. Mukaddes ve tanr›sal inançlar›m›z› ve vicdanî
de¤erlerimizi, karanl›k ve karars›z olan ve her türlü menfa-
at ve ihtiraslara görünüfl sahnesi olan siyasiyattan ve siya-
setin bütün k›s›mlar›ndan bir an evvel ve kesin flekilde kur-
tarmak, milletin dünyevî ve uhrevî saadetinin emretti¤i bir
zorunluluktur. Ancak bu suretle ‹slâm dininin yüksekli¤i be-
lirir” (Z.C., Devre: II, cilt: 7, s.3-6).

3 Mart 1924 : Atatürk’ün. Darülfünun ad›na sayg› ve ba¤l›l›k duygular›n›
ileten ‹stanbul Darülfünun Emini ‹smail Hakk› (Baltac›o¤lu)
Bey’in telgraf›na cevab›: “Memleketimizde demokrasi ve
cumhuriyet ilkelerinin tam ve kesin flekilde uygulanmas› ve
memleketimizin bilim ve uygarl›k tarihinde lây›k oldu¤u
yüksek düzeye eriflme hususunda Darülfünunumuzun gö-
rüflü ve ilme dayal› fluurlu çal›flma ve uyar›lar›n›n daima en
k›ymetli ve yararl› etken oldu¤unu bu vesile ile de tekrar
eder, hakk›mda samimî flekilde hislerini belirten muhterem
heyetinize teflekkürlerimin iletilmesini rica ederim”
(A.T.T.B., s.516-517).

: Tevhid-i Tedrisat (Ö¤retim Birli¤i) Kanunu’nun kabulü
(Z.C., Devre: II, cilt: 7, s.27; N.ll, s.849; T.D.T., s. 125; ‹.A.,
s.779; T.M.T.V, s. 1145-1446; T.L.Y., s.18-24,28).

: Hilâfetin kald›r›lmas›na ve Osmanl› Hanedan›’n›n Türkiye
Cumhuriyeti s›n›rlar› d›fl›na ç›kar›lmas›na dair Kanun’un
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kabulü (Z.C., Devre: II, cilt: 7, s.69; N.ll, s.849; T.D.T.,
s.125; ‹.A., s.774; T.L.Y., s.29-36,191).

: fieriye ve Evkaf Vekâleti ile Erkân-› Harbiye-i Umumiye Ve-
kâleti’nin kald›r›lmas›na dair Kanun’un kabulü (Z.C., Devre:
II, cilt: 7, s.24; N.ll, s.849; ‹.A., s.779; T.L.Y., s.2-8,17). (fie-
riye ve Evkaf Vekâleti’nin dinî hizmetlerini yürütmek üzere
Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›, Erkân-› Harbiye-i Umumiye Ve-
kâleti’nin yerine Genelkurmay Baflkanl›¤› kurulmufltur).

3/4 Mart 1924 : Abdülmecit’in ‹stanbul’dan yurt d›fl›na ç›kar›l›fl› (‹.O.T.K. IV,
s.470).

4 Mart 1924 : Atatürk’ün, Ankara’da, ‹stanbul gazeteleri baflmuharrirleri-
ne hilâfetin kald›r›lmas› hakk›nda demeci: “...Bu kararlar
millet ve memleket için herhalde çok hay›rl›d›r ve pek az
zamanda bütün bu iyilikler kendisini gösterecektir”
(A.S.D.III, s.74).

9 Nisan 1924 : Atatürk’ün, Çankaya’da Sovyet Elçisi Suriç’i kabulü ve gö-
rüflmesi (Bu görüflmede ‹smet Pafla da bulunmufltur. Ha.
10.4.1924).

20 Nisan 1924 : 20 Ocak 1921 tarihli Anayasa’da baz› de¤ifliklikler yap›la-
rak haz›rlanan 105 Maddelik yeni Anayasa’n›n Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nde kabulü (Z.C., Devre: II, cilt: 8, s.
1005; N.ll, s.714; B.M.‹., s.30). (Çeflitli tarihlerde baz› de¤i-
fliklikler yap›lan 1924 Anayasas›, 27 May›s 1960’a kadar
yürürlükte kalm›flt›r).

23 Nisan 1924 : Atatürk’ün, 23 Nisan’›n 4. y›ldönümü nedeniyle Hâkimiyet-
i Milliye muhabirine söyledikleri: “...Befl y›l evvel nas›lsa
bugün de ayn› hislerle doluyum. Halden emin, gelecekten
eminim. Bugün nas›lsa yar›n da öyle olacakt›r” (Ha.
25.4.1924).

: Atatürk’ün, 23 Nisan’›n 4. y›ldönümü nedeniyle Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi önünde düzenlenen geçit törenini izleme-
si, daha sonra Meclis’te kutlamalar› kabulü (Ha.
25.4.1924).

4 May›s 1924 : Atatürk’ün, “New York Herald” muhabirine hilâfet ve yaban-
c› dinî kurumlar hakk›nda demeci: “...Her ad›mda patrikha-
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neler ve hilâfet gibi siyasî, dinî kurumlar›n hukuku ile karfl›
karfl›ya geldik. Patrikhanelerin veya hilâfetin itirazlar›na
maruz olmaks›z›n hiçbir düzenleme veya ilerici fikir, idare
fleklimize sokulam›yordu” (A.S.D.V, s.104).

7 May›s 1924 : Atatürk’ün, Millî Mücadele ve Ba¤›ms›zl›k Savafl› üzerine
Yunus Nadi Bey’le görüflmesinin Cumhuriyet gazetesinde
yay›mlanmas›: “...Türkiye’nin ve Türk milletinin ve Türk mil-
leti menfaatlerinin en emin savunmas›n›n ancak Anka-
ra’dan olabilece¤i olaylarla belli olmufltur” (A.S.D.V, s.99-
104).

11 May›s 1924 : Atatürk’ün, Çankaya’da Macar Elçisi Tahy de Tahvar’›n gü-
ven mektubunu kabulü ve Elçi’nin söylevine cevap konufl-
mas› (A.S.D.V, s.31).

: Atatürk’ün, Ankara Belediye Baflkan› Asaf (‹lbay) Bey’i, Or-
man Çiftli¤i kurulmas› için düflünülen arazi üzerindeki ça-
d›rl› karargâha ça¤›rarak direktifi: “...Burada bir çiftlik kur-
mak istiyorum. Bu çiftli¤in faydas›, memlekette ça¤dafl zi-
raat usulünü yerlefltirmek için bir örnek teflkil etmesi ola-
cakt›r. Modern bir çiftli¤e gerekli bütün tertibat ve araçlara
sahip olunmal›d›r” (A.H.H., T. 28.6.1949).

30 May›s 1924 : Fikriye Han›m’›n Ankara’da intihar› (Ha. 1.6.1924). (Fikriye
Han›m, Münih’ten ‹stanbul’a döndükten sonra, Atatürk’ün
Ankara’ya gelmesine izin vermemesi üzerine k›sa bir süre
‹stanbul’da kalm›fl, daha sonra Gelibolu’ya giderek, eski-
den tan›d›¤› bir ailenin evinde bir sene kadar misafir edil-
mifltir. Ancak 1924 y›l› may›s›n›n sonlar›nda, baflkas›na ait
bir nüfus cüzdan›n› kullanarak Gelibolu’dan ‹stanbul’a, ora-
dan da Ankara’ya gelmeyi baflarm›fl, 30 May›s günü Ata-
türk’le görüflmek üzere Çankaya’ya gitmiflti. Köflke var›fl›n-
da bu arzusunun yerine getirilemeyece¤i kendisine söyle-
nildi¤i zaman, geri dönmek üzere -beklemekte olan- pay-
ton’a binmifl, paytonda, yan›nda tafl›d›¤› tabanca ile intihar
etmifltir. A.A.H., s.81-83; Fi., s.97-102; Ha. 1.6.1924; K.A.
H.A., M. 30.11.1951).

10 Haziran 1924 : Atatürk’ün, Halk Partisi Yürütme Kurulu üyelerine akflam
Çankaya’da yemek vermesi ve memleket sorunlar› üzerin-
de sohbeti (Ha. 11.6.1924).
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14 Haziran 1924 : Atatürk’ün, ‹çiflleri Bakan› Recep (Peker) Bey’i ve Genel-
kurmay Baflkan› Fevzi (Çakmak) Pafla’y› makamlar›nda zi-
yareti ve görüflmeleri (Ha. 15.6.1924).

15 Haziran 1924 : Atatürk’ün, Ankara’n›n yeni Belediye Baflkan› Haydar (Yu-
lu¤) Bey’i Çankaya’da kabulü ve flehrin imar› hakk›nda gö-
rüflmesi (Ha. 16.6.1924).

16 Haziran 1924 : Atatürk’ün, Çankaya’da Almanya Elçisi Rudolf Nadolny’nin
güven mektubunu kabulü (Ha. 17.6.1924).

25 Haziran 1924 : Atatürk’ün, Çankaya’da Polonya Elçisi Kaoll Romain’in gü-
ven mektubunu kabulü ve Elçi’nin söylevine cevap konufl-
mas› (D.B.Y. 1967, s.1091; Ha. 26.6.1924).

26 Haziran 1924 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Vekiller Heyeti toplant›s›na bafl-
kanl›k yap›fl› (Ha. 27.6.1924).

1 Temmuz1924 : Atatürk’ün, ‹mar Bakan› Celâl (Bayar) Bey’i makam›nda zi-
yareti ve bir süre görüflmesi (Ha. 2.7.1924).

3 Temmuz 1924 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Vekiller Heyeti toplant›s›na bafl-
kanl›k edifli (Ha. 4.7.1924).

25 Temmuz 1924 : Atatürk’ün, Cebeci bölgesinde otomobille bir gezinti yap-
mas› (Ha. 27.7.1924).

30 Temmuz 1924 : Atatürk’ün, akflam ‹smet Pafla’y› Çankaya’da yeme¤e al›-
koymas› (Ha. 31.7.1924).

6 A¤ustos 1924 : Atatürk’ün, Çankaya’da, Baflbakan ve D›fliflleri Bakan› ‹s-
met Pafla ile ‹mar Bakan› Celâl (Bayar) Bey’i kabulü (Ha.
7.8.1924).

12 A¤ustos 1924 : Atatürk’ün, Ankara’ya gelen Berlin Elçisi Kemalettin Sami
Pafla’y› kabulü (Ha. 13.8.1924).

18 A¤ustos 1924 : Atatürk’ün, Sa¤l›k Bakan› Refik (Saydam) Bey’le beraber
D›fliflleri Bakanl›¤›’na giderek Baflbakan ve D›fliflleri Baka-
n› ‹smet (‹nönü) Pafla’y› ziyareti (Ha. 19.8.1924).

25 A¤ustos 1924 : Atatürk’ün, Ankara’da Ö¤retmenler Birli¤i Kongresi üyeleri-
ne verilen çayda konuflmas›: “...Ö¤retmenler! Yeni kufla¤›
Cumhuriyet’in fedakâr ö¤retmen ve e¤itimcileri, sizler yetifl-
tireceksiniz, yeni kuflak sizin eseriniz olacakt›r!” (A.S.D.II,
s.172-173; A.Ö.A.Z.I.K., s.18-19).

26 A¤ustos 1924 : Atatürk’ün direktifiyle, Ankara’da Türkiye ‹fl Bankas›’n›n ku-
ruluflu (T.S., s.263; T.D.T., s.166).
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: Atatürk’ün, akflam, sohbet esnas›nda Türkiye ‹fl Bankas›
‹dare Meclisi üyelerine söyledikleri: “Sermayenin azl›¤›na
bakarak cesaretiniz k›r›lmas›n! Böyle kurumlar için en kuv-
vetli sermaye, zekâ, dikkat, iffettir; teknik ve metodik çal›fl-
mas›n› bilmektir. Bu inançla ifle sar›l›n›z, mutlaka baflar›r-
s›n›z! ..Bu iflte baflar› kazanmay›, e¤er flahsî bir onur me-
selesinden daha ileri, millî bir gurur, millî bir onur meselesi
yaparsan›z çal›flmak için, amac›n›za ulaflmak ve daha yük-
selmek için muhtaç oldu¤unuz atefli, enerjiyi bol bol yürek-
lerinizde bulacaks›n›z!” (C. 27.8.2934; A.Soh., s.18).

29 A¤ustos 1924 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber Ankara’dan trenle
Dumlup›nar’a hareketi (S.S., s.6; A.O.A.Z.‹.K., s.20; A. ve
D., s.45).

30 A¤ustos 1924 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber Eskiflehir - Afyon üze-
rinden Dumlup›nar’a gelifli (S.S., s.7; A.Y.G., s.34).

: Atatürk’ün Dumlup›nar’da Meçhul Asker An›t›’n›n temelini
atmas› ve “Baflkomutan Meydan Muharebesi”nin ikinci y›l-
dönümü nedeniyle yap›lan törende konuflmas›: “...Hiç flüp-
he etmemelidir ki yeni Türk Devleti’nin, genç Türk Cumhu-
riyeti’nin temeli burada sa¤lamlaflt›r›ld›; ebedî hayat› bura-
da taçland›r›ld›. ...Bu an›t Türk vatan›na göz dikeceklere,
Türk’ün 30 A¤ustos günündeki ateflini, süngüsünü, hücu-
munu, kudret ve iradesindeki fliddeti hat›rlatacakt›r!” (S.S.,
s.31-41; A.O.A.Z.‹.K., s.33,53-73; A.S.D.II, s. 173-182; A.
ve D., s. 43-51) (Atatürk, törende Fevzi (Çakmak) Pa-
fla’n›n, Darülfünun Rektörü ‹smail Hakk› Bey’in, bas›n ad›-
na Ahmet A¤ao¤lu’nun, Türkocaklar› ad›na Hamdullah
Suphi Bey’in, Ö¤retmenler Birli¤i ad›na Nüzhet Haflim
Bey’in, Barolar ad›na Muhiddin Baha Bey’in, Türkiye ‹dman
Cemiyetleri ‹ttifak› ad›na Ali Sami Bey’in, K›z›lay ad›na Dr.
Âkil Muhtar Bey’in, T.B.M.M. ad›na Fethi (Okyar) Bey’in ko-
nuflmalar›n› dinlemifl, daha sonra kendisi kürsüye gelmifl-
tir).

: Atatürk’ün, Dumlup›nar’da 30 A¤ustos törenini takiben as-
kerî geçit törenini izlemesi (S.S., s.41).

: Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber akflam Dumlup›nar’dan
Bursa’ya hareketi (S.S., s.41; A.Y.G., s.34).
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31 A¤ustos 1924 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber Dumlup›nar’dan Afyon-
Eskiflehir yoluyla Bursa’ya gelifli (S.S., s.44; Ha. 1.9.1924;
A. ve D., s.51).

11 Eylül 1924 : Atatürk’ün, Bursa’n›n kurtuluflunun 2. y›ldönümünde Bur-
sa’da konuflmas›: “Efendiler, bu kurtulufl gününü size teb-
rik ederken bu da¤larda, bu ovalarda kanlar›n› döken flehit-
lerimizi ve vatanlar› için, milletleri için minnet ve meflakkat
bilmeyen kahraman gazilerimizi hürmetle yâd ederim”
(S.S., s.55-60; A.S.D.II, s. 183-187).

: Atatürk’ün, saat 16.30’da Lâtife Han›m’la beraber
Bursa’dan Mudanya’ya hareketi (S.S., s.63; A. ve D., s.52).

12 Eylül 1924 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber Hamidiye kruvazörü ile
Mudanya’dan hareketle ‹stanbul’dan geçerek -Trabzon’a
gitmek üzere- Karadeniz’e ç›k›fl› (S.S., s.54-55; A.Y.G., s.
341).

: Atatürk’ün Hamidiye kruvazörü ile ‹stanbul’dan geçifli ne-
deniyle ‹stanbul Belediye Baflkan› Emin (Erkul) Bey’in, ‹çifl-
leri Bakan› Recep (Peker) Bey’e ‹stanbul halk›n›n sevinç
ve teflekkürlerini bildiren telgraf› (A.H.M., s.356).

13 Eylül 1924 : Atatürk’ün, Hamidiye kruvazörü ile Trabzon’a gitmek üze-
re Karadeniz’de seyahati (S.S., s.65).

14 Eylül 1924 : Atatürk’ün, Trabzon’a gitmek üzere Hamidiye kruvazörü ile
Karadeniz seyahatine devam etmesi (S.S., s.65).

: Atatürk’ün, gazetelerde yay›nlanmak üzere aç›klamas›: “Ali
Haydar Mithat ve Doktor Hüseyin Suat nam›ndaki zatlar›n
kendilerini selâmlamad›¤›mdan dolay›, Belediye Baflka-
n›’n›n, halk ad›na olan telgraf›na ifltirak etmediklerini, ‹çifl-
leri Bakanl›¤›’na telgraf ile bildirdiklerinden haberdar ol-
dum. ‹stanbul’dan geçerken, binmifl oldu¤um gemi, usulü
gere¤ince ‹stanbul’u ve muhterem halk›n› selâmlam›flt›r.
E¤er, ayr›ca Ali Haydar Mithat ve Hüseyin Suat ad›ndaki
zatlar› selâmlamam›fl ise, ad› geçenlerin esasen selâmlan-
maya lây›k bulunmamalar›ndan ileri gelmifltir” (A.H.M.,
s.356-357). (Mithat Pafla’n›n o¤lu olan Ali Haydar Mithat ile
Hüseyin Cahit Yalç›n’›n kardefli olan Dr. Hüseyin Suat Bey-
ler, ‹çiflleri Bakan› Recep (Peker) Bey’e birer telgraf çeke-
rek “‹stanbul halk› ad›na 12 Eylül 1924’de Belediye Baflka-
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n› taraf›ndan kendisine çekilen telgrafa -Cumhurbaflkan›
Hazretleri’nin flehrin önünden geçerken halk› selâmlama-
d›klar› gerekçesiyle- ifltirak etmediklerini bildirmifllerdi. Oy-
sa ki, Hamidiye kruvazörü, Bo¤az’dan Karadeniz’e ç›kar-
ken top at›fllar›yla ‹stanbul halk›n› selâmlam›fl bulunuyor-
du).

15 Eylül 1924 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber Hamidiye kruvazörü ile
saat 11.00’de Trabzon’a gelifli ve r›ht›mda büyük törenle
karfl›lan›fl› (S.S., 66; B.T.T., s.4; K.A.H.A., M. 4.12.1951; A.
ve D., s.60; A.Y.G., s. 341).

: Atatürk’ün, Trabzon’da Belediye’yi, Halk Partisi Merkezi’ni,
Vilâyeti ziyareti (S.S., s.67); akflam, Trabzon Belediyesi ta-
raf›ndan flereflerine verilen ziyafette konuflmas›: “...Arka-
dafllar, befl sene evvel ilk defa Samsun’a ayak bast›¤›m
zaman bana kalp kuvveti veren vatandafllar›m›n ilk saf›nda
kahraman Trabzonlular›n bulundu¤unu asla unutmayaca-
¤›m. Sakarya kanl› savafl›na Üçüncü Tümen ile yetiflen
Trabzon evlâtlar›n›n muharebe meydan›nda gösterdikleri
fedakârl›¤›n k›ymetli hat›ras› daima dima¤›mda canl› kala-
cakt›r” (S.S., s.67-69; A.S.D.II, s.187; B.T.T., s.6; A. ve D.,
s.61).

16 Eylül 1924 : Atatürk’ün, Trabzon’da ziyaret ve incelemeleri, Ö¤retmen
Okulu’nun hat›ra defterine yazd›klar›: “...Memleketin muh-
taç oldu¤u ö¤retmen miktar› düflünülürse bunun daha yüz
misline ç›kmas› gerekir. Say› eksikli¤i, yetiflen ö¤retmenle-
rimizin k›ymet ve faziletteki yüksekli¤i ile ancak telâfi edile-
bilir. Yeni kuflak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü
ö¤retmenler toplulu¤undan ve onlar›n yetifltirecekleri ö¤ret-
menlerden alacakt›r!” (S.S., s.70; B.T.T., s. 10; A. ve D.,
s.62).

: Atatürk’ün, akflam, Trabzon Halk Partisi’ni ziyareti ve fleref-
lerine verilen ziyafette konuflmas›: “Bütün cihan bilsin ki
benim için bir tarafl›k vard›r; bir taraf›m. O da cumhuriyet
taraftarl›¤›, fikrî, sosyal ink›lâp taraftarl›¤›! Bu noktada yeni
Türkiye toplulu¤unda bir ferdi hariç düflünmek istemiyo-
rum!” (S.S., s.71-73; B.T.T., s.8; A ve D., s.63; A.S.D.II, s.
189).
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: Atatürk’ün, Erzurum’daki zelzeleyi haber almas› üzerine
Erzurum Valili¤i’ne telgraf›: “Erzurum ilinin muhtelif bölge-
lerinde zelzele oldu¤u üzüntü ile haber al›nd›. Bilgi verilme-
sini ve zarar derecesinin bildirilmesini rica ederim” (S.S.,
s.74).

: Atatürk’ün, zelzele hakk›nda bilgi veren Erzurum Valisi’ne
telgraf›: “Bafllad›¤›m seyahati bu elim vaziyet karfl›s›nda
yar› b›rakmak karar›n› verdim. Trabzon-Erzurum yolunun
hali ve Trabzon’da istifadeye elveriflli otomobil bulamamak
dolay›s›yla bu yolla derhal hareket mümkün olmam›flt›r.
Gereken arac› buldurarak di¤er bir yönden hareket edece-
¤im. Muhterem hemflehrilerimin ›st›raplar›n› ortadan kald›r-
mak için en etkili surette çal›flaca¤›m› bildirmenizi rica ede-
rim” (S.S., s.80).

17 Eylül 1924 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber Hamidiye kruvazörü ile
ö¤leden sonra Trabzon’dan ayr›l›fl› ve saat 18.00’de Ri-
ze’ye gelifli (S.S., s.80-81; A. ve D., s.65).

: Atatürk’ün, Rize’de Vilâyeti, Belediye’yi, Halk Partisi ve Ko-
mutanl›k binalar›n› ziyareti ve heyetleri kabulü (S.S., s.82).

18 Eylül 1924 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber saat 14.30’da Hamidi-
ye kruvazörü ile Rize’den Giresun’a hareketi (S.S., s.82;
A.Y.G., s.296;A. ve D., s.65).

: Atatürk’ün, Rize’den ayr›l›rken, medreselerin aç›lmas›n› is-
teyen bir hoca heyetine ba¤›rarak söyledikleri: “Mektep is-
temiyorsunuz; halbuki, millet, onu istiyor. B›rak›n›z, art›k bu
zavall› millet, bu memleket evlâd› yetiflsin! Medreseler aç›l-
mayacakt›r; millete mektep lâz›md›r!” (S.S., s.82).

: Atatürk’ün, medreselerin tekrar aç›lmas› için kendisine di-
lekçe veren iki müftüye cevab› nedeniyle tebriklerini sunan
‹zmir Milletvekili Mahmut Esat (Bozkurt) Bey’e telgraf›:
“Gezdi¤im ve gördü¤üm her yerde millet, cehalete ve taas-
suba harp ilân› halindedir. Uygarl›k ve ilerleme yolunda bir
an kaybetmeye izni yoktur. Pasl› beyinlerin fluursuz sözle-
ri, anide milletin müflterek ve müthifl feveran›yla bunalmak-
tad›r. Bunu gözlerimle gördüm” (A. ve D., s.66).

19 Eylül 1924 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber Hamidiye kruvazörü ile
Rize’den Giresun’a gelifli ve Giresunlular ad›na konuflan
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bir gencin söylevine cevap konuflmas›: “Bu sözlerinizle bü-
tün memleket gençli¤ine tercüman olmaktas›n›z. Muhare-
be meydanlar›nda kanlar›n› ak›tan flehitlerin ruhlar› bu söz-
leri iflitmekte ve huzura eriflmektedir. Memleketin fluurlu ve
zinde gençli¤i karfl›s›nda hissetti¤im bahtiyarl›k büyüktür”
(S.S., s.83-85; A.S.D.V, s.32; A. ve D., s.67-68; G. s.21).

: Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber ö¤leden sonra Hamidi-
ye kruvazörü ile Giresun’dan Ordu’ya gelifli, flehirde ziya-
retleri ve akflam Ordu’dan ayr›l›rken halka hitab›: “...Bu flu-
urlu gösterinizle Türk milletinin bütün cihan karfl›s›nda son-
suza dek yaflayaca¤›n› bir daha ispat etmifl olan sizin sa-
mimî çehreleriniz ve sevimli gözleriniz karfl›s›nda, günlerce
kalmak ve sizinle samimî sohbetlerde bulunmak isterdim!”
(S.S., s.85;A. ve D., s.68; A.S.D.V., s.32).

: Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber akflam Hamidiye kru-
vazörü ile Ordu’dan Samsun’a hareketi (S.S., s.86).

: Atatürk’ün, Hamidiye kruvazörü ile Ordu - Samsun yolculu-
¤u esnas›nda, gece gemide verdi¤i ziyafette Hamidiye Ko-
mutan›’n›n konuflmas›na cevab›: “...Millî Mücadele esna-
s›nda donanmam›z›n toplu olarak kullan›lmas›na imkân
yoktu. Bununla beraber da¤›n›k ve vatansevercesine hiz-
metler pek çoktur” (S.S., s.86-88; A. ve D., 70; A.S.D.V,
s.33).

20 Eylül 1924 : Atatürk’ün, Hamidiye kruvazörünün hat›ra defterine yazd›k-
lar›: “...S›n›rlar›n›n önemli ve büyük parçalar› deniz olan
Türk Devleti’nin donanmas› da önemli ve büyük olmak ge-
rekir. O zaman Türk Cumhuriyeti daha kayg›s›z ve emin
olacakt›r. Mükemmel ve güçlü bir Türk donanmas›na sahip
olmak amaçt›r” (S.S., s.89; A. ve D., s.90).

: Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber sabah Hamidiye kruva-
zörü ile Ordu’dan Samsun’a gelifli, Belediye binas›nda gö-
rüflmeleri, akflam fiehir Belediyesi’nin flerefine verdi¤i ziya-
fette konuflmas›: “Düflmanlar›n ‹zmir’e ç›kt›klar› günlerde
idi ki, ‹stanbul’dan ç›karak Samsun’a gelmifltim. Ben Sam-
sun’u ve Samsun halk›n› gördü¤üm zaman memleket ve
millete ait bütün düflüncelerimin, kararlar›m›n her halde ye-
rine getirilebilir oldu¤una bir defa daha kuvvetle inan-
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d›m.Samsunlular›n hal ve vaziyetlerinde gördü¤üm, gözle-
rinde okudu¤um vatanseverlik, ümit ve tasavvurlar›m›
olumlu kanaata ulaflt›rmaya kâfi gelmiflti” (S.S., s.90-95;
A.S.D.II, s. 190; S.T., s.86-87; A. ve D., s.75-77).

21 Eylül 1924 : Atatürk’ün, Samsun-Çarflamba demiryolu hatt›n›n temel at-
ma töreninde konuflmas›: “Memleket idaresinde cesaretle,
kiflisel belirsiz düflüncelerle ne yap›lmak arzu etti¤ini bilme-
yenlere, halk›n sa¤duyusuna baflvurmay› tavsiye etmelidir.
Halk, köylüler bana her yerde ifl program›n› flu iki kelime ile
ihtar ettiler: Yol, mektep!” (S.S., s.95-98; A.S.D.II, s. 193;
S. T., s.89-90; A. ve D., s. 77-78).

: Atatürk’ün, ö¤leden sonra Samsun’da Hükûmet Kona¤›’n›,
Komutanl›¤›, hastaneleri ve -Samsun’a ilk geliflinde kald›-
¤›- M›nt›ka (Mantika) Palas’› ziyareti, akflam halk aras›nda
tiyatro seyretmesi (S.S., s.98; A.Y.G., s.303).

22 Eylül 1924 : Atatürk’ün, Ö¤retmenler Birli¤i’nin Samsun ‹stiklâl Ticaret
Mektebi’nde flerefine verdikleri çayda konuflmas›: “Bu çay
ziyafetini düzenleyenlere özel olarak teflekkür ederim. Bu
vesile beni, Samsun’un çok ayd›n ortam›nda bulundurmufl
oldu. Bu vesile beni, kafalar› ilim ve fen ile bezenmifl k›y-
metli insanlardan oluflmufl bir topluluk huzurunda bulun-
makla pek mutlu etti. Dünyada her fley için, uygarl›k için,
hayat için, baflar› için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir.
‹lim ve fennin d›fl›nda yol gösterici aramak dalg›nl›kt›r, bil-
gisizliktir, do¤ru yoldan sapmakt›r! Yaln›z, ilim ve fennin ya-
flad›¤›m›z her dakikadaki geliflimini kavramak, ilerlemeleri
zaman›nda izlemek flartt›r” (S.S., s.99-108; A.S.D.II, s.194;
S.T., s.90-91; A. ve D., s.79-83).

: Atatürk’ün, Samsun’da Ö¤retmenler Birli¤i’ni ziyareti ve
Birli¤in hat›ra defterine yazd›klar›: “...Bütün Türkiye’yi içine
alan Ö¤retmenler Birli¤i’nin, bütün milleti ayd›n birlik haline
getirdi¤i zaman, Türk milletinin nas›l bir demir kütle olaca-
¤›n› düflünmek cidden büyük zevk ve saadettir!” (Samsun
‹l Y›ll›¤›, 1967, s. 134).

23 Eylül 1924 : Atatürk’ün, Samsun’da baz› heyetleri kabulü ve flehrin ihti-
yaçlar› hakk›nda bilgi almas› (S.T., s.94).

: Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber evinde misafir kald›kla-
r› fiahinzade Remzi Bey’in aile albümüne hat›ra olarak
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yazd›klar›: “Samsun’da kald›¤›m›z günler içinde misafir ol-
du¤umuz fiahinzade Remzi Bey’in evinde, evin sahibi tara-
f›ndan gördü¤ümüz misafirseverli¤i ve nezaketi özellikle
kaydederim” (B.T., s.400; A.Y.G., s.304).

24 Eylül 1924 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber Erzurum’a gitmek üze-
re saat 10.00’da otomobille Samsun’dan ayr›l›fl› ve Hav-
za’ya gelifli (S.S., s. 111; S. T., s.94; A. ve D., s.86).

: Atatürk’ün, Havza’da konuflmas›: “...Havza’ya ve Havzal›-
lara çok borçluyum. Kalbî ba¤l›l›¤›m› ebediyen saklayacak,
sizi hiç unutmayaca¤›m. Muhterem Havzal›lar! ‹lk cüreti, ilk
cesareti gösteren, ilk örgüt yapan siz oldunuz. ‹nk›lâp ve
Cumhuriyet Tarihi’nde kahraman Havza’n›n ve Havzal›la-
r›n büyük bir yeri vard›r” (Yu. s.36; A.S.D.ll, s.199).

: Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber ö¤leden sonra Hav-
za’dan Amasya’ya hareketi (S.S., s.111; A.Y.G., s.304).

: Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber saat 19.30’da Hav-
za’dan Amasya’ya gelifli ve karfl›lay›c›lara hitaben konufl-
mas›: “...Cumhuriyet bayra¤› alt›nda birlik, kararl›l›k ve gay-
ret en esasl› ilkemiz olmal›d›r” (Amasya ‹l Y›ll›¤›, 1967,
s.101;A.Y.G.,s.43).

: Atatürk’ün, gece Amasya Belediyesi taraf›ndan flerefine
verilen ziyafette konuflmas›: “Benim için, memleket için, in-
k›lâp için çok mühim günler geçirdi¤im bir flehirde bulunu-
yorum. Milletin varl›¤›n› tan›may› alçalma sayanlar, kendi-
lerinin Allah’›n gölgesi oldu¤unu iddia dalg›nl›¤›nda, cüre-
tinde, sahtekârl›¤›nda bulunanlar, en nihayet bu mukaddes
varl›¤a ilk defa bu flehirde hürmete mecbur edilmifllerdir!”
(S.S., s.112-113; A.S.D.ll, s.200).

25 Eylül 1924 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber sabah Amasya’dan ha-
reketle saat 16.00’da Tokat’a gelifli (S.S., s.113; G.K.G.,
s.143; A.Y.G., s.43,337).

26 Eylül 1924 : Atatürk’ün, Tokat Valili¤i’nde ilgililerden flehrin sorunlar›
hakk›nda bilgi al›fl›, daha sonra Kolordu Dairesi’ni ziyareti,
akflam Tokat Musiki Yurdu taraf›ndan verilen konseri izle-
mifli (S.S., 114; A.Y.G., 3.337).

27 Eylül 1924 : Atatürk’ün, sabah Tokat Belediyesi’ni ziyareti, daha sonra
Lâtife Han›m’la beraber Tokat’tan hareketle saat 16.30’da
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Sivas’a gelifli, Sivas Kongresi’nin topland›¤› lise salonunda
flehir temsilcilerini kabulü, akflam flerefine verilen yemekte
teflekkür konuflmas› (S.S., s.115-116; A.Y.G., s.323,337;
G.K.G., s.134,143-144).

28 Eylül 1924 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber sabah Sivas’tan hare-
ketle 11.30’da Zara’ya gelifli, bir süre dinlendikten sonra
Zara’dan hareketle yolda Hafik’e de u¤rayarak saat
18.00’de Suflehri’ne var›fl› ve geceyi burada geçirifli (S.S.,
s. 116-117; G.K.G., s. 144; A. Y.G., s.324).

29 Eylül 1924 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber sabah Suflehri’nden
hareketle akflam saat 18.00’de Erzincan’a gelifli, Beledi-
ye’yi, Vilâyet Kona¤›’n› ve Kolordu Karargâh›’n›, Halk Par-
tisi’ni ziyareti, akflam flereflerine verilen ziyafette konuflma-
s›: “Erzincan’›n az zamanda lây›k oldu¤u ve Cumhuriyet’in
kendisinden bekledi¤i derecede ›fl›k ve ilerleme kayna¤›
olaca¤›na tamamen inan›yorum” (S.S., s.117-119; A.Y.G.,
s.143).

30 Eylül 1924 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber sabah Erzincan’dan
hareketle saat 17.00’de Erzurum’a gelifli, Vilâyet Kona¤›’n›
ziyareti, Cumhuriyet Caddesi’ni hizmete aç›fl› (S.S., s. 123;
K.A.H.A., M. 4.12.1951; G.K.G., s.145).

: Atatürk’ün, akflam Erzurum’da flerefine verilen ziyafette ko-
nuflmas›: “Muhterem hemflehrilerim kahraman Erzurumlu-
lar›n bugün hakk›mda gösterdikleri samimî, mertçe, sevgi
dolu gösterilerden dolay› fevkalâde memnunum. Benim bu-
raya geliflim, bütün milletin ateflten bir çember içine al›nm›fl
oldu¤u bir zamana tesadüf etti. Bütün millet, bu çemberin
içinden nas›l ç›kaca¤›n› düflünmekle meflguldü. Memleke-
tin bat› bölgesi düflman ayaklar›na terk edilmifl ve oradaki
halk silâha sar›lm›fl, buran›n halk› ise memleketin felâket-
ten kurtulmas› için aya¤a kalkm›fl bir vaziyette idi. Ben iflte
böyle bir zamanda Erzurum’a geldim. Burada gördü¤üm
samimiyet, mertlik, vefakârl›k benim, memleketi kurtarmak
için her türlü fedakârl›¤› yapmam hususundaki karar ve
kuvvetimi art›rm›fl idi. O zamanki vaziyetimi çok iyi biliyor-
sunuz. Burada rütbemi, resmî mevkiimi, üniformam› att›m
ve bütün kâinata ilân ettim ki milletin sinesinde bir ferdim!”
(S.S., s.123-130; A.S.D.II, s.202-204).
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1 Ekim 1924 : Atatürk’ün, Erzurum’da “Depremden Zarar Görenlere Yar-
d›m Komisyonu”nun çal›flmalar›n› denetlemesi ve felâket-
zedelere harcanmak üzere gerek kendisi gerekse Lâtife
Han›m’›n onar bin lira ba¤›flta bulunmas› (S.S., s.132;
G.K.G., s.150; A.Y.G., s. 150).

2 Ekim 1924 : Atatürk’ün, Erzurum’dan hareketle depremden zarar gören
Hasankale (Pasinler) ve köylerinde incelemelerde bulun-
mas›, akflam tekrar Erzurum’a dönüflü (S.S., s.132-136;
G.K.G., s.134; 150-152; A.Y.G., s.150).

3 Ekim 1924 : Atatürk’ün, Erzurum’da, deprem felâketzedeleri yarar›na
tertiplenen at yar›fllar›n› izlemesi, daha sonra “Depremden
Zarar Görenlere Yard›m Komisyonu” toplant›s›na kat›lmas›
(S.S., s.137; G.K.G., s.152; A.Y.G., s.150).

4 Ekim 1924 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber Erzurum’dan hareketle
saat 18.00’de Sar›kam›fl’a gelifli ve geceyi burada geçirifli
(S.S., s.137-138; K.A.H.A., M. 4.12.1951; G.K.G., s.153;
A.Y.G..S.150,209).

5 Ekim 1924 : Atatürk’ün, Sar›kam›fl’ta Türkoca¤›’n›, Hükûmet Binas›’n›
ve Belediye’yi ziyareti, heyetleri kabulü, akflam Lâtife Ha-
n›m’la beraber Kurtulufl Savafl› ile ilgili bir piyesi seyretme-
si (S.S., s.139; G.K.G., s.153; A.Y.G., s.209).

6 Ekim 1924 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber sabah Sar›kam›fl’tan
hareketle ö¤le vakti Kars’a gelifli, flehirde ziyaret ve tetkik-
leri, Türkoca¤›’nda millî oyunlar› izlemesi, akflam 21.00’de
trenle tekrar Sar›kam›fl’a hareketi (S.S., s.139-140; G.K.G.,
s.153; A.Y.G., s.209-210).

7 Ekim 1924 : Atatürk’ün, Sar›kam›fl’ta ilgililerle görüflme ve tetkikleri, gü-
nün bir bölümünü istirahatle geçirmesi (S.S., s.140;
G.K.G., s. 157).

: Sar›kam›fl’ta akflam, Ordu Komutan› Ali Sait Pafla’n›n,
evinde Atatürk flerefine ziyafeti (Bu ziyafet sonras›, yemek
salonunun yan›ndaki hususi dairelerine geçen Atatürk ile
Lâtife Han›m aras›nda -Lâtife Han›m’›n yemekteki yersiz
bir davran›fl› üzerine- tart›flma olmufltur. K.A.H.A., M. 4-
5.12.1951).
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8 Ekim 1924 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber Sar›kam›fl’tan hareket-
le ö¤leden sonra Erzurum’a dönüflü (S.S., s. 142;
K.A.H.A., M. 5.12.1951; G.K.G., s.134; 157; A.Y.G.,
s.150).

9 Ekim 1924 : Atatürk’ün, Erzurum’da sabah Mufl ve Bitlis’ten gelen he-
yetleri kabulü; ö¤leden sonra Belediye’yi, Komutanl›¤›,
okullar›, hastaneleri ziyareti; Lise’de ve Erkek Ö¤retmen
Okulu’nda flereflerine verilen çaylarda ö¤retmenlerle soh-
beti (S.S., s.142;A.Y.G., s.150; G.K.G., s.134).

: Atatürk’ün, Lâtife Han›m’› Ankara’ya götürmek üzere Bafl-
yaver Salih (Bozok) Bey’e direktifi, bu direktif üzerine Lâti-
fe Han›m’›n otomobille Erzurum’dan ayr›l›fl› ve Atatürk ta-
raf›ndan u¤urlan›fl› (Lâtife Han›m, Erzincan’a geldi¤inde
-oraya bir gün sonra Atatürk’le beraber gelecek olan- K›l›ç
Ali’ye verilmek üzere Kolordu Komutan› As›m (Gündüz)
Pafla’ya bir mektup b›rakm›flt›r. K›l›ç Ali’ye verilecek olan
bu mektubun içinde ayr›ca, kapal› zarf içinde Lâtife Han›m
taraf›ndan Atatürk’e yaz›lm›fl bir mektup da bulunuyordu.
Bu mektup, Atatürk’ün Erzincan’a geldi¤i 10 Ekim 1925 ge-
cesi K›l›ç Ali taraf›ndan kendisine sunulmufltur. K.A.H.A.,
M. 6.12.1951; H.A.Y., s.221-222).

10 Ekim 1924 : Atatürk’ün, sabah Ankara’ya dönmek üzere Erzurum’dan
ayr›l›fl› (S.S., s.142; K.A.H.A., M. 6.12.1951; A.Y.G., s.143-
144; A. ve D., s.86).

: Atatürk’ün, saat 13.00’te Tercan’a gelifli ve ö¤le yeme¤ini
burada yemesi (S.S., s.145).

: Atatürk’ün, akflam Erzincan’a gelifli ve gece Halk Partisi ta-
raf›ndan flerefine verilen ziyafette bulunmas› (S.S., s.145;
A.Y.G., s. 144; A. ve D., s.86).

: Atatürk’ün, gece, Lâtife Han›m’› Ankara’ya götürmekte olan
Baflyaver Salih (Bozok) Bey’e telgraf›: “Kayseri’den ileri
geçmeyiniz, orada beni bekleyiniz!” (Erzurum’dan Kayse-
ri’ye gelmifl olan Lâtife Han›m, bu telgraf üzerine, Kayse-
ri’ye 60 km mesafede Sivas yoluna do¤ru giderek Atatürk’ü
karfl›lam›fl, beraber Atatürk’ün otomobiliyle Kayseri’ye gel-
mifllerdir. K.A.H.A., M. 6.12.1951; H.A.Y., s.222).

11 Ekim 1924 : Atatürk’ün, sabah 11.00’de Erzincan’dan hareketle, akflam
geç vakit -o tarihlerde il merkezi olan- fiebinkarahisar’a ge-
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lifli ve geceyi burada geçirifli (S.S., s.145; A.Y.G., s.171;
G.K.G., s. 134).

12 Ekim 1924 : Atatürk’ün, fiebinkarahisar’da sabah Belediye’yi, Halk Par-
tisi’ni, Türkoca¤›’n›, Vilâyeti, Alay Komutanl›¤›’n› ziyaretle-
ri, ö¤leye do¤ru hareketle saat 20.00’de Sivas’a gelifli
(S.S., s.146; A.Y.G., s.324).

13 Ekim 1924 : Atatürk’ün, sabah Sivas’tan hareketle akflamüzeri Lâtife
Han›m’la beraber Kayseri’ye gelifli, Belediye’yi ziyareti, ge-
ce kald›¤› evin önünde toplanan halk› selâmlamas› ve on-
lara seslenifli: “Mazinin karars›z, çürümüfl zihniyeti ölmüfl-
tür. Bütün dünya bilmelidir ki Türk milleti hakk›n›, haysiye-
tini, flerefini tan›tmaya gücü yetecek kadar kuvvetlidir. Türk
vatan›n›n bir kar›fl topra¤› için bütün millet bir vücut olarak
aya¤a kalkar!” (S.S., s.146; A.K., s.72-74; A.Y.G., s.226).

14 Ekim 1924 : Atatürk’ün, Kayseri’de Vilâyeti, Komutanl›¤›, Halk Partisi’ni
ve Ticaret Odas›’n› ziyareti, yeni yap›lan Memleket Hasta-
nesi’ni hizmete aç›fl›, ö¤leden sonra Kayseri Lisesi’nde fle-
reflerine verilen müsamereyi izlemesi (S.S., s.153-154).

: Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber Kayseri Lisesi’nin hat›-
ra defterine yazd›klar›: “Kayseri Lisesi’ni müdürüyle, ö¤ret-
menleriyle, bütün ö¤rencisiyle Cumhuriyet’in ateflli, feyizli
bir oca¤› bulduk” (A.K., s.72-73; A.Y.G., s.225; A.E., s.8).

15 Ekim 1924 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber Kayseri’den hareketle
gece Yozgat’a gelifli (S.S., s. 154; A.Y.G., s.226,353; A.K.,
s.82;G.K.G., s. 134).

16 Ekim 1924 : Atatürk’ün, Yozgat’ta Vilâyeti ve Belediye’yi ziyareti, Vilâ-
yetle yap›lan toplant›da ilgililerden flehrin sorunlar› hakk›n-
da bilgi almas›, Yozgat’›n kazalar›nda doktor olmad›¤›n›,
Memleket Hastanesi’nde de yaln›z bir operatör bulundu¤u-
nu ö¤renince söyledikleri: “‹stanbul ve ‹zmir gibi büyük fle-
hirlerdeki doktorlar›, milletin hayat ve sa¤l›¤› ile ilgilendir-
mek çarelerini bulmal›y›z!” (S.S., s.154-155; A.Y.G.,
s.354).

17 Ekim 1924 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber Yozgat’tan hareketle
saat 17.00’de K›rflehir’e gelifli, Vilâyet’te heyetleri kabulü
(S.S., 8.156; A.Y.G., s.354; G.K.G., s.134).
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: Atatürk’ün, Frans›z edibi Anatole France’›n ölümü nedeniy-
le Fransa Cumhurbaflkan› Doumergue’e baflsa¤l›¤› telgra-
f› (A.S.D.V,s.151).

18 Ekim 1924 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber K›rflehir’den hareketle
saat 13.00’te Ankara’ya gelifli ve törenle karfl›lan›fl› (S.S.,
s. 157; Ha. 19.10.1924; A. ve D., s.86).

: Cumhurbaflkan› Atatürk’ün ça¤r›s› üzerine, Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin -Musul meselesiyle ilgili olarak- ola¤anüs-
tü toplan›fl› (Z.C., Devre: II, cilt; 9, s.4).

19 Ekim 1924 : Atatürk’ün, do¤u seyahati izlenimleri hakk›nda Cumhuriyet
gazetesi muhabirine demeci: “...Kesinlikle bir daha gördüm
ki, ilerlemeyi, yükselmeyi ve yüzy›l›n gereklerini seven ve
isteyen güzide bir milletimiz vard›r. Türk’e olumlu ve iyi bir
fley veriniz; bunu reddetmesi ihtimali yoktur. Halk›n karan-
l›¤› aflmak, refaha ve iyili¤e varmak arzusu elle tutulacak
kadar belirgindir. Cumhuriyet’in eli bu arzuyu tutmufltur” (A.
ve D., s.87; A.R.Y.G.S., s.206-207).

21 Ekim 1924 : Atatürk’ün, ‹stanbul’da Frans›z Hastanesi’nde tedavi gör-
mekte olan büyük Türk düflünürü Ziya Gökalp’e telgraf›:
“Rahats›zl›¤›n›zdan çok üzüntü ile haberdar oldum. ‹yileflti-
¤iniz haberi bütün memleketçe beklenmektedir. Süratle iyi-
leflmeniz için Avrupa’da tedavinize ihtiyaç varsa gereken
her fleyin yap›lmas›n› üzerime al›yorum” (A.S.D.V, s.151;
A.Ö.M., s.168; ZG.S.S., s.626).

: Atatürk’ün, Fransa ile Türkiye aras›nda gerçeklefltirilecek
hava ulafl›m› hakk›nda Fransa Cumhurbaflkan› Doumer-
gue’e cevap mektubu: “...Memleketlerimizi birbirine ba¤la-
yan iliflkilerin daha fazla kuvvetlenmesini görmek hususun-
da en samimî temennilerimi arz ederim” (A.T.T.B., s.517).

22 Ekim 1924 : Ziya Gökalp’›n yak›n dostlar›ndan Profesör Halim Sabit ve
Doktor M. Zekeriya Bey’lerin -müflterek imza ile- Atatürk’e
telgraf›: “Ölüm yata¤›nda bulunan Ziya Gökalp Bey’e yük-
sek telgraflar›n›z› okuduk. Çok duyguland›. ‹çinde minnet
okunan ve günlerden beri gülmeyen gözlerinde bir minnet
flulesi par›ldad›. Bize aynen flu cümleleri yazd›rd›: Teflek-
kürlerimi yaz›n›z. Ölürken, beni hat›rlad›¤› için minnettar›m.
Gazi Pafla ve Lâtife Han›m’a ithaf ederek yazd›¤›m Türk

364



Medeniyeti Tarihi eserimi bast›ramadan ölüyorum. Çocuk-
lar›ma babal›k vazifemi yapamad›m. Onlar› milletime ve
Halâskâr›m›za b›rak›yorum’ dedi ve sözünü bitiremedi. O
dakikadan beri muntazam söz söyleyemedi¤i için son vasi-
yeti hükmünde olan bu ifadesini, hakk›nda gösterilen sami-
mî alâkadan cesaret alarak Halâskâr›m›za arz› vicdan bor-
cu bildik” (A.Bil., s.55-56).

26 Ekim 1924 : Atatürk’ün, Ziya Gökalp’›n ölümü üzerine efli Vecihe Ha-
n›m’a baflsa¤l›¤› telgraf›: “Muhterem efliniz Ziya Gökalp
Bey’in bütün Türk âlemi için pek elim bir kay›p teflkil eden
ölümü sebebiyle baflsa¤l›¤› dileklerimi ve Türk milletinin
samimî kalbî teessürlerini sunar ve Türk milleti ve
hükûmetinin büyük düflünürün ailesi hakk›nda müflfik hisle-
rini temin ederim efendim” (A.S.D.V, s. 152; A.Ö.M., s. 196;
Z.G.S.S., s.629; A.BiI, s.58).

: Lâtife Han›m’›n, Ziya Gökalp’›n ölümü üzerine -Lâtife Gazi
M. Kemal imzas›yla- efli Vecihe Han›m’a baflsa¤l›¤› telgra-
f›: “Türkiye’nin ilim âlemi için çok k›ymetli bir uzuv olan
muhterem efliniz Ziya Gökalp Bey’in kayb› nedeniyle üzün-
tü ve baflsa¤l›¤› dileklerimi arz ederim, efendim” (A.Bil, s.
59).

: Ziya Gökalp’›n efli Vecihe Han›m’›n, Atatürk’ün gönderdi¤i
baflsa¤l›¤› telgraf›na cevab›: “...Hayat›n› millete adayan ve
bu sebeple onun kurtar›c›s› olan zât-› devletlerine dünyada
en ziyade hürmet ve sevgi besledi¤ini bildi¤im merhum efli-
min elim kayb› karfl›s›nda büyük Türk milletinin ve onun
kurtar›c›s› Gazimizin gösterdi¤i üzüntü, bu matemli günle-
rimizde üzgün kalplerimize teselli veren en büyük kuvvet
olmufltur” (Z.G.S.S., s.630; A. Bil, s.59).

: Ziya Gökalp’›n efli Vecihe Han›m’›n, Lâtife Han›m’›n gön-
derdi¤i baflsa¤l›¤› telgraf›na cevab›: “Eflimin kayb› nede-
niyle nihayetsiz ac›m›za ifltirak etti¤inizi bildiren baflsa¤l›¤›
telgraf›n›z, bizi çok derinden duyguland›rm›fl ve minnettar
etmifltir. Teflekkürlerimi arz ederim, efendim” (A. Bil., s.59-
60).

30 Ekim 1924 : Atatürk’ün, milletvekili olan komutanlara telgraf›: “Bana
olan itimat ve sevginize dayanarak gördü¤üm ciddî lüzum
üzerine derhal milletvekilli¤inden istifa etti¤inizi telgrafla
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Meclis Baflkanl›¤›’na bildirmenizi teklif ederim. Önemli olan
askerî görevinize kay›ts›z flarts›z kendinizi vermek, sebep
olarak kayda de¤er. Genelkurmay Baflkan› Mareflal Fevzi
(Çakmak) Pafla Hazretleri ayn› lüzuma dayanarak teklifim
üzerine istifas›n› vermifltir” [Bu telgraf 3. Ordu Müfettifli Ce-
vat (Çobanl›) 1. Kolordu Komutan› ‹zzettin (Çal›fllar), 2.
Kolordu Komutan› Ali Hikmet (Ayerdem) 3. Kolordu Komu-
tan› fiükrü Naili (Gökberk) 5. Kolordu Komutan› Fahrettin
(Altay) ve 7. Kolordu Komutan› Cafer Tayyar (E¤ilmez) Pa-
flalara çekilmifltir. N.ll, s.857; T.D.T., s.130; K.K.S., s.156-
157].

31 Ekim 1924 : Atatürk’ün, Vakit gazetesi muhabirine Cumhuriyet’in I. y›l-
dönümü nedeniyle demeci: “...Türk milletinin tabiat ve âdet-
lerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir”
(A.S.D.III, s.74).

1 Kas›m 1924 : Cumhurbaflkan› Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nin II. devre II. toplant› y›l›n› aç›fl konuflmas›: “...Hiç flüp-
he etmemelidir ki, Anadolu ortas›nda süratle meydana ge-
tirilecek yeni ve bay›nd›r bir Ankara, as›rlarca ihmal edilen
Türk vatan› için bafll› bafl›na bir uygarl›k merkezi, Türk
Devleti için pek önemli bir dayanak olacakt›r!” (Z.C., Devre:
II, cilt: 10, s.1; A.S.D.I, s.332).

10 Kas›m 1924 : Halk Partisi’nin, Cumhuriyet Halk Partisi ad›n› almas› (A.
ve T.C.T.K., s.425).

12 Kas›m 1924 : Atatürk’ün, Çankaya’da akflama do¤ru eski M›s›r Hidivi Ab-
bas Hilmi Pafla’y› kabulü (Ha. 13.11.1924).

: Atatürk’ün, ‹stanbul Darülfünunu profesörlerinden Fuat
(Köprülü), Ali Nihat (Tarlan) Bey’leri ve di¤er baz› ö¤retim
üyelerini kabulü (Ha. 13.11.1924).

: Atatürk’ün, akflamüzeri Baflbakan ‹smet (‹nönü) Pafla’y›
daha sonra rahats›z bulunan Sa¤l›k Bakan› Refik (Say-
dam) Bey’i evlerinde ziyareti (Ha. 13.11.1924).

13 Kas›m 1924 : Atatürk’ün, Milli E¤itim Bakan› Vas›f (Ç›nar) Bey’i Keçi-
ören’deki evinde ziyareti (Ha. 14.11.1924).

17 Kas›m 1924 : Atatürk’ün, Çankaya’da ‹ran Elçisi Mirza Sadek Taba-
bai’nin güven mektubunu kabulü ve Elçi’nin söylevine ce-
vap konuflmas› (Ha. 18.11.1924).
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: Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’nin kuruluflu [Bafll›ca ku-
rucular›: Kâz›m Karabekir, Ali Fuat (Cebesoy), Rauf (Or-
bay), Adnan (Ad›var), Refet (Bele) vb. Partinin Genel Bafl-
kanl›¤›n› Kâz›m Karabekir, Genel Sekreterli¤i’ni Ali Fuat
(Cebesoy) üslenmifltir]. (B.M.‹., s. 176; K.K.S., s.205;
A.S.Ç., s.99-100;A.B., s.246; D. ve T., s.81; T.D.T., s.131;
S.H.II, s. 111; G.G.III, s. 150; T.S.P., 606-614; T.S.D.II,
s.61; K. Atatürk, s. 156). (Terakkiperver Cumhuriyet Parti-
si, 3 Haziran 1925’te Bakanlar Kurulu karar›yla kapat›lm›fl-
t›r).

20 Kas›m 1924 : Atatürk’ün, Çankaya’da Avusturya Elçisi August’un güven
mektubunu kabulü ve Elçi’nin söylevine cevap konuflmas›
(Ha. 21.11.1924).

21 Kas›m 1924 : Atatürk’ün, Cumhuriyet Halk Partisi Grup ‹dare Heyeti’nin
gizli toplant›s›nda konuflmas›: “...Biz, büyük bir ink›lâp yap-
t›k. Memleketi bir ça¤dan al›p yeni bir ça¤a götürdük. Bir-
çok eski müesseseleri y›kt›k. Bunlar›n binlerce taraftar› var-
d›r. F›rsat beklediklerini unutmamak lâz›m. En ileri demok-
rasilerde bile rejimi korumak için, sert tedbirlere müracaat
edilmifltir. Bize gelince, ink›lâb› koruyacak tedbirlere daha
çok muhtac›z” (K.K.S., s.164-166).

: ‹smet Pafla’n›n Baflbakanl›k’tan istifas› (Z.C., Devre: II, cilt:
10, s.358; A. ve T.C.T.K., s.425).

22 Kas›m 1924 : Atatürk’ün, Baflbakanl›k’tan istifa eden ‹smet Pafla’ya yaz›-
s›: “...Gerek sizin ve gerek baflkanl›¤›n› yapt›¤›n›z Bakan-
lar Kurulu’nun vatan ve milletin kurtulufl ve mutlulu¤unu
üstlenen hizmetlerinden dolay› teflekkürlerimi sunar ve zât-
› devletlerine sa¤l›k ve esenlik temenni ederim” (A.T.T.B.,
s.518).

: Fethi (Okyar) Bey’in Baflbakanl›¤a atanmas› ve kabine ku-
ruflu (2 Mart 1925’de istifa etmifltir). (Z.C., Devre: II, cilt: 10,
s.375; A. ve T.C.T.K., s.425).

24 Kas›m 1924 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber, ‹smet (‹nönü) ailesini
ziyaret ederek -‹nönü’nün kay›nvaldesinin ölümü nedeniy-
le- baflsa¤l›¤› dileklerini iletmeleri (Ha. 25.1.1924).

25 Kas›m 1924 : Atatürk’ün, Le Matin gazetesi yazar› Madam Titaniya’ya
Türkiye-Fransa iliflkileri ve hilâfetin kald›r›lmas› hakk›nda
demeci: “...Hilâfet, mazinin bir rüyas› olup zaman›m›zda
yeri yoktu!” (A.S.D.V, s. 106).
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11 Aral›k 1924 : Atatürk’ün, Times gazetesi ‹stanbul muhabirinin, siyasî
partiler hakk›nda yaz›l› sorular›na cevab›: “...Millî egemen-
lik esas›na dayanan ve bilhassa cumhuriyet idaresine sa-
hip bulunan memleketlerde siyasî partilerin mevcudiyeti ta-
biîdir. Türkiye Cumhuriyeti’nde de, birbirini denetleyen par-
tilerin do¤aca¤›na flüphe yoktur” (A.S.D.III, s.77).

-1925-

1 Ocak 1925 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber saat 17.00’de trenle
Ankara’dan Konya’ya hareketi (Ha. 1.1.1925; T.‹.T.K.II,
s.26).

3 Ocak 1925 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber trenle Konya’ya gelifli
(Ha. 4.1.1925; A.Y.G., s.248).

: Atatürk’ün, Konya’da tuttu¤u günlük notlardan: “...Memle-
ket ve milletin kurtuluflu ve mutlulu¤u için çal›flmaktan bafl-
ka bir amac›m yoktur. Bu, bir insan için kâfi bir sevinç ve
haz temin eder. Ben ve benimle beraber olanlar, hedefimi-
zin yüceli¤ine, yolumuzun do¤rulu¤una eminiz. Bunda as-
la flüphe ve tereddüdümüz yoktur” (A.S.D.V., s.209).

4 Ocak 1925 : Atatürk’ün, Konya’da ziyaret ve tetkiklerde bulunmas› (Ha.
5.1.1925).

: Atatürk’ün, Konya’da, Adana’n›n kurtulufl gününe kat›lacak
olan T.B.M.M. Heyeti’ni kabulü (Ha. 5.1.1925).

: Atatürk’ün, Konya’da tuttu¤u günlük notlardan: “...Milleti
idarede ilkemiz, milletin müflterek ve umumî görüfl ve e¤i-
limlerine uymakt›r. Bu görüfl ve e¤ilimlerin gerçek ve ciddî
olabilmesi, milletin maddî ve manevî ihtiyaç kaynaklar›n-
dan gelmesine ba¤l›d›r” (A.S.D.V, s.210).

5 Ocak 1925 : Atatürk’ün, Konya’da Kolordu’yu, Vilâyet’i, Belediye’yi ve
Cumhuriyet Halk Partisi Merkezi’ni ziyareti (Ha. 5.1.1925).

: Atatürk’ün, Konya’da tuttu¤u günlük notlardan: “...Biz keyfî
hareket etmeyiz. Müstebit asla de¤iliz. Hayat›m›z, bütün fa-
aliyetimiz memleket ifllerinde keyfî ve müstebit hareket
edenlere karfl› mücadele ile geçmifltir. Bizim ak›l, mant›k
ve zekâ ile hareket etmek belirgin özelli¤imizdir. Bütün ha-
yat›m›z› dolduran olaylar, bu gerçe¤in kan›t›d›rlar”
(A.S.D.V, s.210).
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6 Ocak 1925 : Atatürk’ün, Konya’da baz› flehir ve kasaba heyetlerini ka-
bulü, dertlerini dinlemesi, daha sonra Meram’a kadar bir
gezinti yapmas› (Ha. 7.1.1925).

7 Ocak 1925 : Atatürk’ün, Konya’da tuttu¤u günlük notlardan: “...Ankara,
Hükûmet merkezidir ve ebediyen Hükûmet merkezi kala-
cakt›r!” (A.S.D.V, s.212;A.‹.H.I, s.98).

9 Ocak 1925 : Atatürk’ün, Konya’da “Musul Tetkik Heyeti”ni kabulü ve gö-
rüflmesi (Ha. 11.1.1925).

11 Ocak 1925 : Atatürk’ün, Birinci ‹nönü Zaferi’nin 4. y›ldönümü nedeniyle
Konya’da Alâeddin Tepesi’nde yap›lan törende konuflmas›:
“...Birinci ‹nönü Meydan Muharebesi, ‹nk›lâp Tarihimizin
çok önemli, çok verimli bir sayfas›d›r. Bizden sonrakiler ve
bütün cihan bu sayfay› mütalâa ve tetkik ettikçe Türk ‹nk›-
lâb›’n› yapan bugünkü Türk ordusunu ve bu orduyu sine-
sinden ç›karan bugünkü Türk toplulu¤unu elbette sayg›yla
anacak ve takdir edecektir!” (A.S.D.II, s.205).

13 Ocak 1925 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber sabah Konya’dan hare-
ketle saat 14.00’te Adana’ya gelifli, Belediye’yi, Vilâyet Ko-
na¤›’n›, Türkoca¤› ve Cumhuriyet Halk Partisi Merkezi’ni zi-
yaretleri ve akflam trenle Dörtyol’a hareketi (A.A.Se., s.26).

17 Ocak 1925 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber Dörtyol’dan Adana’ya
dönüflü ve gece flerefine fener alay› düzenlenmesi
(A.A.Se., s.27).

: Atatürk’ün, akflam Konya Türkoca¤› salonunda, Adana’n›n
kurtulufl gününe ait bir müsamereyi izlemesi (Ha.
9.1.1925).

18 Ocak 1925 : Atatürk’ün, Adana’da Memleket Hastanesi’ni, daha sonra
Ziraat Mektebi’ni ziyaretleri ve k›sa bir konuflmas›: “...E¤iti-
me ayr›lan zamanlar›n›z› bofl geçirmemenizi iyi bir çiftçi,
ça¤dafl geliflme ve ilerlemeyi kavrayan bir ziraatç› olman›-
z›, ziraat sahas›nda emin ve metin ad›mlarla yürümenizi
tam bir ciddiyetle istiyorum!” (A.A.Se., s.27-28; A.Y.G.,
s.17).

19 Ocak 1925 : Atatürk’ün, Adana’da Liseyi, K›z ve Erkek Ö¤retmen Okul-
lar›n› ve Cumhuriyet Halk Partisi Merkezi’ni ziyaretleri
(A.A.Se., s.28; A.Y.G., s.28).
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20 Ocak 1925 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber ö¤leden evvel Ada-
na’dan Tarsus’a hareketi (A.A.Se., s.28; A.Y.G., s.17).

: Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber Tarsus’tan Mersin’e
gelifli (‹.R.I, s. 108).

: Atatürk’ün, Afgan Kral› Amanullah Han’a kardeflinin ölümü
nedeniyle baflsa¤l›¤› telgraf› (Ha. 21.1.1925).

25 Ocak 1925 : Atatürk’ün, Mersin’de, çiftçilerin traktör ve di¤er ziraat alet-
leriyle yapt›¤› geçit törenini izlemesi; ö¤leden sonra bir por-
takal bahçesinde çiftçiler taraf›ndan verilen yeme¤i fleref-
lendirmesi (Ha. 27.1.1925).

27 Ocak 1925 : Atatürk’ün,   Mersin’den  Silifke’ye  gelifli   (A.S.,   s.57-58;
A.Y.G., s.280). (Lâtife Han›m, Mersin’de kalm›flt›r).

28 Ocak 1925 : Atatürk’ün, Silifke’de Türkoca¤›’n› ve Sultanî Mektebi (Li-
se)’ni ziyareti ve okulun hat›ra defterine yazd›klar›: “Bu nur
oca¤›nda, gelece¤in parlak güneflleri do¤ufl halindedir”
(AS., 73-75;A.Y.G., s.280).

: Atatürk’ün, Silifke’den Taflucu kasabas›na gelifli ve geceyi
burada geçirifli (AS., 75-78; A.Y.G., s.280).

29 Ocak 1925 : Atatürk’ün, Taflucu’ndan Tekir köyüne gidifli (Atatürk bura-
da çiftlik (Gazi Çiftli¤i) kurmak üzere bir miktar arazi sat›n
alm›flt›r. A.Y.G., s.280).

: Atatürk’ün,  Tekir  köyünden   Mersin’e  dönüflü   (A.Y.G.,
s.280).

2 fiubat 1925 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’la beraber Ankara’ya dönüflü (Ha.
3.2.1925; A.Y.G., s.280; T.‹.T.K.II, s.28).

3 fiubat 1925 : Atatürk’ün, Genelkurmay Baflkan› Fevzi (Çakmak) Pafla’y›
makam›nda ziyareti, daha sonra Vekiller Heyeti’nin ola-
¤anüstü toplant›s›na ifltirak etmesi (Ha. 4.2.1925).

5 fiubat 1925 : Atatürk’ün, Meclis’teki odas›nda ö¤leden sonra ‹stanbul
Belediye Baflkan› Emin (Erkul) Bey’i kabulü (Ha. 6.2.1925).

13 fiubat 1925 : Do¤u’da Genç ilçesine ba¤l› Piran’da fieyh Sait ‹syan›’n›n
bafllamas› (Kesin olarak bast›r›l›fl›: 31 May›s 1925). (fi.S.‹.,
s. 25).

17 fiubat 1925 : Âflar’›n kald›r›lmas›na dair Kanun’un kabulü (Z.C., Devre:
II, cilt: 14, s.84; T.IV, s.277; T.D.T., s.163; B.M.‹., s.89;
G.G.III, s.158).
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21 fiubat 1925 : Atatürk’ün, Çankaya’da ‹smet Pafla ile fieyh Sait ‹syan›’na
karfl› al›nacak önlemler hakk›nda görüflmesi (fi.S.‹., s.40).

: Atatürk’ün baflkanl›¤›nda, akflam Çankaya’da Cumhuriyet
Halk Partisi Baflkan Vekili ‹smet Pafla, Baflvekil Fethi Bey,
Meclis Baflkan› Kâz›m (Özalp) Pafla’n›n kat›lmas›yla bir
toplant› yap›larak fieyh Sait ‹syan› ve al›nacak önlemlerin
görüflülmesi (fi.S.‹., s.40).

: Atatürk’ün baflkanl›¤›nda, gece Vekiller Heyeti toplant›s› ve
do¤u illerinin bir k›sm›nda “s›k›yönetim” ilân› (fi.S.‹., s.40-
41). (Meclis taraf›ndan onaylanmas›: 25.2.1925. Z.C., Dev-
re: II, cilt: 14, s.306-309).

24 fiubat 1925 : Atatürk’ün, yeni kurulan Türk Tayyare Cemiyeti’ne tebrik ve
baflar› telgraf›: “...Cemiyetinize hay›rl› çal›flmalar›nda yar-
d›m, benim için haz ve övünç sebebidir. Kurucular›n› tebrik
eder, cemiyetin hedefine do¤ru sürat ve baflar› ile ilerleme-
sini temenni ederim” (A.T.T.B., s.519).

28 fiubat 1925 : Atatürk’ün, Genelkurmay Baflkan› Fevzi (Çakmak) Pafla’y›
makam›nda ziyareti ve görüflmesi (Ha. 1.3.1925).

1 Mart 1925 : Atatürk’ün, fieyh Sait ‹syan› ve destekçilerine karfl› Darül-
fünun ad›na lânet ve k›nama hislerini bildiren ‹stanbul Da-
rülfünun Emini ‹smail Hakk› (Baltac›o¤lu) Bey’e cevap telg-
raf›: “...Büyük milletimizin insan gücü d›fl›nda uzun ve cid-
dî mücadelesinin ve pek yüksek fedakârl›klar›n›n mutlu so-
nucu olan ink›lâp aleyhine ne flekil ve surette olursa olsun
belirecek e¤ilim ve giriflimlerin umumî nefret ve mukave-
metle karfl›lanaca¤› tabiî idi. Birkaç günden beri bunun en
aç›k ve soylu iflaretlerini görmekle övünüyoruz” (A.T.T.B.,
s.519).

: Atatürk’ün, fieyh Sait isyan›’n› k›nayan ve ink›lâplara ba¤-
l›l›¤›n› bildiren Trabzon halk›na telgraf›: “...Muhterem halk›-
m›z›n her taraftan yükselen hararetli lanet ve nefret hisleri
karfl›s›nda gerici zihniyet giriflimlerinin ebediyen eriyece¤i-
ne itimad›m tamd›r” (B.T.T., s.20).

2 Mart 1925 : Atatürk’ün, Cumhuriyet Halk Partisi Yürütme Kurulu toplan-
t›s›nda konuflmas›: “...Milletin elinden tutmaya lüzum var-
d›r. ‹nk›lâb›, bafllayan tamamlayacakt›r!” (S.H.II, s.145).
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: Fethi (Okyar) Bey’in, Baflbakanl›k’tan istifas› (Z.C., Devre;
I, cilt: 15, s.127;A. ve T.C.T.K., s.431).

3 Mart 1925 : ‹smet (‹nönü) Pafla’n›n Baflbakanl›¤a atanmas› ve kabine
kuruflu (25 Ekim 1937’ye kadar bu görevde kalm›flt›r).
(Z.C., Devre:2, cilt: 15, s.127; A. ve T.C.T.K., s.431).

4 Mart 1925 : Takrir-i Sükûn Kanunu’nun Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nde kabulü (Z.C., Devre:2, cilt: 15, s.166; A. ve T.C.T.K.
s.431).

5 Mart 1925 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Millî Savunma Bakan› Recep
(Peker) Bey’i ziyareti, daha sonra onunla birlikte ‹çiflleri Ba-
kan› Cemil (Uybadin) Bey’i makam›nda ziyareti (Ha.
6.3.1925).

7 Mart 1925 : Atatürk’ün, fieyh Sait ‹syan› nedeniyle millete ve orduya
bildirgesi: “...Vatan›n her köflesinde, kamu huzurunu bozan
olay›n, yaln›z oradaki vatandafllar› de¤il, en uzak yerlerde-
ki vatandafllar›n rahat›n›, saadetini, çal›flma hayat›n›, eko-
nomi ve üretimini etkiledi¤i ve zarar verdi¤i aç›kt›r. Yüksek
memurlar›n ve mazisi flan ve flerefle dolu olan Cumhuriyet
ordusu mensuplar›n›n vatan›n iç ve d›fl bütünlü¤ü için feda-
kârl›k ve vazife hislerini beklerim!” (A.T.T.B., s.520-521;
T.IV, s. 191; T.D.T., s. 136; G.G.III, s. 164; S.H.II, s. 152;
fi.S.‹., s.60-615).

8 Mart 1925 : Atatürk’ün, akflamüzeri, beraberinde Kemalettin Sami Pa-
fla oldu¤u halde Ankara’da baz› ziyaretlerde bulunmas›
(Ha. 9.3.1925).

12 Mart 1925 : Atatürk’ün, Çankaya’da ‹talya Elçisi Montagna Giulio Ce-
sare’›n güven mektubunu kabulü ve Elçi’nin söylevine ce-
vap konuflmas› (D.B.Y., 1967, s. 1080; Ha. 13.3.1925).

20 Mart 1925 : Atatürk’ün, Anadolu seyahatine ç›kmak üzere bir “Halk› Ay-
d›nlatma Heyeti” oluflturan ‹stanbul Darülfünunu Ö¤renci
Birli¤i’nin telgraf›na cevab›: “...Memleketin ayd›n gençli¤i-
nin, taassup ve gericili¤e karfl› mücadelesindeki yüksek
vazifesini idrak ile giriflim sahas›na geçmesi takdire de¤er-
dir!” (A.S.D.V, s.154).

22 Mart 1925 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Kabine toplant›s›na baflkanl›k
edifli (Ha. 23.3.1925).
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26 Mart 1925 : Atatürk’ün, Genelkurmay Baflkanl›¤›’n› ziyareti ve -Baflba-
kan ‹smet Pafla, Millî Savunma Bakan› Recep (Peker)
Bey’le beraber- fieyh Sait ‹syan› bölgesinden gelen rapor-
lar› incelemesi (Ha. 27.3.1925).

14 Nisan 1925 : Atatürk’ün, Belçika Elçisi Baron Jean de Villenfagne’nin
güven mektubunu kabulü ve Elçi’nin söylevine cevap ko-
nuflmas› (Ha. 15.4.1925).

23 Nisan 1925 : Atatürk’ün, vatandafllara bayram mesaj›: “...Bugünlerde
Cumhuriyet, flanl› ordusunun kahramanl›¤› ve bütün vatan
evlâtlar›n›n koruma ve yard›m› ile büyük bir gericilik tehlike-
sini bast›rmak ve isyan ve ihanetin bafllar›n› Cumhuriyet
mahkemelerinin adaletinin pençesine teslim etmifl olmakla
bir defa daha parlak bir zafer kazanm›flt›r” (A.T.T.B., s.521-
522).

: Atatürk’ün, orduya bayram mesaj›: “...Memleketi büyük bir
gericilik ve gerileme tehlikesine karfl› savunma yolunda ye-
niden büyük zafer kazanan komutanlar›m›z›, subaylar›m›z›
ve askerlerimizi bu vesile ile selâmlar›m” (A.T.T.B., s.522).

27 Nisan 1925 : Atatürk’ün, Türkocaklar› üyelerine söyledikleri: “Bu gibi
sosyal ocaklar hep bat› memleketlerinde yo¤unlaflm›flt›r.
fiimdi do¤u, bu bofllu¤un cezas›n› çekmektedir. Türk Cum-
huriyeti’nin ink›lâb›, ocaklara dayanmaktad›r” (A.S.D.V,
s.35).

6 May›s 1925 : Atatürk’ün, Ayd›n Valisi Ziya Bey’i kabulü (Ha. 6.5.1925).

12 May›s 1925 : Atatürk’ün, akflam ‹stanbul Belediye Baflkan› Emin (Erkul)
Bey’i kabulü (Ha. 14.5.1925).

24 May›s 1925 : Atatürk’ün, ilk murassa niflan›n kendisine verilifli nedeniyle
Türk Tayyare Cemiyeti’ne teflekkür yaz›s› (A. T. T.B.,
s.522-523).

30 May›s 1925 : Atatürk’ün, Vakit gazetesi baflyazar› As›m (Us)’a ziraat
hakk›nda demeci: “...Biz memleketimizde 20 milyon Türk’ü
bugünkü iptidaî vas›talarla çal›flmaya b›rak›rsak bu devlet
hiçbir zaman kurtulamaz. Memleketimizin en büyük servet
kayna¤› toprakt›r. Türkiye Cumhuriyeti, topraktan ç›kan
servetle yafl›yor” (V. 9.6.1925).
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31 May›s 1925 : Atatürk’ün, -fieyh Sait ‹syan› sebebiyle ilân edilen- k›smî
seferberli¤in kald›r›lmas› nedeniyle millete bildirgesi:
“...Türk vatanperverli¤inin birinci iflareti, vatan savunmas›
daveti karfl›s›nda her ifli b›rakarak silâh alt›na koflmakt›r.
Cumhuriyet’i savunmufl olman›n verdi¤i hakl› fleref ve gu-
rur hisleriyle yuvalar›na dönmeye bafllayan evlâtlar›m›z›
sevgi ve minnet ile tekrar selâmlar›m!” (A.T.T.B., s.524;
fi.S.‹., s.73-75; T.IV, s.191).

7 Haziran 1925 : Ankara’da, Marmara Köflkü havuzunun, Atatürk’ün huzur-
lar›nda ilk defa su ile dolduruluflu (A.H.H., T. 28.6.1949).

16 Haziran 1925 : Atatürk’ün, Viyana’dan gelen heykeltrafl Heinrich Krippl’e,
yapaca¤› heykel için 1,5 saat süre ile model olmas› (Ha.
17.6.1925).

19 Haziran 1925 : Atatürk’ün, akflam Çankaya’da, Prag Elçisi Vas›f (Ç›nar)
Bey’i kabulü (Ha. 8.7.1925).

7 Temmuz 1925 : Atatürk’ün, akflamüzeri General Mougin’in veda ziyaretini
kabulü (Ha. 8.7.1925).

15 Temmuz 1925 : Atatürk’ün, Erzurum Valisi Zühtü Bey’i kabulü ve Erzurum-
lulara iltifat› (Ha. 17.7.1925).

22 Temmuz 1925 : Atatürk’ün, Baflyaver Rüsuhi (Savaflç›) Bey’i yan›na alarak
trenle Yozgat yönünde hareketi, Lâtife Han›m’›n ayn› gün
‹zmir’e hareketinden sonra geç vakit yine trenle Ankara’ya
dönüflü (Atatürk’ün bu seyahatinden kimsenin haberi olma-
d›¤› için dönüflünde kendisini istasyonda, sadece -durumu
bilen- ‹smet Pafla, Salih Bozok ve K›l›ç Ali karfl›lam›fllard›r.
K.A.H.A., M. 7.12.1951).

: Lâtife (Uflakl›gil) Han›m’›n -bir gün evvelki yak›fl›ks›z bir
davran›fl› nedeniyle- Atatürk’ün direktifiyle Yaver Muzaffer
(K›l›ç) Bey’in refakatinde ö¤leden sonra Ankara’dan ‹zmir’e
gönderilifli, istasyonda ‹smet (‹nönü) taraf›ndan u¤urlan›fl›
(Bugün Lâtife Han›m’a, Atatürk’ün direktifiyle -Siirt milletve-
kili Mahmut (Soydan) Bey taraf›ndan- “Bir müddet ‹zmir’e
gidip ayr› kalmalar›n›n daha uygun olaca¤›” bildirilmifltir.
K.A.H.A., M. 7.12.1951).

29 Temmuz 1925 : Lâtife Han›m’›n, ‹zmir’den Salih (Bozok) Bey’e mektubu:
“...Salih Bey, bundan üç y›l önce bana karfl› babal›k vazife-
sini yapaca¤›n›, babama vaat etmifltin. O flimdi Avrupa’da;
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ifllerine mâni olmamak için burada oldu¤umu haber bile
vermedim. ..Öksüzüm, kimsem yok. Onun için ikinci baba-
l›k vazifesini üzerine alan ve sözünün eri olan Salih Bey’e
yaz›yorum. Git Pafla ile görüfl. Ben kocamdan eminim.
Çünkü de¤erbilirdir, yüksek ruhludur, insand›r. Aram›zdaki
gerginli¤e son vermesini, güzel bir mazinin verece¤ini kuv-
vetle rica et. Ben kendisine yazd›¤›m bir mektupla seni
eflinle göndermesini rica ettim. Bir haftad›r uykusuz, g›da-
s›z, idama mahkûmum. Sebebi çocukluk; halbuki çocuklar
bu a¤›r cezadan ba¤›fllanm›flt›r” (H.A.Y., s.219-220).

5 A¤ustos 1925 : Atatürk’ün, Lâtife (Uflakl›gil) Han›m’dan ayr›l›fl› (‹.A., s.781,
806; D.C.‹.K.A., s. 13; A. V., s.63).

: Atatürk’ün, Hollanda Elçisi Baron van Rengers’in güven
mektubunu kabulü ve Elçi’nin söylevine cevap konuflmas›
(Ha. 6.8.1925).

6 A¤ustos 1925 : Atatürk’ün, Çankaya’da Yunan Elçisi Argyropulos’un güven
mektubunu kabulü ve Elçi’nin söylevine cevap konuflmas›
(A.S.D.V, s.35).

10 A¤ustos 1925 : Atatürk’ün, Ankara istasyonu yak›n›ndaki höyüklerde yap›-
lan arkeolojik kaz›lar› yerinde izlemesi ve ilgililerden bilgi
al›fl› (Ha. 11.8.1925).

11 A¤ustos 1925 : Atatürk’ün, Baflbakanl›¤a Lâtife Han›m’la evliliklerinin
5.8.1925 tarihinde sona erdi¤ini bildiren yaz›s› (U.‹.Y.,
1967, s.71; D.C.‹.K.A., s.13).

: Ankara’ya gelen Kastamonu Heyeti’nin, Atatürk taraf›ndan
kabulü ve heyetin kendisini Kastamonu’ya davet edifli (Ha.
13.8.1925; V. 12.8.1925).

12 A¤ustos 1925 : Atatürk’ün, Lâtife Han›m’dan ayr›l›fl› hakk›nda hükûmet bil-
dirisi: “Cumhurbaflkan› Gazi Mustafa Kemal Pafla Hazret-
leri, Baflbakanl›¤a yazd›klar› 11 A¤ustos 1925 tarihli tezke-
relerinde, Uflakîzade Lâtife Han›mefendi Hazretleri ile evli-
lik ba¤›na son vererek birbirlerinden ayr›lmaya karar ver-
diklerini ve 5 A¤ustos 1925 tarihinde boflanma vuku bul-
mufl oldu¤unu bildirmifltir. Durum malûm olmak üzere Ve-
killer Heyeti karar› ile resmen tebli¤ olunur” (D.C.‹.K.A., s.
13-14).
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15 A¤ustos 1925 : Atatürk’e, -fieyh Sait ‹syan›’yla ilgili olarak- tutuklu bulunan
gazetecilerden Suphi Nuri (‹leri), ‹smail Müfltak (Mayakon),
Ahmet Emin (Yalman), Ahmet fiükrü (Esmer) imzalar›yla
Adana’dan telgraf: “Biz, yüksek dehan›z›n kurdu¤u rejimin
tabiî ve samimî adamlar› ve hizmetkârlar›y›z. Gericilerin
suikast›n› kolaylaflt›rma gibi bir zan alt›ndan kurtar›lmam›-
z› en derin sayg›lar›m›za ekleyerek rica ederiz” (Gazeteci-
ler ayr›ca Diyarbak›r’dan da ayn› anlamda bir telgraf daha
çekmifller, telgraflar Atatürk taraf›ndan Do¤u ‹stiklâl Mah-
kemesi’ne gönderilmifltir. A.H.I, s.346-347).

16 A¤ustos 1925 : Lâtife Han›m’›n babas› Uflakîzade Muammer Bey’in, ‹zmir-
den, Atatürk’e mektubu: “Pek muhterem Pafla Hazretleri-
ne. K›z›m hakk›ndaki yüksek kararlar›n›, Trieste’den per-
flembe günü akflam› dönüflümde ö¤rendim. Millet ve mem-
leketin Muhterem Reisi ve en büyük kurtar›c›s› olan zât-›
devletlerini gittikçe artan hürmetlerle sevmifltik. Yine de
sevmekte devam edece¤iz. fiereflendirici f›rsatlar belirdi-
¤inde temennilerimizin aras›ra arz›na müsaade buyurul-
mufl olmas›ndan do¤an minnettarl›¤›m› takdim eder ve
yüksek teveccühlerinizi çok niyaz eylerim efendim” (C.A.,
Dolap: 8, Kutu: 72-3).

23 A¤ustos 1925 : Atatürk’ün, panama flapkas›yla sabah otomobille Anka-
ra’dan Kastamonu’ya hareketi ve ö¤leyin Çank›r›’ya gelifli
(D.B.Ç., s.43; Y.B.B.G., s.15-16).

: Atatürk’ün, ö¤le yeme¤inden sonra Çank›r›’dan hareketle
akflam Kastamonu’ya gelifli ve halk taraf›ndan coflkun fle-
kilde karfl›lan›fl› (D.B.Ç., s.43; Y.B.B.G., s.15-16). (Ata-
türk’ün Ankara’dan hareketi ve Kastamonu’ya gelifl tarihi,
baz› kaynaklarda, yanl›fl olarak 24 A¤ustos 1925 gösteril-
mifltir: A.fi.D.K.‹.S., s.10-12; ‹.A., s.783).

24 A¤ustos 1925 : Atatürk’ün, üzerinde Mareflal üniformas› oldu¤u halde Kas-
tamonu K›fllas›’n› ziyareti ve burada bir sözü: “Bir Türk
dünyaya bedeldir!” (A.fi.D.K.‹.S., s.14).

: Atatürk’ün, Kastamonu Memleket Hastanesi’ni, fiehir Ki-
tapl›¤›’n›, Belediye’yi ziyareti ve Belediye salonunda ko-
nuflmas›: “Uygarl›k öyle kuvvetli bir atefltir ki, ona yabanc›
kalanlar› yakar, mahveder! ‹çinde bulundu¤umuz uygarl›k
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ailesinde lây›k oldu¤umuz yeri bulacak, onu koruyacak ve
yükseltece¤iz. Rehaf, mutluluk ve insanl›k bundad›r”
(A.S.D.II, s.206; A.fi.D.K.‹.S., s.14-18).

25 A¤ustos 1925 : Atatürk’ün, ö¤leye do¤ru Kastamonu’dan ‹nebolu’ya hare-
keti, Ecevit ve Küre’den geçerek ‹nebolu’ya gelifli
(A.fi.D.K.I.S., s.19,22).

26 A¤ustos 1925 : Atatürk’ün, ‹nebolu’da Mareflal üniformas›yla, yaya olarak,
kald›klar› evden Belediye binas›na gelifli, burada muhtelif
heyetleri kabulü, daha sonra Hükûmet binas›nda memur-
larla görüflmesi (A.fi.D.K.‹.S., s.27-33).

: Atatürk’ün, saat 18.00’de ‹nebolu çarfl›s›nda sivil elbise ve
elinde panama flapkas›yla dolaflmas› (A.fi.D.K.‹.S., s.34).

: Atatürk’ün, gece ‹nebolu’da denizcilerin ve kay›kç›lar›n,
kald›¤› evin önünde millî gösteriler yapmas› üzerine, onla-
ra hitab›: “...Ben flimdiye kadar millet ve memleket hayr›na
ne gibi hamleler, ink›lâplar yapm›fl isem hep böyle halk›-
m›zla temas ederek, onlar›n ilgi ve sevgilerinden, göster-
dikleri samimiyetten kuvvet ve ilham alarak yapt›m!”
(A.S.D.V, s.36; A.fi.D.K.‹.S., s.36-39).

27 A¤ustos 1925 : Atatürk’ün, sivil elbise ve elinde panama flapkas› ile ‹nebo-
lu Türkoca¤›’na gelifli ve ünlü flapka nutkunu söylemesi:
“...Bunu aç›k söylemek isterim! Bu serpuflun ismine flapka
denir! Redingot gibi, bonjur gibi, smokin gibi, frak gibi, iflte
flapkam›z!” (A.fi.D.K.‹.S., s.40-47; A.H.I, s.266).

28 A¤ustos 1925 : Atatürk’ün, elinde panama flapkas› ile sabah, ‹nebolu’dan
Devrekâni’ye gelifli, ö¤le yeme¤inden sonra tekrar Kasta-
monu’ya dönüflü (A.fi.D.K.‹.S., s.51-52).

: Atatürk’ün, saat 15.00’te Kastamonu’dan Taflköprü’ye ha-
reketi, burada Belediye ve Hükûmet dairelerini ziyareti, tek-
rar Kastamonu’ya dönüflü (A.fi.D.K.‹.S., s.53-54).

29 A¤ustos 1925 : Atatürk’ün, Kastamonu K›fllas›’nda ö¤leyin flerefine verilen
ziyafette konuflmas›: “Milleti sevk ve idare edenlerin daya-
na¤› ordu olmufltur. Di¤er milletlerde ordu ile millet daima
yekdi¤eri ile karfl› karfl›yad›r. Halbuki, bizde tamamiyle ter-
sinedir. ‹kinci Meflrutiyeti kahraman subaylar›m›z ilân ettik-
leri gibi, bu ink›lâplar› da yine bunlar›n fedakârl›¤›na borç-
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luyuz. Bundan sonraki yükselme ve ilerleme de sizin fluur-
lu kuvvetinizle olacakt›r” (A.fi.D.K.‹.S., s.54-55).

: Atatürk’ün, saat 14.00’te Kastamonu’dan Daday’a hareke-
ti, Hükûmet ve Belediye’yi ziyaretleri ve Belediye’de Da-
dayl›lara hitab› (A.fi.D.K.‹.S., s.55-56).

30 A¤ustos 1925 : Atatürk’ün,   Kastamonu  Türkoca¤›’n›   ziyaretten   sonra
Cumhuriyet Halk Partisi Merkezi’ne gelifli ve konuflmas›:
“...Efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti
fleyhler, dervifller, müritler, mensuplar memleketi olamaz!
En do¤ru ve en gerçek tarikat, uygarl›k tarikat›d›r!”
(A.fi.D.K.‹.S., s.56-62; A.S.D.II, s.213).

31 A¤ustos 1925 : Atatürk’ün,  Ankara’ya dönmek  üzere   Kastamonu’dan
otomobille hareketi ve u¤urlamaya gelen halka veda ko-
nuflmas› (A.fi.D.K.‹.S., 65-67; A.S.D.II, s.218).

: Atatürk’ün, Kastamonu dönüflü Çank›r›’ya gelifli, Hükûmet
kona¤›nda heyetleri kabulü ve söyledikleri: “...Tekkeler
mutlaka kapanmal›d›r. Türkiye Cumhuriyeti, her alanda
uyar›da bulunacak kudrete sahiptir. Hiçbirimiz tekkelerin
uyarmas›na muhtaç de¤iliz. Biz uygarl›ktan, bilim ve fen-
den kuvvet al›yoruz ve ona göre yürüyoruz, baflka bir fley
tan›may›z. Do¤ru yoldan ayr›lm›fllar›n amac›, halk› kendin-
den geçmifl ve aptal yapmakt›r. Halbuki halk›m›z aptal ve
kendinden geçmifl olmamaya karar vermifltir. Bunlar basit
bir durum gibi görünür; fakat önemi vard›r. Biz cihan ailesi
içinde uygar›z. Her görüfl aç›s›ndan uygarl›¤›n gereklerini
uygulayaca¤›z” (A.fi.D.K.‹.S., s.67-68).

1 Eylül 1925 : Atatürk’ün,   Kastamonu  gezisinden  Ankara’ya  dönüflü,
devlet büyükleri taraf›ndan ellerinde flapka oldu¤u halde
karfl›lan›fl› ve karfl›lay›c›lar› flapkas›yla selâmlamas›
(A.fi.D.K.‹.S., s.69).

2 Eylül 1925 : Atatürk’ün, Ankara’da toplanan Birinci Millî Türk T›p
Kongresi’nde görüflmeleri izlemesi (V. 3.9.1925).

: Atatürk’ün, ö¤leden sonra, Kabine toplant›s›na baflkanl›k
edifli (Ha. 3.9.1925).

: Atatürk’ün, Çankaya’da “Birinci Millî Türk T›p Kongresi”
ad›na kendisini ziyaret eden heyeti kabulü (Ha. 4.9.1925;
V. 4.9.1925).
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: Atatürk’ün, ö¤leden sonra Meclis’te Birinci Millî Türk T›p
Kongresi’ne kat›lan doktorlar›, ayr› ayr› tan›flarak kabulü
(Ha. 4.9.1925).

8 Eylül 1925 : Atatürk’ün, milletin yükselme ve ilerlemesi yolunda al›nan
kararlar› desteklediklerini bildiren ‹stanbul Darülfünunu Fen
Fakültesi Dekan› Hüsnü Hamit Bey’in telgraf›na cevab›:
“...Ayd›n gençli¤imizin yenileflme ve ilerleme yolundaki mil-
lî harekete karfl› gösterdi¤i ilgi ve duyarl›¤a teflekkürlerimi
sunar›m” (A.T.T.B., s.525).

13 Eylül 1925 : Do¤u ‹stiklâl Mahkemesi’nde duruflmalar› tamamlanmak
üzere olan 10 gazetecinin, toplu olarak Atatürk’e telgraf›:
“...Vicdanlar›m›zda has›l olan uyan›kl›¤› gelecekteki hare-
ketlerimizde rehber edinerek yüksek amac›m›za do¤ru, te-
miz al›nla yürüyebilmek için itimad›n›z›n feyzini bizlerden
esirgememenize pek muhtac›z. Mahkeme huzurunda mey-
dana ç›kan masumiyetimiz, ancak büyük kurtar›c›n›n yük-
sek vicdan›ndan duyaca¤›m›z af ve müsamaha müjdesiy-
ledir ki bizim için k›ymetli olur!” (Atatürk, bu baflvuruyu bir
telgrafla Do¤u ‹stiklâl Mahkemesi’ne bildirmifltir: “...Bunu
da nazar-› insafa almak uygundur” (A.H.I, s.348).

15 Eylül 1925 : Aç›l›fl için haz›rl›klar›n› yapmakta olan Ankara Hukuk Mek-
tebi Ö¤retim Kurulu’nun, Atatürk’e “Ö¤retim Kurulu Fahrî
Baflkanl›¤›”n› vermesi (A.A.H.M., s.59,60-70).

20 Eylül 1925 : Atatürk’ün, Ankara Hukuk Mektebi Ö¤retim Kurulu Baflka-
n› Mahmut Esat (Bozkurt) Bey’e -15 Eylül 1925 tarihinde
kendisine verilen- Ö¤retim Kurulu Fahrî Baflkanl›¤›’n›
memnuniyetle kabul etti¤ini bildiren yaz›s› (A.A.H.M., s.
70).

: Atatürk’ün, Ankara’dan trenle ‹zmit’e hareketi (Ha.
21.9.1925).

21 Eylül 1925 : Atatürk’ün, Ankara’dan trenle ‹zmit’e gelifli, Reflitpafla va-
puruna geçerek geceyi limanda vapurda geçirifli (A. ve D.,
s. 100).

22 Eylül 1925 : Atatürk’ün, ‹zmit’ten Reflitpafla vapuru ile Mudanya’ya ge-
lifli ve -kendisini ‹stanbul’a davet eden- ‹stanbul Heyeti’ni
kabulü ve söyledikleri: “...‹stanbul’u ziyaret etmeyi çok iste-
rim. Bu arzumun gerçekleflmesinde do¤rusu bugüne kadar
çok gecikmeler oldu. Bunun sebepleri kolayl›kla izah edile-
bilir, inflallah bu sebeplerin ortadan kalkmas›yla ‹stanbul ve
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‹stanbullular› da ziyaret etmek bahtiyarl›¤›na kavuflaca¤›m”
(A. ve D., s.104, 106; A.S.D.V., s.37).

: Atatürk’ün, Reflitpafla vapurunun hat›ra defterine yazd›kla-
r›: “Gördü¤ümüz intizam ve mükemmeliyet, Seyrisefain
(Denizbank) idaremizin yetenekli ellerde bulundu¤una flüp-
he b›rakmamaktad›r. Bu yaz›lar›m teflekkürdür” (A. ve D.,
105).

: Atatürk’ün, Mudanya’dan Bursa’ya gelifli (A. ve D., s.107).

23 Eylül 1925 : Atatürk’ün, Bursa Türkoca¤›’nda konuflmas›: “...Güzel bir
serpufl olan flapkadan pek az bir zamanda dervifller, mürit
ve hocalar da memnun kalacaklard›r! Zeki insanlar, uygar
olmayan bir k›l›k alt›nda kiflisel ve bilimsel k›ymetlerini kay-
betmektedir. Bu sebeple flerefli yerlerini korumak için uygar
k›l›¤a bürünmek lâz›md›r” (A.S.D.V, s.37).

28 Eylül 1925 : Bursa’da binlerce kiflinin, flapka ink›lâb›n› benimsediklerini
göstermek üzere Atatürk’ün kalmakta oldu¤u Cumhuriyet
Kasr›’na gidifli ve Atatürk’ün konuflmas›: “...Hep beraber iz-
ledi¤imiz yol do¤rudur. Bu yol bizi mutlulu¤a erifltirecektir!”
(M.M.B., s.165-166; A.S.D.II, s.218).

29 Eylül 1925 : Atatürk’ün, Bursa’dan Mudanya’ya gidifli (V. 30.9.1925).

: Atatürk’ün, Mudanya’da Cumhuriyet Halk Partisi’ni ziyareti
ve Parti’nin hat›ra defterine yazd›klar›: “Muhterem Mudan-
yal›lar›n geçen seçimde gösterdikleri vefay› ve program›-
m›za fluurlu ba¤l›l›¤›n› ispat eden hareketlerini teflekkür ve
takdirde kaydetmeyi vazife say›yorum” (V. 30.9.1925).

30 Eylül 1925 : Atatürk’ün, Mudanya’dan Bursa’ya dönüflü (V. 1.10.1925).

1 Ekim 1925 : Atatürk’ün, Bursa Dokuma Fabrikas›’n›n temel atma töre-
ninde konuflmas›: “..Bursa bafll› bafl›na bir sanat memleke-
ti olmaya pek kabiliyetlidir. Onun için çok temenni ederim,
Bursa’da her fleye ait fabrikalar ço¤als›n, hiç olmazsa tür-
belerinin adedine yaklafls›n” (A.S.D.II, s.220).

2 Ekim 1925 : Atatürk’ün, Bursa K›z Ö¤retmen Okulu’nda verilen müsa-
mereyi izlemesi (V. 3.10.1925).

3 Ekim 1925 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan gelen Türk lokantac›lar› taraf›ndan
Bursa Belediyesi’nde flerefine verilen ziyafette konuflmas›:
“...Memleketimizde bu tür sanatkârlar ihtiyaç ile orant›l› tarz
ve miktarda yetifltirilmemifltir” (A.S.D.II., s.220).
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4 Ekim 1925 : Atatürk’ün, Bursa’dan Gemlik’e gelifli, bir süre kald›ktan
sonra akflamüzeri tekrar Bursa’ya dönüflü (A.Y.G., s.97; V.
7.10.1925).

7 Ekim 1925 : Atatürk’ün, Bursa’da çeflitli heyetleri kabulü (V. 8.10.1925).

8 Ekim 1925 : Atatürk’ün, Bursa’dan Bal›kesir’e hareketi (Ha. 9.10.1925;
A.Y.G., s.97).

: Atatürk’ün, Bal›kesir’e gelifli ve Belediye önünde konuflma-
s›: “...Türk milletini kendi nefsini bile anlamaktan men eden
seller, setler imha edilmifltir, y›k›lm›flt›r. Ve mütemadiyen
imha edilecektir, y›k›lacakt›r!” (A.S.D.II, s.222; A.Y.G.,
s.67).

9 Ekim 1925 : Atatürk’ün, Bal›kesir’de heyetleri kabulü, flehirde tetkik ve
ziyaretleri (A.Y.G., s.67).

10 Ekim 1925 : Atatürk’ün, sabah Bal›kesir Türkoca¤›’n› ziyareti ve oca¤›n
hat›ra defterine yazd›klar›: “...Millete yüzy›l›n uygarl›¤›n›n
bugünkü ve yar›nki gereklerini iyi afl›lamaya Bal›kesir Tür-
koca¤›’n›n verimli bir kaynak, baflar›l› bir kurum olmas›n›
temenni ederim” (V. 10.10.1925).

: Atatürk’ün, Bal›kesir’den Akhisar’a gelifli ve Türkoca¤›’nda
konuflmas›: “...fiapka giyelim mi, giymeyelim mi gibi sözler
mânas›zd›r. fiapka da giyece¤iz, bat›n›n her türlü uygarl›k
eserlerini de alaca¤›z. Efendiler, uygar olmayan insanlar
uygar olanlar›n ayaklar› alt›nda kalmaya mahkûmdurlar!”
(A.S.D.II, s.223).

: Atatürk’ün, Akhisar Belediyesi’ni ziyareti ve belediyenin ha-
t›ra defterine yazd›klar›: “...Memleket güzeldir, halk temiz,
sa¤l›kl› ve ayd›nd›r. Sevgi ba¤l›l›¤›, bu ayd›n çevrenin ha-
vas›nda ne kadar derin bir kaynaflma ile sakl›d›r” (V.
15.10.1925).

: Atatürk’ün, Akhisar’dan Manisa’ya gelifli ve Belediye balko-
nundan halka söylevi: “...Felâketler insanlar›, ak›llar› bafl›n-
da olan milletleri daima kararl› hamlelere sevk eder!”
(A.S.D.II, s.224; A.Y.G., s.268).

11 Ekim 1925 : Atatürk’ün, Manisa’dan ‹zmir’e gelifli ve Belediye binas›
balkonundan halka söylevi: “...Arkadafllar! Birbirimize da-
ima gerçe¤i söyleyece¤iz! Felâket ve saadet getirsin, iyi ve
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fena olsun, daima gerçekten ayr›lmayaca¤›z!” (A.S.D.II,
s.227;A.Y.G., s.269).

12 Ekim 1925 : Atatürk’ün, sabahleyin Kemalpafla yak›nlar›nda yap›lmak-
ta olan sonbahar ordu manevralar› alan›na gelifli, manev-
ralar› izlemesi, daha sonra Kemalpafla’ya dönerek Askerlik
Dairesi’nde bir süre dinlenifli, Türkoca¤›’n› ziyareti (Ha.
14.10.1925).

: Atatürk’ün, Kemalpafla Türkoca¤›’nda konuflmas›: “...Arka-
dafllar, bütün hayat›mda sevinçle geçirdi¤im bir gece var-
d›r. O gece, ordumuzun ‹zmir’e girdi¤i günün burada geçir-
di¤im gecesidir. O vakit buradan geçerken bu muhterem
halk›n gördü¤ü zulüm ve tecavüze ra¤men resmimi koyun-
lar›ndan ç›kararak beni tan›d›klar›n› ve otomobilime at›la-
rak kucaklad›klar›n› unutmam. Bugün o hat›ray› yafl›yorum,
bahtiyar›m!” (A.S.D.II, s.228).

: Atatürk’ün, ö¤leden sonra Bornova’y› ziyareti, akflam ‹z-
mir’e dönüflü (Ha. 14.10.1925).

13 Ekim 1925 : Atatürk’ün, ‹zmir K›z Lisesi’ni ziyareti ve okulun hat›ra def-
terine yazd›klar›: “Müdür han›m ve bey ö¤retmenlerin cid-
dî, isabetli çal›flmas›n›n eserleri kolayl›kla ve takdirle görül-
mektedir” (V. 14.10.1925).

: Atatürk’ün, saat 17.00’de ‹zmir Türkoca¤›’n› ziyareti, bura-
da baz› heyetleri kabulü, daha sonra Musiki Yurdu gençle-
rinin verdi¤i konseri izlemesi (Ha. 15.10.1925).

: Atatürk’ün, Karfl›yaka’da annesi Zübeyde Han›m’›n kabrini
ziyareti ve çelenk koyuflu (Ha. 15.10.1925).

: Atatürk’ün, Karfl›yaka Spor Kulübü’nü ziyareti ve kulübün
hat›ra defterine yazd›klar›: “Karfl›yaka Spor Kulübü’nde
karfl› karfl›ya bulundu¤um gençlik iftihara çok de¤erdir. Bu
gençlik karfl›s›nda gelece¤in kuvveti, ne kadar belirgin gö-
rünmektedir” (Ha. 15.10.1925; V. 15.10.1925; B.T.S.T.A.,
s.70).

: Atatürk’ün, ‹zmir Müstahkem Mevki Komutanl›¤› taraf›ndan
flerefine verilen ziyafette konuflmas›: “...Kahraman Türk or-
dular›n›n kazand›klar› büyük zaferlerde flahs›ma düflmüfl
olan vazifeleri yapabilmiflsem çok bahtiyar›m. Yaln›z bu
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noktada bir gerçe¤i izah için arz edeyim ki, benim, ordula-
r›m›z› sevk ve yöneltti¤im hedefler, esasen ordular›m›n her
erinin, bütün subaylar›n›n ve komutanlar›n›n görüfllerinin,
vicdanlar›n›n, kararlar›n›n, ülkülerinin yöneldi¤i hedefler
idi!” (A.S.D.II, s.228).

14 Ekim 1925 : Atatürk’ün, ‹zmir Belediyesi taraf›ndan flerefine verilen zi-
yafette konuflmas›: “...Türk, esaret kabul etmeyen bir mil-
lettir. Türk milleti esir olmam›flt›r!” (A.S.D.II, s.229).

: Atatürk’ün, ‹zmir’de Altay Spor Kulübü’nü ziyareti ve kulü-
bün hat›ra defterine yazd›klar›: “Altay Spor Kulübü’nde ta-
n›d›¤›m gençlik iftihara de¤erdir. Bu gençlik karfl›s›nda ge-
lece¤in kuvveti ve saadeti ne belirgin görülmektedir!”
(B.T.S.T.A., S.70).

: Atatürk’ün, ‹zmir Erkek Ö¤retmen Okulu’nda ‹zmir ö¤ret-
menleri taraf›ndan flerefine verilen çayda konuflmas›:
“...Milletleri kurtaranlar yaln›z ve ancak ö¤retmenlerdir!”
(A.S.D.II, s.232). (Bu çayda, genç bir ö¤retmen olan Afet
(‹nan) Han›m, ö¤retmen arkadafllar› ad›na yazd›¤› bir söy-
levle Atatürk’ün takdirini toplam›fl, o günden itibaren Ata-
türk’ün yüksek himayelerine kavuflarak manevî k›z› s›fat›y-
la yan›nda bulunmufltur. A.‹.B.K., s. 711-713).

: Atatürk’ün, ‹zmir Bölge Sanat Okulu’nu ziyareti ve okulun
hat›ra defterine yazd›klar›: “Bu defaki ziyaretimde daha çok
memnun oldum. Her y›l biraz daha ilerleme var; daha çok
lâz›m!” (A.H.D.Y., s.11).

: Atatürk’ün, ‹zmir K›z Ö¤retmen Okulu’nu ziyareti ve ö¤ren-
cilerle konuflmas›: “Cumhuriyet ahlâkî fazilete dayanan bir
idaredir. Cumhuriyet fazilettir! Sultanl›k korku ve tehdide
dayal› bir idaredir. Cumhuriyet idaresi faziletli ve namuslu
insanlar yetifltirir. Sultanl›k korkuya, tehdide dayal› oldu¤u
için korkak, zelil, sefil, rezil insanlar yetifltirir. Aradaki fark
bunlardan ibarettir” (A.S.D.II, s.231).

: Atatürk’ün, ‹zmir K›z Ö¤retmen Okulu’nda zeybek dans›n›
izledikten sonra söyledikleri: “...Zeybek dans› her sosyal
salonda kad›nla beraber oynanabilir ve oynanmal›d›r”
(A.S.D.V, s.38).
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: Atatürk’ün, K›z Ö¤retmen Okulu’nun hat›ra defterine yaz-
d›klar›: “‹zmir K›z Ö¤retmen Okulu’nda geçirdi¤im gecenin
saatleri halde de¤il, gelecekte bütün milletin yaflayaca¤›
hayattan örnek oldu” (Ha. 15.10.1925).

15 Ekim 1925 : Atatürk’ün, ‹zmir Ziraat Okulu’nu ziyareti ve okulun hat›ra
defterine yazd›klar›: “‹zmir Ziraat Mektebi yetenekli ellerde
verimli eserini göstermifltir. Ziyaretimden memnunum” (V.
16.10.1925).

: ‹zmir Belediyesi’nin, “Naim Palas” binas›n› Hazine’den sa-
t›n alarak Atatürk’e hediye edifli (V. 16.10.1925). (Bu tarih
A.i. ve A.M., s.21’de 13 Ekim 1926 olarak gösterilmifltir).

16 Ekim 1925 : Atatürk’ün,   trenle   ‹zmir’den   Konya’ya   hareketi   (V.
16.10.1925; A.Y.G., s. 195).

: Atatürk’ün, saat 17.00’de ‹zmir’den Uflak’a gelifli, Beledi-
ye’yi, fiefkat Yurdu’nu ziyareti, gece hareketi (A.Y.G.,
s.349-350).

17 Ekim 1925 : Atatürk’ün, saat 11 .OO’de trenle Konya’ya gelifli, karfl›lan›
fl›, panama flapkas›yla halk› selâmlamas› ve kalaca¤› köfl-
ke gidifli (A.Y.G., s.249).

18 Ekim 1925 : Atatürk’ün, Konya’da Vilâyeti, Belediye’yi, Türkoca¤›’n› ve
Ö¤retmenler Birli¤i’ni ziyareti (A.Y.G., s.249).

: Atatürk’ün, Konya Belediyesi’ni ziyaretinde konuflmas›:
“...Konya’da bay›nd›rl›¤a ve uygarl›¤a sarf olunan çal›flma-
n›n verimli sonuçlar› meydandad›r. Özellikle aziz Konya
halk›n›n, en son onurland›¤›m tarihten bugüne kadar duy-
gular›nda, görüfllerinde, yenilik ve ilerleme yolunda yürüme
karar›nda ne derece yüksek fark gördü¤ümü takdirlerle ifa-
de ederim” (A.S.D.II, 233).

: Atatürk’ün, Konya Türkoca¤›’n› ziyareti’nde konuflmas›:
“...Verimli ve parlak al›nlar›n›zda çok büyük ümitler gör-
mekten duydu¤um zevk ve mutluluk büyüktür!” (A.S.D.V.,
s. 38).

: Atatürk’ün, Konya Ö¤retmenler Birli¤i’ni ziyaretinde konufl-
mas›: “...Her türlü baflar› s›rr›n›n, her tür kuvvetin, kudretin
gerçek kayna¤›n›n, milletin kendisi oldu¤una inanc›m›z
tamd›r!” (A.S.D.II, s.234).
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19 Ekim 1925 : Atatürk’ün, Konya Ö¤retmenler Birli¤i müsameresinde ko-
nuflmas›: “...Zaman, bütün gerçekleri en geri olanlara dahi
anlatacakt›r. Milletimizi vehimlerden nefsini kurtarmaya gü-
cü yetecek hale getirmeye çok çal›flal›m!” (A.S.D.II, s.235).

20 Ekim 1925 : Atatürk’ün, akflam saat 20.00’de trenle Konya’dan Afyon’a
hareketi (A.Y.G., s.249).

21 Ekim 1925 : Atatürk’ün, trenle Konya’dan Afyon’a gelifli ve Belediye Da-
iresi’nde flerefine verilen ziyafette konuflmas›: “...Ben vazi-
femin bitmedi¤ini, yüklendi¤im sorumlulu¤un da yüksek ve
çetin oldu¤unu idrak ediyorum. Arkadafllar! Bu vazife bit-
meyecektir, ben toprak olduktan sonra da devam edecek-
tir. Ben ise, sevine sevine bütün varl›¤›m› bu kutsal vazife-
me hasredece¤im ve onun yüksek sorumlulu¤unu yüklen-
mekle mesut olaca¤›m. Vazifeye baflar› ile devam edece-
¤im. Çünkü büyük milletimizin kalp ve vicdan›nda, bana
karfl› sars›lmaz bir güven ve itimat tafl›makta oldu¤unu gö-
rüyorum. Bu benim için büyük kuvvettir, büyük yetkidir!”
(A.S.D.II, s.235; D.C.‹.K.A., s.52).

: Atatürk’ün, ö¤leden sonra trenle Afyon’dan Ankara’ya ha-
reketi (A.Y.G., s.36).

22 Ekim 1925 : Atatürk’ün, trenle Ankara’ya dönüflü (O.Y.S., s.392).

28 Ekim 1925 : Türkiye Cumhuriyeti ad›na bas›lan ilk 5 liral›k alt›n›n, Mali-
ye Bakan› Abdülhalik (Renda) Bey taraf›ndan Atatürk’e
takdimi (Ha. 29.10.1925).

1 Kas›m 1925 : Cumhurbaflkan› Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nin II. dönem III. toplanma y›l›n› aç›fl konuflmas›:
“...Cumhuriyet devrinin kendi zihniyet ve ahlâk›yla donan-
m›fl bas›n›n› yine ancak Cumhuriyet’in kendisi yetifltirir”
(Z.C., Devre: II, Cilt: 19, s.7; A.S.D.I., s.337).

3 Kas›m 1925 : Atatürk’ün, Çankaya’da ‹talya Elçisi Orisini Baroni’nin gü-
ven mektubunu kabulü ve Elçi’nin söylevine cevap konufl-
mas› (A.S.D.V, s.39).

5 Kas›m 1925 : Atatürk’ün, Ankara Hukuk Mektebini’nin aç›l›fl töreninde
konuflmas›: “...Bugün tan›k oldu¤umuz olay, yüksek me-
mur ve uzman bilginler yetifltirmek girifliminden daha büyük
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bir öneme sahiptir. Y›llardan beri devam eden Türk ‹nk›lâ-
b›, varl›¤›n› ve zihniyetini, toplum yaflam›n›n temeli olan ye-
ni hukuk esaslar›nda belirlemek ve gerçeklefltirmek çaresi-
ne giriflmifltir. Cumhuriyet’in pekifltiricisi olacak bu büyük
kurumun aç›l›fl›nda hissetti¤im mutlulu¤u, hiçbir giriflimde
duymad›m ve bunu gösterme ve ifade etmekle memnu-
num” (A.A.H.M., s.73-79; O.Y.K., s.10; T.IV., s.218;
A.S.D.II, s.236-240). (Mektebin ad› 1927 y›l›nda “Ankara
Hukuk Fakültesi”ne çevrilmifltir. A.A.H.M., s.161).

9 Kas›m 1925 : Atatürk’ün, Çankaya’da flair Abdülhak Hâmit(Tarhan) Bey’i
kabulü (Ha. 11.11.1925).

14 Kas›m 1925 : Atatürk’ün Mütareke’de fiiflli’de oturdu¤u evin cephesine
merasimle bir plâka konulmas› (Ha. 16.11.1925; A.E.A.M.,
s.29).

17 Kas›m 1925 : Atatürk’ün, Türk Antropoloji Dergisi’nin ilk say›s›n›n gönde-
rilifli nedeniyle Dr. Nurettin Ali (Berkol) Bey’e teflekkür mek-
tubu: “Türk’ü ve Türk toplumunu tetkik amac›n› güden ku-
ruma k›ymetli çal›flmalar›nda baflar›lar temenni ederim”
(T.A.E.T., s.3).

22 Kas›m 1925 : Atatürk’ün, Tekirda¤ Heyeti’ni kabulü (Ha. 23.11.1925).

: Atatürk’ün, ‹zmir Cumhuriyet Halk Partisi Heyeti’ni kabulü
(Ha. 23.11.1925).

25 Kas›m 1925 : fiapka giyilmesi hakk›nda Kanun’un kabulü (Z.C., Devre: II,
cilt: 19, s.247; T.D.T., s.168; B.M.‹., s.49).

: Atatürk’ün, akflam, Çankaya’da yap›lan Kabine toplant›s›-
na baflkanl›k edifli (Ha. 27.11.1925).

26 Kas›m 1925 : Atatürk’ün, akflam Baflbakanl›¤a giderek ‹smet (‹nönü) Pa-
fla’yla bir süre görüflmesi (Görüflme esnas›nda ‹çiflleri Ba-
kan› Cemil (Uybadin) Bey de bulunmufltur). (Ha. 28.11.
1925).

30 Kas›m 1925 : Tekke ve zaviyeler ile türbelerin kapat›lmas›na ve türbedar-
l›klar ile birtak›m unvanlar›n kald›r›lmas›na dair Kanun’un
kabulü (Z.C., Devre: II, cilt: 19, s.312; B.M.‹., s.48; T.D.T.,
s.141).

26 Aral›k 1925 : Milletleraras› saat ve milletleraras› takvim hakk›ndaki Ka-
nunlar’›n kabulü (Z.C., Devre: II, cilt: 20, s.115, 333;
A.H.H.B., s.332; B.M.‹., s.49; T.IV., s.355).
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28 Aral›k 1925 : Atatürk’ün, Yüksek Askerî fiûra’n›n aç›l›fl› nedeniyle ko-
nuflmas›: “...fiûra’y› oluflturan muhterem üyelerin bilhassa
muharebe meydanlar›nda kazan›lm›fl yüksek tecrübe ve
bilgilerinin, istenilen çal›flma ve vazifelerin vatan›n ihtiyac›-
na en iyi cevap verecek neticelerle taçlanaca¤›n› temin
edece¤ine flüphem yoktur!” (A.S.D.V., s.41).

-1926-

3 Ocak 1926 : Atatürk’ün, Türk Tayyare Cemiyeti Genel Merkezi’ni ziya-
reti ve ilgililerden bilgi al›fl›n› takiben çal›flmalar hakk›nda
takdirlerini bildirmesi (Ha. 5.1.1926).

12 Ocak 1926 : Atatürk’ün, Kahire Elçisi Muhittin (Akyüz) Pafla’y› kabulü
(Ha. 14.1.1926).

26 Ocak 1926 : Atatürk’ün, Almanya Cumhurbaflkanl›¤›na seçilen Hinden-
burg’a tebrik mektubu (A.M.D.P.II, s.118).

1 fiubat 1926 : Atatürk’ün, akflam Ankara-Eskiflehir yolunda ilk istasyon
olan Gazi istasyonu’nun aç›l›fl töreninde bulunmas› (Ha.
2.2.1926).

7 fiubat 1926 : Atatürk’ün, Kahire Elçisi Muhittin (Akyüz) Pafla’y› kabulü
(Ha. 8.2.1926).

11 fiubat 1926 : Atatürk’ün, Hâkimiyet-i Milliye gazetesine imzal› resmini ar-
ma¤an edifli (Gazetenin 29.10.1926 günkü say›s›nda ya-
y›mlanm›flt›r. Ha. 29.10.1926).

16 fiubat 1926 : Atatürk’ün, Çankaya’da Fransa’n›n Suriye Yüksek Komise-
ri Henri de Jouvenel’i kabulü (Ha. 17.2.1926; A.G.M.K., s.
16).

: Atatürk’ün, Ankara’da Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin yeni
binas›n›n aç›l›fl töreninde bulunmas› (A.G.M.K., s.16).

17 fiubat 1926 : Türk Medenî Kanunu’nun kabulü (Z.C., Devre: II, cilt: 22,
s.334; ‹.A., s.776; B.M.‹., s.49).

18 fiubat 1926 : Erzurum Belediye Baflkan› Nafiz (Dumlu) Bey’in, Atatürk’ü
ziyareti ve Erzurumlular taraf›ndan sat›n al›narak Atatürk’e
hediye edilen Erzurum’a ilk gelifllerinde kald›klar› evin
anahtarlar›n› kendisine teslimi (Ha. 19.2.1926).

: Atatürk’ün, gece, Ankara Kulübü’nde düzenlenen -elçilerin
de kat›ld›¤›- baloyu flereflendirmesi (Ha. 20.2.1926).
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22 fiubat 1926 : Atatürk’ün, akflam Frans›z Büyükelçisi Albert Sarraut tara-
f›ndan Frans›z Elçili¤i’nde flerefine verilen çay ziyafetinde
bulunmas› (Ha. 23.2.1926).

: Atatürk’ün, Erzurum Belediye Baflkan› Nafiz ve Erzurum
Meclis-i Umumî üyesi Tevfik Bey’leri Ankara’da kabulü ve
ziyaretçilerin Erzurum’un Türk ‹nk›lâb›’na ba¤l›l›¤›n› belirt-
meleri (‹.Ma.ll, s.321).

24 fiubat 1926 : Atatürk’ün, Çankaya’da Afganistan Elçisi Gulam Ceylâni
Han’›n güven mektubunu kabulü ve Elçi’nin söylevine ce-
vap konuflmas› (A.S.D.V, s.41).

27 fiubat 1926 : Atatürk’ün, ö¤leyin, Ankara istasyonuna gelerek, Mersin’e
giden ‹smet Pafla’y› u¤urlamas› (Ha. 28.2.1926).

1 Mart 1926 : Atatürk’ün, Ankara’da aç›lan Devlet Resim Sergisi’ni ziya-
reti (V. 2.3.1926) ve serginin aç›l›fl› nedeniyle düzenlenen
çayda bulunmas› (A.G.M.K., s.17).

8 Mart 1926 : Atatürk’ün, Ankara’da Türkiye ‹fl Bankas›’n›n, flerefine dü-
zenledi¤i çayda bulunmas› (V. 9.2.1926).

13 Mart 1926 : Atatürk’ün, Falih R›fk› (Atay) ve Mahmut (Soydan) Bey’le-
re anlatt›¤› hayat›na dair hat›ralar›n k›salt›lm›fl fleklinin Mil-
liyet gazetesinde yay›mlanmas›: “...Büyüklük odur ki, hiç
kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaks›n,
memleket için gerçek ülkü neyse onu görecek, o hedefe
yürüyeceksin! Herkes senin aleyhinde bulunacakt›r, herkes
seni yolundan çevirmeye çal›flacakt›r. ‹flte sen bunda mu-
kavemeti yok eden olacaks›n. Kendini büyük de¤il, küçük,
zay›f, vas›tas›z, hiç telâkki ederek, kimseden yard›m gel-
meyece¤ine inanarak bu engelleri aflacaks›n. Ondan son-
ra sana büyüksün derlerse, bunu diyenlere de güleceksin!”
(A.S.D.V, s.108-114).

: Atatürk’ün, Çankaya’da Arnavutluk Elçisi Rauf Bey’in gü-
ven mektubunu kabulü ve Elçi’nin söylevine cevap konufl-
mas› (A.S.D.V, s.42).

14 Mart 1926 : Atatürk’ün, Falih R›fk› (Atay) ve Mahmut (Soydan) Bey’le-
re anlatt›¤› hayat›na ait hat›ralar›n ilk tefrikas›n›n Hâkimi-
yet-i Milliye gazetesinde yay›mlanmas›: “Ben harbin mütte-
fiklerimiz için iyi netice verece¤ine inanm›yordum. Fakat

388



olupbittiden sonra bulundu¤um cephelerde harbi baflar›ya
ulaflt›rmaya çal›flt›m. Baflka cephelerde ise sanki aksine
müsabaka vard›” (Ha. 14.3.1926; A.H., s.10).

20 Mart 1926 : Baflbakan ‹smet Pafla’n›n, ‹zmir’den Atatürk’e telgraf›: “Gü-
ney sahillerinde pek istifadeli bir seyahatten sonra ‹zmir’e
geldim. ..Her yerde halk›m›z›n Cumhuriyet’e ba¤l›l›k ve
Cumhurbaflkanlar›na sevgi ve sayg› hislerinin taflk›n ve
pek derin derecede bulundu¤unu sonsuz sevinç ve iftihar-
la arz ederim” (Ha. 21.3.1926).

: Atatürk’ün, ‹smet Pafla’n›n 20 Mart 1926 tarihli telgraf›na
cevab›: “Seyahatiniz esnas›nda, vatandafllar›m›z›n Cum-
huriyet ve naçiz flahs›m hakk›ndaki tezahürlerinden pek
duyguland›m” (Ha. 21.3.1926).

22 Mart 1926 : Atatürk’ün, Zonguldak Heyeti’ni kabulü (Ha. 23.3.1926).

24 Mart 1926 : Atatürk’ün, yeni Polonya Elçisi Bader’in güven mektubunu
kabulü ve Elçi’nin söylevine cevap konuflmas› (Ha.
25.3.1926).

28 Mart 1926 : Atatürk’ün, Giresun Heyeti’ni kabulü (Ha. 29.3.1926).

5 Nisan 1926 : Atatürk’ün, Diyarbak›r Belediye Meclisi’nin kendisini fahrî
hemflehrili¤e seçifli nedeniyle teflekkür telgraf› (A.Y.G.,
s.124;A.D., s.41;A. ve Di., s.97-98).

11 Nisan 1926 : Atatürk’ün, yeni Danimarka Elçisi Andreas Oldenburg’un
güven mektubunu kabulü ve Elçi’nin söylevine cevap ko-
nuflmas› (Ha. 12.4.1926).

20 Nisan 1926 : Atatürk’ün, Çankaya’da Bursa Heyeti’ni kabulü (Ha.
21.4.1926).

22 Nisan 1926 : Borçlar Kanunu’nun kabulü (Z.C. Devre: II, cilt: 25, s.492;
T.T.O.M.A.R., s.7).

26 Nisan 1926 : Atatürk’ün, Ankara’da Türkocaklar› delegelerine demeci:
“Biz do¤rudan do¤ruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisi-
yiz; Cumhuriyetimizin dayana¤› Türk toplulu¤udur”
(A.S.D.V, s. 114).

3 May›s 1926 : Atatürk’ün, Çankaya’da Sivas Heyeti’ni kabulü (Ha.
4.5.1926).

5 May›s 1926 : Gazi Orman Çiftli¤inin 1. kurulufl y›ldönümünün kutlanma-
s›, bu nedenle yüzlerce davetlinin çiftli¤i ziyareti (Ha.
4.5.1926).
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7 May›s 1926 : Atatürk’ün,  Çankaya’da  Burdur Heyeti’ni kabulü   (Ha.
8.5.1926).

: Atatürk’ün, Ankara’dan trenle Konya’ya hareketi (A.B.,
s.139; T.IV, s. 193; A.A.Se., s.30).

8 May›s 1926 : Atatürk’ün, Ankara’dan trenle Konya’ya gelifli, buradan
Tarsus’a hareketi (A.A.Se., s.30).

9 May›s 1926 : Atatürk’ün, Konya’dan Tarsus’a gelifli (A.A.Se., s.31).

10 May›s 1926 : Atatürk’ün, Tarsus’tan hareketle saat 22.00’de Mersin’e

gelifli (‹.R., s. 108).

11 May›s 1926 : Atatürk’ün, Mersin’den Ertu¤rul yat› ile Silifke’ye hareketi
(‹.R., s. 108).

12 May›s 1926 : Atatürk’ün, Silifke’ye gelifli (AS., s.88).

13 May›s 1926 : Atatürk’ün, Tekir köyüne giderek kurmaya çal›flt›¤› çiftlikte

incelemeler yapmas› (A.Y.G., s.280).

14 May›s 1926 : Atatürk’ün, Silifke’den saat 9.00’da Mersin’e gelifli, Cumhu-
riyet Halk Partisi Merkezi’ni, Belediye’yi, Vilâyet’i ve Tür-ko-
ca¤›’n› ziyareti (Ha. 18.5.1926).

16 May›s 1926 : Atatürk’ün Mersin’den Adana’ya gelifli, Vilâyet’i, Beledi-
ye’yi, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezi’ni, Türkoca¤›’n› zi-
yareti ve akflamüzeri Adana’dan Dörtyol’a hareketi (A.A
Se., s.31).

18 May›s 1926 : Atatürk’ün, akflamüzeri Konya’ya gelifli ve geceyi burada
geçirifli (A.Y.G., s.249).

20 May›s 1926 : Atatürk’ün, Konya’dan trenle saat 10.00’da Bozüyük’e geli-
fli, Bozüyük Kereste Fabrikas›’n› ziyareti ve konuflmas›:
“...Cumhuriyet hükûmetinin, namuslu, vatansever, cumhu-
riyetçi ifl adamlar›na daima yard›mc› olaca¤›na flüphe edil-
memelidir!” (A.Y.G., s.74; A.S.D.II, s.241).

: Atatürk’ün, ö¤leden sonra Bozüyük’ten otomobille Bilecik’e
gelifli, akflama do¤ru Bursa’ya hareketi (A.Y.G., s.75).

: Atatürk’ün, akflam Bursa’ya gelifli (A.H.I, 366, A.Y.G.,
s.97). (Atatürk’ün, Sabiha Gökçen’i tan›mas›, 13 Haziran’a
kadar kald›¤› bu Bursa seyahatinde gerçekleflmifltir. O za-
manlar 12-13 yafllar›nda olan Sabiha Han›m, Atatürk’ün
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kald›¤› -kendi evlerine komflu- köflke gelerek Atatürk’ün eli-
ni öpmüfl, okuma iste¤inde oldu¤unu söylemifltir. Küçük
Sabiha, konuflmas› ve iste¤iyle Atatürk’ün takdirini kazan-
m›fl; o günden itibaren Atatürk’ün yüksek himayelerine ka-
vuflarak manevî k›z› s›fat›yla yan›nda bulunmufltur.
A.‹.B.Ö., s.15-19).

22 May›s 1926 : Atatürk’ün, Bursa’da Belediye’yi, Vilâyet’i ziyareti (Ha.
24.5.1926).

23 May›s 1926 : Atatürk’ün, Bursa’da 11. Tümen Karargâh›’n›, daha sonra
Osman Gazi Türbesi’ni ziyareti ve türbenin bahçesinde bir
süre istirahat edifli (Ha. 25.5.1926; A.Y.G., s.98).

25 May›s 1916 : Atatürk’ün, Bursa’da Bal›kesir ve ‹negöl’den gelen heyetle-
ri kabulü (Ha. 27.5.1926; V. 26.5.1926).

26 May›s 1926 : Atatürk’ün, Bursa Türkoca¤›’n› ziyareti ve Ocakl›larla soh-
beti (V. 27.5.1926; Ha. 28.5.1926).

29 May›s 1926 : Atatürk’ün, Bursa’da Dar-ül-elhân taraf›ndan verilen konse-
ri izlemesi (V. 30.5.1926).

: Türk Ticaret Kanunu’nun kabulü (Z.C., Devre: II, cilt: 25,
s.695; B.M.‹., s.51).

31 May›s 1926 : Atatürk’ün, Bursa’da ‹stanbul flehri temsilcilerini kabulü ve
söyledikleri: “‹stanbullular›n do¤rudan do¤ruya içinde bu-
lunmak, onlar› bizzat selâmlamakla bahtiyar olaca¤›m gü-
nün, uzak olmad›¤›n› söyleyebilirim!” (A.S.D.II, s.241;
A.‹.H.I, s.99).

1 Haziran 1926 : Atatürk’ün, Bursa’da, yüzyirmi yafllar›nda bulunan Zaro
A¤a’y› kabulü (Ha. 3.6.1926).

: Atatürk’ün, Bursa’da gece, Do¤u Musiki Heyeti’nin konse-
rini izlemesi (Ha. 3.6.1926).

3 Haziran 1926 : Atatürk’ün, Bursa’da ‹zmit Heyeti’ni kabulü (Ha. 5.6.1926).

4 Haziran 1926 : Atatürk’ün, otomobille Bursa’dan Mudanya’ya gelifli (Ha.
6.6.1926).

5 Haziran 1926 : Atatürk’ün, Gülcemal vapurunun hat›ra defterine yazd›kla-
r›: “...Gülcemal vapurunda gördü¤ümüz intizam ve mükem-
meliyet takdire de¤er. Genel müdüre, geminin süvarisine
ve bütün mürettebat›na teflekkür ederim” (A.H.D.Y., s. 11).
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: Atatürk’ün, Mudanya’dan Bursa’ya dönüflü (Ha. 7.6.1926).
: Atatürk’ün, akflam, ‹stanbul fiehir Tiyatrosu’nun Bursa Ö¤ret-

menler Birli¤i’nde sahneledi¤i piyesi izlemesi (Ha. 7.6.1926).

8 Haziran 1926 : Atatürk’ün, Bursa’da Anadolu Ajans› muhabirine Hava
Kuvvetlerimizin kuvvetlendirilmesine dair demeci (A.S.D.V,
s. 115).

9 Haziran 1926 : Atatürk’ün, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Merkezi taraf›n-
dan flerefine düzenlenen k›r ziyafetine kat›lmas› (Ha.
11.6.1926).

10 Haziran 1926 : Atatürk’ün, Bursa’da tiyatro sanatç›lar›na söyledikleri:
“...Sizin vatana en büyük hizmetiniz Anadolumuzu bafltan-
bafla dolafl›p halk›m›za sanat›n ne oldu¤unu anlatman›z
olacakt›r!” (A.S.D.V, s.44).

: Atatürk’ün, Bursa’da kendisine tespih arma¤an eden Keh-
ribarc› Ali Baba’n›n hat›ra defterine yazd›klar›: “Sanat›n›z-
daki emek ve baflar›n›z› takdir ve tebrik ederim” (V.
14.6.1926).

11 Haziran 1926 : Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tatile girmesi
nedeniyle gönderdi¤i telgrafa cevab›: “...Her toplant› y›l›
memlekete feyiz ve mutluluk temin eden Meclisinize teflek-
kür ve sayg›lar›m›n arz›n› dilerim” (Ha. 13.6.1926).

: Atatürk’ün, Bursa’da küçük gezintiler yapmas› (Ha.
13.6.1926).

29 May›s 1926 : Atatürk’ün, sabah saat 8.00’de Bursa’dan hareketle Mu-
danya’ya, buradan da Karadeniz vapuruyla Band›rma’ya
gelifli (Ha. 14.6.1926).

: Atatürk’ün, Karadeniz vapurunda aç›lan gezici sergiyi ziya-
reti ve geminin hat›ra defterine yazd›klar›: “Sergi, baflar›ya
ulaflm›fl bir eserdir. Bende gayet iyi izlenimler meydana ge-
tirdi. Sunufl tarz› çok iyidir. Haz›rlay›c›s›n› takdir ve tebrik
ederim” (A. ve D., s.212; Ha. 14.6.1926).

: Atatürk’ün akflam Band›rma’dan Bal›kesir’e gelifli (A.Y.G.,
s.68).

14 Haziran 1926 : Atatürk’ün, Bal›kesir’de Cumhuriyet Halk Partisi’ni, Ö¤ret-
menler Birli¤i’ni, Belediye’yi, Türkoca¤›’n› ziyareti, akflam
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Belediye’de flereflerine verilen baloda bulunmas› (Ha.
16.6.1926; A.Y.G., s.68). (Atatürk, 15 Haziran’da ‹zmir’de
bulunmak üzere bugün Bal›kesir’den hareket edece¤i s›ra-
da ‹zmir Valisi’nden, ‹zmir’de kendisine karfl› tertiplenen bir
suikast girifliminin meydana ç›kar›ld›¤›n› bildiren ve hare-
ketinin ertelenmesini rica eden bir telgraf alm›flt›r. ‹.S.‹.I,
s.4; A.B., s.139-140; A.‹. ve A.M., s.20; A.Ma., s.24).

: Atatürk’e karfl›, ‹zmir’de haz›rlanan suikast girifliminin mey-
dana ç›kmas› (Suikast giriflimini ‹zmir’de motorculuk iflleriy-
le meflgul Giritli fievki ad›nda flah›s, ‹zmir Valisi Kâz›m (Di-
rik) Bey’e haber vermifltir. ‹.S.‹.I, s.15; S.H.II, s.201).

14/15 Haziran 1926 : Atatürk’e suikast giriflimi elebafllar› (Ziya Hurflit ve arka-
dafllar›)’n›n ‹zmir’de tutuklanmas› (‹.S.‹.I, s.17; K.K.S.,
s.209; T.IV, s.193; T.D.T., s.145).

15 Haziran 1926 : Atatürk’ün, Bal›kesir’de Orduevi’ni ziyareti ve akflam saat
19.00’da ‹zmir’e hareketi (Ha. 17.6.1926; A.Y.G., s.68).

16 Haziran 1926 : Atatürk’ün, saat 9.30’da Soma’ya gelifli, istasyonda k›sa bir
kal›fltan sonra hareketi (Ha. 17.6.1926).

: Atatürk’ün, Manisa’ya gelifli, otomobille istasyondan Vilâ-
yet’e gidifli, Türkoca¤› heyetini kabulü, ö¤le yeme¤ini Vilâ-
yet’te yedikten sonra ‹nflaat Malzeme Fabrikas› sergisini,
Belediye’yi ve Cumhuriyet Halk Partisi’ni ziyareti (Ha.
18.6.1926).

: Atatürk’ün, saat 16.00’da Menemen’e gelifli, bir saatlik ka-
l›fltan sonra hareketi (Ha. 17.6.1926).

: Atatürk’ün, akflam ‹zmir’e gelifli ve halk taraf›ndan coflku ile
karfl›lan›fl› (Ha. 17.6.1926; A.Y.G., s.195; ‹.S.‹.I, s. 17-18).

18 Haziran 1926 : Atatürk’ün, ‹zmir’de Bornova Ziraat Mektebi’ni ve Türkoca-
¤›’n› ziyareti (V. 19.6.1926).

: Atatürk’ün, ‹zmir suikast giriflimi hakk›nda Anadolu Ajans›-
na demeci: “...Alçak giriflimin, benim flahs›mdan ziyade
mukaddes Cumhuriyetimize ve onun dayand›¤› yüksek il-
kelerimize yönelmifl bulundu¤una flüphe yoktur. Benim na-
çiz vücudum bir gün elbet toprak olacakt›r; fakat Türkiye
Cumhuriyeti sonsuza dek yaflayacakt›r!” (Ha. 19.6.1926;
S.H.II, s.201; A.S.D.III, s.80; A.B.E.B., s.186).
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20 Haziran 1926 : Atatürk’ün, ‹zmir’de “Suikast’› Lanetleme Heyeti”ne hitab›:
“...Ben ölürsem, soylu milletimizin beraber yürüdü¤ümüz
yoldan asla ayr›lmayaca¤›na eminim; bununla müsterihim!
Düflmanlar›m›z, düflünebildikleri i¤renç çarelere istedikleri
kadar giriflsinler. Onlar›n bo¤azlanm›flcas›na hareketleri bi-
zim ink›lâp ateflimizi söndüremez!” (A.S.D.V, s.44).

22 Haziran 1926 : Atatürk’ün, ‹zmir’deki suikast girifliminin memleketçe lanet-
lenmesi nedeniyle millete bildirgesi: “...fiahs›mdan ziyade
milletin varl›¤› aleyhine yönelik oldu¤u anlafl›lan gizli siyasî
tertibat karfl›s›nda bütün milletin duydu¤u, pek vakur ve
asil bir flekilde gösterdi¤i pek temiz duygular beni teselli et-
mektedir. Muhterem ve soylu milletimiz taraf›ndan flahs›m
hakk›nda lütfen gösterilen samimî ve kalbî sevgi gösterile-
rinden dolay› derin teflekkürlerimi aç›k olarak belirtirim”
(A.T.T.B., s.528; ‹.S.‹.I, S.14).

24 Haziran 1926 : Atatürk’ün, suikast giriflimi sebebiyle, ordunun üzüntülerini
bildiren Genelkurmay Baflkan› Fevzi (Çakmak) Pafla’n›n
telgraf›na cevab›: “...Gösterilen sevgi eserine teflekkürleri-
mi sunar ve k›ymetli ordumuza selâm ve sevgilerimi ileti-
rim” (A. ve D., s. 107).

: Atatürk’ün, -‹smet Pafla, Fahrettin (Altay) ve Tevfik Rüfltü
(Arafl) ile beraber- ‹zmir’de Karfl›yaka Spor Kulübü’nü ziya-
reti ve kulübün hat›ra defterine yazd›klar›: “Bu defaki ziya-
retimde, geçen aylarca harcanan çal›flma ve gayretin k›y-
metli izlerini gördüm. Teflekkür ve tebrik ederim”
(B.T.S.T.A., s.70).

: Atatürk’ün, suikast giriflimiyle ilgili olarak ‹zmir’de Yunus
Nadi Bey’e demeci: “...Suikast görünürde flahs›ma yönel-
mifl olmakla beraber, gerçekte milletin talihine kurflun s›k›l-
mak isteniyordu!” (C. 25.6.1926, ‹.S.‹.I, s.17-18).

27 Haziran 1926 : Atatürk’ün, suikast giriflimi hakk›nda gazete muhabirlerine
demeci: “...Fikirlerini, hislerini ve giriflimlerini gizli tutanlar,
gizli vas›talar uygulamaya giriflenler, mutlaka utanmas› ge-
reken, ak›l ve mant›¤›n d›fl›nda hareket edenler olabilirler.
Bu gibi giriflimcilerin sonu daima hüsrand›r!” (Ha.
29.6.1926; A.S.D.III, s.80).

30 Haziran 1926 : Atatürk’ün, Baflbakan ‹smet Pafla’yla ‹zmir’den Çeflme’ye
gidifli (Ha. 2.7.1926; O.Y.S., s.420; A. ve ‹z., s.233).
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: Atatürk’ün, Çeflme’ye gitmek üzere Urla’dan geçerken, fle-
refine verilen çayda konuflmas›: “...‹nk›lâp içerde ve d›flar-
da pek çok fleyleri baflarm›flt›r; fakat daha vazifemiz bitme-
mifltir. Gençli¤in pek çok çal›flmas› lâz›md›r. Bu noktada
dikkatinizi çekerim” (Ha. 3.7.1926).

6 Temmuz 1926 : Atatürk’ün, Çeflme’de ‹zmir ‹stiklâl Mahkemesi Heyeti ile
görüflmesi (O.Y.S., s.420; A. ve ‹z., s.233).

8 Temmuz 1926 : Atatürk’ün, Çeflme’den ‹zmir’e dönüflü (T.‹.T.K.II, s.53;
‹.Ma.ll, s.354;A. ve ‹z., s.233).

9 Temmuz 1926 : Atatürk’ün, ‹smet Pafla’yla beraber, trenle ‹zmir’den Anka-
ra’ya hareketi (A.G.M.K., s.19; ‹.Ma.ll, s.354; O.Y.S., s.422;
D. ve T., s.204; A. ve ‹z., s.233).

10/11 Temmuz 1926: Atatürk’ün, gece trenle ‹zmir’den Ankara’ya dönüflü (Ha.
11.7.1926; A.Ma., s.24).

13 Temmuz 1926 : Atatürk’ün, saat 13.30’da Çankaya’da Trabzon Heyeti’ni
kabulü (Ha. 16.7.1926).

15 Temmuz 1926 : Atatürk’ün, saat 16.00’da Çankaya’da Vali baflkanl›¤›ndaki
K›rklareli Heyeti’ni kabulü (Ha. 16.7.1926).

25 Temmuz 1926 : Atatürk’ün, Moskova’dan gelen Rus havac›s› Mecalop ve
Rus gazetecisi Kolcuni’yi, Sovyet Elçisi Suriç’in refakatinde
kabulü (Ha. 27.7.1926).

26 Temmuz 1926 : Atatürk’ün, korgeneralli¤e yükselifli nedeniyle Fahrettin (Al-
tay) Bey’e tebrik telgraf›: “...Bu vazifeyi yaparken sizin Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin kurulufluna ve vatan›n kurtulufluna
esas olan Millî Mücadele’de ve muharebe meydanlar›nda
gösterdi¤iniz fedakârcas›na çal›flmalar›n›z› takdirle an›yo-
rum” (O.Y.S., s.385).

8 A¤ustos 1926 : Atatürk’ün, Çankaya’da Vali baflkanl›¤›ndaki K›rflehir He-
yeti’ni kabulü (Ha. 9.8.1926).

17 A¤ustos 1926 : Atatürk’ün, Çankaya’da Mardin Heyeti’ni kabulü (Ha.
18.8.1926).

18 A¤ustos 1926 : Atatürk’ün, Çankaya’da Tekirda¤ Heyeti’ni kabulü ve söy-
ledikleri: “...Trakya’n›n sevimli ve güzel bir parças› olan Te-
kirda¤’›n bende ayr› ve tatl› bir hat›ras› sakl›d›r. Umumî
Harp esnas›nda 19. Tümen Komutanl›¤›’n› Tekirda¤’da
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üzerime alm›fl ve tümeni orada oluflturmufltum. Bu tümeni
teflkil etmekli¤im Maydos, Ar›burnu ve Anafartalar’daki as-
kerî çal›flmalar›m›n esas›n› oluflturmufltur. Yüksek heyeti-
nizle görüflmek suretiyle bu hat›ray› canland›rd›¤›ndan siz-
lere ayr›ca teflekkür eder ve muhterem Tekirda¤ halk›na
hürmet ve selâmlar›m›n ulaflt›r›lmas›n› rica ile en k›sa za-
manda ziyaretlerine gelece¤imi bildiririm” (Ha. 19.8.1926).

22 A¤ustos 1926 : Atatürk’ün, saat 16.00’da Çankaya’da Vali baflkanl›¤›ndaki
Bolu Heyeti’ni kabulü (Ha. 23.8.1926).

29 A¤ustos 1926 : Atatürk’ün, saat 16.00’da Çankaya’da Vali baflkanl›¤›ndaki
Kayseri Heyeti’ni kabulü (Ha. 30.8.1926).

30 A¤ustos 1926 : Atatürk’ün, saat 18.30’da Çankaya’da Malatya Heyeti’ni
kabulü (Ha. 31.8.1926).

11 Eylül 1926 : Atatürk’ün, Ankara’ya gelen Amiral Yamamato baflkanl›-
¤›ndaki Japon Denizci Heyeti’ni kabulü (Ha. 12.9.1926).

16 Eylül 1926 : Atatürk’ün, Ankara Uçak Alan›’nda Alman Pilotu Hanye-
ke’nin paraflütle atlay›fl gösterilerini izlemesi (Ha.
17.9.1926).

17 Eylül 1926 : Atatürk’ün, saat 15.00’te Çankaya’da Vali baflkanl›¤›ndaki
Mersin Heyeti’ni kabulü (Ha. 18.9.1926).

30 Eylül 1926 : Atatürk’ün, Çankaya’da Türkiye ‹dman Cemiyetleri ‹ttifak›
Kongresi ad›na Millî E¤itim Bakan› Mustafa Necati Bey
baflkanl›¤›ndaki spor heyetini kabulü ve konuflmas›: “...Ci-
handa spor hayat›, spor âlemi çok önemlidir. Bu kadar
önemli olan spor hayat›, bizim için çok daha önemlidir; çün-
kü ›rk meselesidir, ›rk›n düzelmesi ve geliflmesi meselesi-
dir ve hatta biraz da uygarl›k meselesidir!” (Ha. 1.10.1926;
A.S.D.II, s.242; B. T.S. T.A., s. 74-82).

3 Ekim 1926 : ‹stanbul Sarayburnu’ndaki Atatürk heykelinin aç›l›fl töreni
(‹.A., s.807; O.Y.K., s.XI; A.‹.H.I, s.99; A.B.E.B., s.187).

8 Ekim 1926 : Atatürk’ün, Ankara dolaylar›nda yap›lan askerî manevrala-
r› izlemesi (A.G.M.K., s.19).

14 Ekim 1926 : Atatürk’ün, Ankara dolaylar›nda yap›lan askerî manevrala-
r›n bitifli nedeniyle silâh arkadafllar›na yaz›s›: “...K›ymeti ve
kahramanl›¤› denenmifl olan ordumuz, bu münasebetle de
vatan vazifesini yerine getirecek kuvvete sahip oldu¤unu
göstermifltir” (A.T.T.B., s.528-529).
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21 Ekim 1926 : Atatürk’ün, Çankaya’da, Polonya Elçisi Wierusz Kowals-
ki’nin güven mektubunu kabulü ve Elçi’nin söylevine cevap
konuflmas› (Ha. 22.10.1926).

28 Ekim 1926 : Atatürk’ün, Çankaya’da, yeni Frans›z Elçisi Daeschner’in
güven mektubunu kabulü ve Elçi’nin söylevine cevap ko-
nuflmas› (Ha. 29.10.1926).

29 Ekim 1926 : Atatürk’ün, Cumhuriyetin 3. y›ldönümü nedeniyle Anka-
ra’da kutlamalar› kabulü ve geçit törenini izlemesi (Ha.
30.10.1926).

: Atatürk’ün, T.B.M.M.’nde Erzincan Heyeti’ni kabulü (Ha.
1.11.1926).

: Konya’da, Atatürk heykelinin aç›l›fl töreni (C. 5.11.1926;
A.R.H., s.197,366).

1 Kas›m 1926 : Cumhurbaflkan› Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nin II. dönem IV. toplant› y›l›n› aç›fl konuflmas›: “...Bu bü-
yük millet, arzu ve istidad›n›n yöneldi¤i istikametleri görme-
ye çal›flan ve görebilen evlâd›n› daima takdir ve himaye et-
mifltir” (A.S.D.I, s.344).

4 Kas›m 1926 : Atatürk’ün, ‹zmir suikast›n›n sonuçsuz kalmas› nedeniyle
duyulan umumî sevinci ileten Türkiye Büyük Millet Meclisi
Heyeti’ne demeci: “...Büyük Türk milletinin her görüfl aç›-
s›ndan duyarl›k ve e¤ilimlerini kendi kalplerinde, vicdanla-
r›nda ve kifliliklerinde temsil eden Meclisimizin bana ulafl-
t›rd›¤›n›z bu duygular› çok k›ymetlidir. Bunu hayat›mda eri-
flebilece¤im en büyük mükâfatlardan biri say›yorum” (Ha.
6.11.1926; Z.C., Devre: II, cilt: 27, s.23).

6 Kas›m 1926 : Atatürk’ün, T.B.M.M.’nde, ‹zmir Valisi Kâz›m (Dirik) Pafla’y›
kabulü ve kendisini ‹zmirlilere selâmlar›n› iletmekle görev-
lendirmesi (Ha. 7.11.1926).

10 Kas›m 1926 : Atatürk’ün, Ankara’da ünlü ‹talyan Heykeltrafl› Canonica’y›
kabulü (V. 11.11.1926).

13 Kas›m 1926 : Atatürk’ün, Ankara’n›n baflkent oluflunun 3. y›ldönümü ne-
deniyle Çankaya’da Belediye Baflkan› Haydar (Yulu¤) Bey
baflkanl›¤›nda Ankara Heyeti’ni kabulü ve söyledikleri:
“...Ankaram›z›n hükûmet merkezi olmas›ndaki karar, ge-
çen olaylarla da do¤rulanm›flt›r” (Ha. 14.11.1926).
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: Atatürk’ün, saat 16.00’da Çankaya’da, Vali baflkanl›¤›nda-
ki Antalya Heyeti’ni kabulü (Ha. 14.11.1926).

21 Kas›m 1926 : Atatürk’ün, akflam Çankaya’da, eski M›s›r Hidivi Abbas Hil-
mi Pafla onuruna ziyafeti (Ha. 23.11.1929).

22 Kas›m 1926 : Atatürk’ün, Çankaya’da, ‹ngiliz Büyükelçisi George Clerk’in
güven mektubunu kabulü ve Elçi’nin söylevine cevap ko-
nuflmas› (Ha. 23.11.1926).

4 Aral›k 1926 : Atatürk’ün, Çankaya’da, Yunan Elçisi Camados’un güven
mektubunu kabulü ve Elçi’nin söylevine cevap konuflmas›
(A.S.D.V, s.45).

16 Aral›k 1926 : Atatürk’ün, izinli olarak Ankara’da bulunan Roma Elçisi Su-
at (Davaz) ve Atina Elçisi Cevat (Ezine) Beyleri akflam ye-
me¤ine daveti (Yemekte ‹smet Pafla da bulunmufltur). (Ha.
18.12.1926).

19 Aral›k 1926 : Atatürk’ün, akflam Çankaya’da, Yüksek Askerî fiûra üyele-
ri flerefine bir ziyafet vermesi (Ha. 20.12.1926).

21 Aral›k 1926 : Atatürk’ün, Çankaya’da Kastamonu Heyeti’ni kabulü ve ko-
nuflmas›: “...En uygun bir f›rsatta yine memleketinizi ziya-
retle Kastamonu halk›n›n temiz sinesinde bulunmak, en
büyük arzular›mdand›r!” (V. 22.12.1926; A.S.D.V, s.46).

31 Aral›k 1926 : Atatürk’ün, Çankaya’da, Vali baflkanl›¤›ndaki Isparta Heye-
ti’ni kabulü (Ha. 1.1.1927).

-1927-

19 Ocak 1927 : Atatürk’ün, Çankaya’da, Vali baflkanl›¤›ndaki Ankara fiehir
Meclisi Heyeti’ni kabulü ve mektep ve yol çal›flmalar› hak-
k›nda dikkatlerini çekifli (Ha. 20.1.1927).

27 Ocak 1927 : Atatürk’ün T.B.M.M.’nde, yeni seçilen milletvekillerini kabu-
lü (Ha. 28.1.1927).

31 Ocak 1927 : Atatürk’ün, -Sanayi ve Maden Bankas›’n›n düzenledi¤i-Mil-
lî Sanayi Ürünleri Sergisi’ni ziyareti ve ilgililere takdirlerini
bildirmesi (Ha. 1.2.1927).

16 fiubat 1927 : Atatürk’ün, T.B.M.M.’nde, Ankara Belediye Heyeti’ni kabu-
lü ve Ankara’n›n bay›nd›rl›k ifllerini görüflmesi (Ha.
17.2.1927).

: Atatürk’ün, T.B.M.M.’nde, Ticaret Odalar› Genel Kongresi
ad›na sayg›lar›n› ileten heyeti kabulü ve ekonomik müca-
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delede izlenmesi gereken yol hakk›nda görüfllerini bildir-
mesi (Ha. 17.2.1927).

24 fiubat 1927 : Atatürk’ün, Ankara Palas’ta “Çocuk Esirgeme Kurumu” ba-
losunu flereflendirmesi (Ha. 26.2.1927; A.G.M.K., s.21).

19 Mart 1927 : Atatürk’ün, Türkoca¤› Ankara flubesinin y›ll›k toplant›s› ne-
deniyle kendisine gönderilen sayg› telgraf›na teflekkür
mektubu (Ha. 20.3.1927).

21 Mart 1927 : Atatürk’ün, Çankaya’da M›s›r Elçisi Abdülâzam Raflit Pa-
fla’n›n güven mektubunu kabulü (Ha. 22.3.1927; V.
22.3.1927; D.B. Y., 1967, s. 1044).

24 Mart 1927 : Eski Erzurum Belediye Baflkan› ve Manisa milletvekili Na-
fiz (Dumlu) Bey taraf›ndan, Erzurumlular›n sayg› ve ba¤l›-
l›klar›n› sunmak üzere Atatürk flerefine bir balo verilmesi
(Ha. 26.3.1927).

28 Nisan 1927 : Atatürk’ün, Türkocaklar› IV. Kurultay› üyelerini kabulü ve
görüflmesi (Ha., 29.4.1927; V. 29.4.1927).

18 May›s 1927 : Cumhurbaflkanl›¤› için Almanya’da yapt›r›lan hususî vago-
un, Ankara’ya getirilifli (Ha. 19.5.1927).

22/23 May›s 1927 : Atatürk’ün, gece, gö¤sünde ve sol kolunda fliddetli a¤r› ile
seyreden bir koroner spazm› geçirmesi (Bu durumun 3 gün
sonra tekrarlamas› üzerine Berlin T›p Fakültesi Dahiliye
Klini¤i Direktörü Prof. Dr. Kraus ile Münih T›p Fakültesi Da-
hiliye Klini¤i Direktörü Prof. Dr. von Romberg Ankara’ya
davet edilmifltir. S.G.A., s.15-18; 66-67, A.H.II, s.724-726).

25 May›s 1927 : Atatürk’ün, Çankaya’da ‹ran Elçisi Mirza Sadek Taba-
bai’nin güven mektubunu kabulü ve Elçi’nin söylevine ce-
vap konuflmas› (Ha. 26.5.1927).

2 Haziran 1927 : Atatürk’ün, 1 Temmuz 1927’de ‹stanbul’a gelece¤inin ‹s-
tanbul flehri idarecilerine resmen bildirilifli (A.Y.G., s.177).

3 Haziran 1927 : Atatürk’ün, Ankara’da himayelerinde düzenlenen 1. Gazi
Koflusu’nu izlemesi (Ha. 4.6.1927).

6 Haziran 1927 : Almanya’dan davet edilen Prof. Dr. Kraus ve Prof. Dr. von
Romberg’in, Ankara’ya geliflleri ve Çankaya’da Atatürk’ü
muayene ediflleri (Hekimler Ankara’da 4 gün kalm›fllard›r.
S.G.A., s.18, 66-67; A.H.II, s.727-728).

399



10 Haziran 1927 : Atatürk’ün Ankara’da, -himayelerinde düzenlenen- 2. Gazi
Koflusu’nu izlemesi (Ha. 14.6.1927; A.G.M.K., s.23).

28 Haziran 1927 : Atatürk’ün, Millî Savunma Bakanl›¤›’na askerlikten emekli-
li¤ini isteyen dilekçesi (A. ve S.G., s.7).

30 Haziran 1927 : Atatürk’ün, vermifl oldu¤u dilekçe üzerine askerlikten
emekliye ayr›lmas› hakk›nda kararname düzenlenmesi (A.
ve S.G., s.9; T.‹.H.K., s.3).

1 Temmuz 1927 : Atatürk’ün, ‹stanbul’a gitmek üzere trenle Ankara’dan hare-
keti (Ha. 1.7.1927; A.G.M.K., s.23; N.‹.T., s.201).

: Atatürk’ün, Ankara’dan trenle ‹zmit’e gelifli, ‹stanbul’a git-
mek üzere Ertu¤rul yat›na geçifli ve saat 12.50’de hareketi
(A.‹.H.I, s.108;A.Y.G., s.177-178,204).

: Atatürk’ün, ‹zmit’ten Ertu¤rul yat› ile akflamüzeri ‹stanbul’a
gelifli, coflkun flekilde karfl›lan›fl› ve Dolmabahçe Saray›’na
geçifli (Kurtulufl’tan sonra ‹stanbul’a ilk gelifli). (A. ve D., s.
108; A.‹.H.I, s. 107-111; O.Y.S., s.423; ‹.A., s.807; N.‹.T.,
s.201; A.B.E.B., s.187).

: Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray› salonunda ‹stanbul halk›
temsilcilerini kabulü ve konuflmas›: “...Art›k bu saray, Al-
lah’›n gölgelerinin de¤il, gölge olmayan, gerçek olan mille-
tin saray›d›r. Ve ben burada milletin bir ferdi, bir misafiri
olarak bulunmakla bahtiyar›m!” (Ha. 2.7.1927; A.S.D.II,
s.246-247).

: Atatürk flerefine, gece Dolmabahçe Saray› önünde deniz-
den ve karadan büyük fener alay› düzenlenmesi (A.‹.H.I, s.
116).

2 Temmuz 1927 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Vali baflkanl›¤›ndaki
K›rklareli Heyeti’ni kabulü (Ha. 3.7.1927).

: Atatürk’ün, saat 19.00’da Dolmabahçe Saray›’ndan ‹stan-
bul motoruyla Beylerbeyi Saray›’na gidifli, bir süre sonra
Sö¤ütlü yat›yla Dolmabahçe Saray›’na dönüflü (A.‹.H.I,
s.117).

: ‹stanbul’da bulunan ‹ngiltere, Almanya ve M›s›r Elçilerinin,
Afganistan D›fliflleri Bakan› Mahmut Tarzi Han’›n -Ata-
türk’ün ‹stanbul’a gelifli nedeniyle- Dolmabahçe Saray›’na
gelerek Özel Defter’i imzalamalar› (A.‹.H.I, s.117).

: Atatürk flerefine, gece Dolmabahçe Saray› önünde büyük
fener alay› düzenlenmesi ve Atatürk’ün Dolmabahçe Sara-
y› penceresinden halk› selâmlamas› (A.‹.H.I, s. 117-118).
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3 Temmuz 1927 : Atatürk’ün, otomobille ‹stanbul’da muhtelif semtleri dolafl-
mas›, Edirnekap› fiehitli¤i’ni ziyareti (Ha. 4.7.1927; A.‹.H.I,
s. 118).

: ‹stanbul’da bulunan baz› yabanc› elçi ve ataflelerin -Ata-
türk’ün ‹stanbul’a gelifli nedeniyle- Dolmabahçe Saray›’na
gelerek Özel Defter’i imzalamalar› (A.‹.H.I., s.120).

5 Temmuz 1927 : Atatürk’ün, saat 19.00’da Dolmabahçe Saray›’ndan Yeni-
köy’e giderek orada oturmakta olan k›z kardefli Makbule
Han›m’› ziyareti, daha sonra Tarabya’da Tokatl›yan Ote-
li’ne gelifli, bir süre dinlendikten sonra Tarabya’dan motor-
la Sirkeci’ye geçifli, buradan otomobille Dolmabahçe Sara-
y›’na dönüflü (A.‹.H.I, s.120).

6 Temmuz 1927 : Atatürk’ün, akflamüstü Göksu Kasr› ve Beylerbeyi Sara-
y›’n› gezifli, akflam Dolmabahçe Saray›’na dönüflü (A.‹.H.I,
s. 121).

7 Temmuz 1927 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Ö¤retmenler Birli¤i ‹s-
tanbul Merkez Heyeti’ni kabulü ve ö¤retmenlere söyledik-
leri: “...Ö¤retmenler her vesileden istifade ederek halka
koflmal›, halk ile beraber olmal› ve halk, ö¤retmenin çocu-
¤a yaln›z alfabe okutur bir varl›ktan ibaret olmayaca¤›n›
anlamal›d›r!” (A.S.D.V, s.46;A.‹.H.I, s. 122).

8 Temmuz 1927 : Atatürk’ün, akflamüzeri Dolmabahçe Saray›’ndan sahil yo-
lunu izleyerek otomobille Sar›yer’de Ç›rç›r Suyu’na gidifli,
burada k›sa süre dinlendikten sonra Tarabya’da Tokatl›yan
Oteli’ne gelifli, akflam Dolmabahçe Saray›’na dönüflü
(A.‹.H.I, s. 124).

9 Temmuz 1927 : Atatürk’ün, ‹stanbul’da 3. Kolordu Komutanl›¤› Kararga-
h›’n›, Vilâyet ve Belediye’yi ziyareti (A.‹.H.I, s.125-127).

10 Temmuz 1927 : Atatürk’ün, akflamüzeri Cumhuriyet Halk Partisi ‹stanbul ‹l
Merkezi’ni ve Türk Tayyare Cemiyeti flubesini ziyareti (A.‹.
H.l.s.128).

: Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Afganistan D›fliflleri
Bakan› Mahmut Tarzî Han ve Afganistan Elçisi Gulâm
Ceylani Han’› kabulü (A.‹.H.I, s.128).

11 Temmuz 1927 : Atatürk’ün, ‹stanbul’da motorla deniz gezintisi yapmas›;
Üsküdar çarfl›s›nda halk aras›nda dolaflmas› (A.‹.H.I,
8.131).
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12 Temmuz 1927 : Atatürk’ün, günü Dolmabahçe Saray›’nda istirahatle geçiri-
fli, gece Taksim Bahçesi’ni flereflendirifli, saat 24.00’de
Dolmabahçe Saray›’na dönüflü (A.I.H.I, s.132).

13 Temmuz 1927 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Abdülhak Hâmit (Tar-
han), Samipaflazade Sezai ve Dan›fltay Baflkan› Nusret
Bey’i kabulü (Ha. 14.7.1927).

14 Temmuz 1927 : Atatürk’ün, akflam Ankara motoru ile Büyükada’ya gidifli,
bir süre Yat Kulüp’te kald›ktan sonra Dolmabahçe Sara-
y›’na dönüflü (Ha. 15.7.1927; A.‹.H.I, s.133).

15 Temmuz 1927 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan hareketle Mudanya üzerinden Bur-
sa’ya gelifli, burada ‹smet Pafla ile görüflmesi, gece tekrar
‹stanbul’a dönüflü (A.‹.H.I, s.133-135).

16 Temmuz 1927 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’ndan hareketle Beylerbeyi
Saray›’na gidifli, bir süre istirahat ettikten sonra tekrar Dol-
mabahçe Saray›’na dönüflü (A.‹.H.I, s.135).

17 Temmuz 1927 : Atatürk’ün, günü Dolmbahçe Saray›’nda çal›flmakla geçir-
mesi, gece saat 24.00’de Ankara motoru ile Bo¤aziçi’nde
bir gezinti yapmas›, daha sonra Dolmabahçe Saray›’na dö-
nüflü (A.‹.H.I, s.135).

21 Temmuz 1927 : Atatürk’ün, akflamüzeri Ankara motoruyla Sarayburnu Par-
k›’na giderek bir saat kadar burada istirahat etmesi, tekrar
motorla Dolmabahçe Saray›’na dönüflü (A.‹.H.I, s.137).

: Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Maliye Bakan› Abdül-
halik (Renda), Bükrefl Elçisi Hüseyin Rag›p (Baydur) ve
Gaziantep Milletvekili Ali Cenani Bey’leri kabulü (A.‹.H.I, s.
137).

22 Temmuz 1927 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Sö¤ütlü yat›yla Bo¤aziçi’nde bir
gezinti yapmas›, akflamüzeri Dolmabahçe Saray›’na dönü-
flü (A.‹.H.I, s. 138).

23 Temmuz 1927 : Atatürk’ün, Dolmbahçe Saray›’nda 3. Kolordu Komutan›
fiükrü Naili (Gökberk) Pafla, Gümüflhane Milletvekili Hasan
Fehmi (Ataç) ve Kastamonu Milletvekili Velet (‹zbudak)
Bey’leri kabulü (A.‹.H.I, s.139).

24 Temmuz 1927 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Kahire Elçimiz Muhit-
tin (Akyüz) Pafla’y› kabulü (A.‹.H.I, s.139).
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25 Temmuz 1927 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda ‹çiflleri Bakan› Cemil
(Uybadin) Bey’i kabulü (A.‹.H.I, s.140).

26 Temmuz 1927 : Atatürk’ün, Lozan Antlaflmas›’n›n 4. y›ldönümü nedeniyle
Dolmabahçe Saray›’nda kendisini ziyaret eden ‹stanbul
Darülfünunu Hukuk Fakültesi Heyeti’ne söyledikleri: “...Lo-
zan Bar›fl›, Türk tarihinde bir dönüm noktas›d›r. Türk mille-
ti için siyasî bir zafer oluflturan bu antlaflman›n Osmanl› ta-
rihinde örne¤i yoktur!” (A.S.D.V, s.47; A.‹.H.I, s.141).

28 Temmuz 1927 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Ordu Müfettifli Ali Sait
(Akbaytogan) Pafla, ‹stanbul fiehremini Muhittin (Üstün-
da¤) ve ‹zmir Milletvekili fiükrü (Saraço¤lu) Beyleri kabulü
(A.‹.H.I, s.142).

31 Temmuz 1927 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Afyon Milletvekili Ru-
flen Eflref (Ünayd›n) Bey’i kabulü (A.‹.H.I, s.142).

1 A¤ustos 1927 : Atatürk’ün, Bursa’dan ‹stanbul’a gelen Baflbakan ismet Pa-
fla’y› Dolmabahçe Saray›’nda kabulü ve görüflmesi (A.‹.H.I,
s. 143).

2 A¤ustos 1927 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Ziraat Bakan› Sabri
(Toprak) Bey’i kabulü (A.‹.H.I, s.144).

: Atatürk’ün, gece Sö¤ütlü yat›yla Bo¤aziçi’nde bir gezinti
yapmas› (A.‹.H.I, s A 44).

4 A¤ustos 1927 : Atatürk’ün, saat 20.00’de Dolmabahçe Saray›’nda Baflba-
kan ‹smet Pafla’y› kabulü (A.‹.H.I, s.144).

5 A¤ustos 1927 : Atatürk’ün, saat 12.30’da Sö¤ütlü yat›yla Moda’ya gelifli,
buradan Ertu¤rul yat›na geçerek güverteden deniz yar›flla-
r›n› izlemesi (A.G.M.K., s.25; A.‹.H.I, sA44-145).

7 A¤ustos 1927 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Baflbakan ‹smet Pa-
fla’y› kabulü (A.‹.H.I, s.144).

: Atatürk’ün, akflamüzeri Sö¤ütlü yat›yla Tarabya aç›klar›na
kadar bir gezinti yapmas› (A.‹.H.I, s. 145).

8 A¤ustos 1927 : Atatürk’ün, Ankara Erkek Ö¤retmen Okulu’nun temel atma
töreni sebebiyle Millî E¤itim Bakan› Mustafa Necati Bey ta-
raf›ndan kendisine gönderilen sayg› ve ba¤l›l›k telgraf›na
cevab›: “Çok önemli ve a¤›r ödevlerini daima muvaffakiyet-
le baflard›klar›na tan›k oldu¤um fedakâr ö¤retmenlerimize
genç ve k›ymetli arkadafllar yetifltirecek olan Ankara Ö¤ret-
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men Okulu’nun temel tafl›n›n at›ld›¤›n› ö¤renmekle pek
memnun oldum. Bu yoldaki teflekküre de¤er faaliyet ve ba-
flar›lar›n devam›n› temenni ederim” (A.T.T.B., s.529).

10 A¤ustos 1927 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Baflbakan ‹smet Pa-
fla’y› kabulü (A.‹.H.I, s.146). (‹smet Pafla geceyi Dolma-
bahçe Saray›’nda geçirmifltir).

: Avrupa’dan dönen Genelkurmay Baflkan› Fevzi (Çakmak)
Pafla’y› kabulü (A.‹.H.I, s.146).

11 A¤ustos 1927 : Atatürk’ün, akflam saat 20.00’de ‹smet Pafla ile beraber
Dolmabahçe Saray›’ndan otomobille Tarabya’ya gidifli, To-
katl›yan Oteli’nde bir süre istirahat ettikten sonra gece Dol-
mabahçe Saray›’na dönüflü (A.‹.H.I, s.146).

12 A¤ustos 1927 : Atatürk’ün, akflamüzeri ‹smet Pafla ile beraber Dolmabah-
çe Saray›’ndan otomobille Kâ¤›thane yolunu izleyerek Si-
lâhtara¤a’ya gidifli, daha sonra Kemerburgaz’da bir çiftlikte
k›sa süre istirahat› takiben Haliç’te Ankara motoruna bine-
rek Dolmabahçe Saray›’na dönüflü (A.‹.H.I., s.148).

15 A¤ustos 1927 : Atatürk’ün, saat 16.00’da Dolmabahçe Saray›’nda Genel-
kurmay Baflkan› Fevzi (Çakmak) Pafla’y› kabulü (A.‹.H.I, s.
148).

16 A¤ustos 1927 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Ankara Milletvekili Ali
Fuat (Cebesoy) Pafla’y›, daha sonra Berlin Büyükelçimiz
Kemalettin Sami Pafla’y› kabulü (A.‹.H.I, s.148-149).

18 A¤ustos 1927 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Yüksek Askerî fiûra
üyelerinden Cevat (Çobanl›) ve Yakup fievki (Subafl›) Pa-
fla’lar› kabulü (A.‹.H.I, s.145).

22 A¤ustos 1927 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Afyon Milletvekili Ru-
flen Eflref (Ünayd›n) Bey’i kabulü (A.‹.H.I, s.150).

24 A¤ustos 1927 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Millî Savunma Bakan›
Recep (Peker) Beyi kabulü (A.‹.H.I., s. 150).

: Atatürk’ün, Üsküdar yang›n›nda aç›kta kalanlara yard›m ol-
mak üzere 5.000 lira ba¤›flta bulunmas› (A.‹.H.I, s.150).

25 A¤ustos 1927 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Türkiye Büyük Millet
Meclisi Baflkan› Kâz›m (Özalp) Paflay› kabulü (A.‹.H.I., s.
150).
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26 A¤ustos 1927 : Atatürk’ün, saat 17.00’de Dolmabahçe Saray›’nda ‹çiflleri
Bakan› Cemil (Uybadin), Milli E¤itim Bakan› Mustafa Neca-
ti, Bay›nd›rl›k Bakan› Behiç (Erkin), D›fliflleri Bakan› Tevfik
Rüfltü (Aras), Ticaret Bakan› Rahmi (Köken) ve Ziraat Ba-
kan› Sabri (Toprak) Beyleri kabulü (A.‹.H.I., s.151).

27 A¤ustos 1927 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Baflbakan ‹smet Pa-
fla’y› kabulü (A.‹.H.I., s.151).

: Atatürk’ün, gece Dolmabahçe Saray›’nda -Türk Tayyare
Cemiyeti taraf›ndan haz›rlanan- ‹stiklâl Savafl› ile ilgili bir
filmi izlemesi (A.‹.H.I., s.151).

28 A¤ustos 1927 : Atatürk’ün baflkanl›¤›nda, Dolmabahçe Saray›’nda Bakan-
lar Kurulu toplant›s› (Seçim iflleri görüflülmüfltür. A.‹.H.I, s.
152).

29 A¤ustos 1927 : Atatürk’ün, milletvekili seçimi nedeniyle Cumhuriyet Halk
Partisi program›ndaki esaslar› aç›klayan seçim bildirgesi:
“...Türk Cumhuriyeti’ne ve aziz vatan›m›za gelecekte daha
büyük hizmetler yapabilece¤imize tam güvenim vard›r.
Türk milletinin gelece¤i, bugünkü evlâtlar›n›n görüfl isabeti
ve yorulmak e¤iliminde olmayan çal›flma gayretiyle büyük
ve parlak olacakt›r” (Ha. 30.8.1927; A.T.T.B., s.529).

: Atatürk’ün, milletvekillerinin uyaca¤› esaslar hakk›nda ge-
nelgesi: “...Cumhuriyet Halk Partisi’ne mensup milletvekil-
lerinin, milletvekili s›fat›n› özel iktisadî hayatlar› için de¤er-
den düflürmemelerine Parti Genel Baflkanl›¤› da özel dik-
kat gösterecektir” (Ha. 30.8.1927).

4 Eylül 1927 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Türkiye Büyük Millet
Meclisi Baflkan› Kâz›m (Özalp) Pafla’y› kabulü (A.‹.H.I, s.
158).

7 Eylül 1927 : Atatürk’ün, milletvekili seçimini takiben millete bildirgesi:
“...Evlâtlar›n›n serbest reyleriyle memleketin mukadderat›-
n› kalben güven besledi¤i ellere b›rakan Türkiye, millî ülkü-
sünde ›srar ve millî çal›flmalar›nda sars›lmaz birlikte muh-
terem ve kuvvetli bir varl›k oldu¤unu bir kere daha göster-
mifl oluyor” (Ha. 8.9.1927).

11 Eylül 1927 : Atatürk’ün, Hürriyet-i Ebediye Tepesi’nde flehitleri ziyareti,
dönüflte tramvayla halk aras›nda Beyo¤lu’na gelifli, k›sa
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süre Tokatl›yan’da kald›ktan sonra Dolmabahçe Saray›’na
dönüflü (A.‹.H.I, s.160).

14 Eylül 1927 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Türkiye Büyük Millet
Meclisi Baflkan› Kâz›m (Özalp) Pafla ve ‹çiflleri Bakan› Ce-
mil (Uybadin) Beyi kabulü (A.‹.H.I, s.161).

15 Eylül 1927 : Atatürk’ün, akflamüzeri Dolmabahçe Saray›’ndan otomo-
bille Florya’ya gidifli, gece Had›mköy’den trene binerek Sir-
keci’ye gelifli, buradan otomobille Dolmabahçe Saray›’na
dönüflü (A.‹.H.I, s.163).

18 Eylül 1927 : Atatürk’ün,  Dolmabahçe Saray›’nda -Lahey’den dönen-
Adalet Bakan› Mahmut Esat (Bozkurt) Bey’i kabulü (Ha.
19.9.1927; A.‹.H.I, s.163).

: Atatürk’ün Dolmabahçe Saray›’nda Trakya bölgesini teftifl-
ten dönen Milli Savunma Bakan› Recep (Peker) Bey’i ka-
bulü (Ha. 19.9.1927; A.‹.H.I, s.163).

19 Eylül 1927 : Atatürk’ün, ‹stanbul polisinin baflar›l› çal›flmalar› nedeniyle
kendilerini tebrik etti¤ini ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’ne bil-
dirmesi (Ha. 20.9.1927; A.‹.H.I, s. 164).

24 Eylül 1927 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda D›fliflleri Bakan› Tevfik
Rüfltü (Arafl) Bey’i kabulü (A.‹.H.I, s. 165).

29 Eylül 1927 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Ziraat Bakan› Sabri
(Toprak) Bey’i kabulü (A.‹.H.I, s.166).

30 Eylül 1927 : Atatürk’ün, saat 10.00’da ‹stanbul’dan Ankara motoru ile
Mudanya’ya hareketi (Mudanya’dan da otomobille Bur-
sa’ya hareket etmifltir. A.‹.H.I., s.167-168).

1 Ekim 1927 : Atatürk’ün, Bursa’ya gelifli (A.‹.H.I, s.168).
4 Ekim 1927 : Atatürk’ün, Bursa’da fiehitlik’i ziyareti (A.‹.H.I, s.168).
5 Ekim 1927 : Atatürk’ün, Veteriner Kongresi’nin sayg› ve ba¤l›l›k telgra-

f›na teflekkürü (Ha. 6.10.1927).

9 Ekim 1927 : Atatürk’ün, Bursa’dan Ankara’ya hareketi (A.‹.H.I, s.168).

10 Ekim 1927 : Atatürk’ün, Bursa’dan Ankara’ya dönüflü (Ha. 11.10.1927;
A.G.M.K., S.26; T.‹.T.K.II, s.65).

12 Ekim 1927 : Atatürk’ün, Çankaya’da Amerika Büyükelçisi Joseph C.
Grew’in güven mektubunu kabulü ve Elçi’nin söylevine ce-
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vap  konuflmas›   (T.A.M.K.B.B.,   s.44; A.   ve  i.,   s.63;
T.A.‹.Y.K., s.326; T.A.S.‹.A.Ç., s.265).

15 Ekim 1927 : Atatürk’ün Genel Baflkan› bulundu¤u Cumhuriyet Halk Par-
tisi’nin “II. Büyük Kongresi”nin Ankara’da toplanmas› (Si-
vas Kongresi, Parti’nin I. Kongresi kabul edilmifltir. ‹.A.,
3.770).

: Atatürk’ün, Cumhuriyet Halk Partisi II. Büyük Kongresi’nde
36 saat 33 dakika süren söylevine bafllamas›: “...Efendiler,
bu vaziyet karfl›s›nda bir tek karar vard›. O da millî ege-
menli¤e dayanan, kay›ts›z flarts›z, ba¤›ms›z yeni bir Türk
Devleti kurmak! ‹flte, daha ‹stanbul’dan ç›kmadan evvel
düflündü¤ümüz ve Samsun’da Anadolu topraklar›na ayak
basar basmaz uygulanmas›na bafllad›¤›m›z karar, bu karar
olmufltur” (N.l, s.1-13; T.IV., s.175; ‹.A., s.771,807; K. Ata-
türk, s.162; A.B.E.B., s.187).

20 Ekim 1927 : Atatürk’ün, Cumhuriyet Halk Partisi II. Büyük Kongresi’nde
okudu¤u söylevini bitirifli: “...Bugün ulaflt›¤›m›z netice, as›r-
lardan beri çekilen millî felâketlerin do¤urdu¤u uyan›kl›¤›n
ve bu aziz vatan›n her köflesini sulayan kanlar›n karfl›l›¤›-
d›r. Bu neticeyi Türk gençli¤ine emanet ediyorum. Ey Türk
gençli¤i! Birinci vazifen, Türk ba¤›ms›zl›¤›n›, Türk Cumhu-
riyeti’ni sonsuza dek savunmakt›r. ...Muhtaç oldu¤un kud-
ret damarlar›ndaki asil kanda mevcuttur!” (N.ll, s.898).

27 Ekim 1927 : Atatürk’ün, Bas›n Cemiyeti Baflkan› Hakk› Tar›k (Us)
Bey’in Büyük Söylev nedeniyle telgraf›na cevab›: “Hita-
be’nin, gençli¤imizin ve büyük milletimizin ruhunda uyan-
d›rd›¤› temiz yank›lar› dinlemekle pek mutluyum!”
(A.S.D.V,s.16O).

29 Ekim 1927 : Atatürk’ün, Cumhuriyetin 4. y›ldönümü nedeniyle Anka-
ra’da büyük geçit törenini izlemesi, tebrikleri kabulü, akflam
Türkocaklar› taraf›ndan tertiplenen baloyu flereflendirifli (V.
30.10.1927).

1 Kas›m 1927 : Atatürk’ün, ikinci defa Türkiye Cumhurbaflkanl›¤›’na seçil-
mesi (Z.C., Devre: III, cilt: i, s.3).

: Atatürk’ün, Cumhurbaflkan› olarak yemini ve Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nin III. dönem I. toplanma y›l›n› aç›fl ko-
nuflmas›: “...Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin as›rlar sü-
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ren aray›fllar›n›n özü ve onun bizzat kendisini idare etmek
fluurunun canl› timsalidir. Türk milleti, mukadderat›n› Bü-
yük Millet Meclisi’nin kifayetli ve vatanperver eline b›rakt›¤›
günden itibaren karanl›klar› s›y›r›p kald›rm›fl ve ümitleri bo-
¤an felâketlerden milletin gözlerini kamaflt›ran günefller ve
zaferler ç›karm›flt›r” (Z.C., Devre: III, cilt: I, s.3-4; A.S.D.I, s.
353).

: Atatürk’ün, ikinci defa Türkiye Cumhurbaflkanl›¤›’na seçil-
mesi nedeniyle millete bildirgesi: “...Naçiz ferdi olmakla
övündü¤üm Türk milletinin mutlulu¤u ve hizmeti u¤runda
bütün kabiliyet ve varl›¤›m› vermek gayret ve karar›yla duy-
gulu ve dolu bulunuyorum. Asla flüphe yoktur ki, Cumhuri-
yetin gelecek evlâtlar› bizden daha çok refaha kavuflmufl
ve bahtiyar olacaklard›r!” (A.T.T.B., s.435).

: Atatürk’ün, yeni cumhurbaflkanl›¤› devresinde yap›lacak ifl-
ler hakk›nda millete bildirgesi: “...Dünyan›n zorunlu gidiflin-
de asil milletimize düflen yüksek ödevlerin yerine getirilme-
sine çal›flaca¤›z. Bu ödevler, uygarl›k ve insanl›k ailesinde
Türk milletinin lây›k oldu¤u yüksek itibar mevkiini koruma
ve yükseltmesine hizmet etmek olacakt›r” (A.T.T.B.,
s.536).

4 Kas›m 1927 : Ankara’da, Etnografya Müzesi önünde ve Yeniflehir’deki
Atatürk heykellerinin aç›l›fl› (Ha. 5.11.1927; ‹.A., s.807;
T.IV., s.356; B.Y.A., s.102; O.Y.K., s.XI).

7 Kas›m 1927 : Atatürk’ün, Sovyet Devrimi’nin 10. y›ldönümü nedeniyle,
Kalinin’e tebrik telgraf› (A.T.T.B., s.536).

19 Kas›m 1927 : Ankara’ya gelen Alman ressam› A. Kampf’›n, Çankaya’da
Atatürk’ün resmini yapmaya bafllamas› (Ha. 20.11.1927).

24 Kas›m 1927 : Ankara’da, Ulus Meydan›’ndaki Zafer An›t›’n›n aç›l›fl›
(T.IV., s.356; A.B., s.180; O.Y.K., s.XI; A.B.E.B., s.188).

-1928-

2 Ocak 1928 : Atatürk’ün, Yahya Kemal (Beyatl›) Bey’e “Yahya Kemal
Beyefendi’ye” ithaf›n› tafl›yan resmini arma¤an edifli
(Y.K.A., s.20).

23 Ocak 1928 : Atatürk’ün, Yugoslav Elçisi Y. Taditch’in güven mektubunu
kabulü ve Elçi’nin söylevine cevap konuflmas› (Ha.
24.1.1928).
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4 fiubat 1928 : Atatürk’ün, “Türk Maarif Cemiyeti” temsilcilerini kabulü ve
Cemiyeti himayelerine al›fl› (Ha. 5.2.1928; V. 5.2.1928).

19 fiubat 1928 : Atatürk’ün, Yahya Kemal (Beyatl›) Bey’e “Yahya Kemal
Beyefendi’ye” ithaf›n› tafl›yan resmini arma¤an edifli
(Y.K.A., s.22).

20 fiubat 1928 : Atatürk’ün, gece, D›fliflleri Bakan› Tevfik Rüfltü (Aras) ve
eflinin verdi¤i resepsiyonu flereflendirmesi (Ha. 22.2.1928).

7 Mart 1928 : Atatürk’ün, fakir ö¤renciler için Çocuk Esirgeme Kurumu’na
bin lira ba¤›flta bulunmas› (Ha. 9.3.1928).

8 Mart 1928 : Atatürk’ün, “Le Matin” muhabirine Türk demokrasisi hak-
k›nda demeci: “...Türk demokrasisi Frans›z ‹htilâli’nin açt›-
¤› yolu izlemifl, lâkin kendisine has ay›r›c› özellikle gelifl-
mifltir. Her ne kadar milletlerin ve demokrasilerin iflbirli¤i
yapmalar› lâz›m ve mümkünse de, iflbirli¤i ancak bir tek
amaca, yani bar›fla yönelik ise mümkün ve yararl› olur”
(A.S.D.III, s.81).

12 Mart 1928 : Atatürk’ün, “Le Matin” gazetesi muhabirine bir k›s›m bas›-
n›n sa¤l›¤› ve hastal›¤› hakk›nda kas›tl› yay›n› ile ilgili de-
meci: “...Ölüme do¤ru en çok at›lanlardan biriyim. Kurflun
ve gülle ya¤muru alt›nda birçok muharebelere ifltirak ettim.
Hatta ölüm bir defa kalbimin yan›ndan s›y›rarak geçti. Kal-
bimin üzerinde bir saat vard› ve bu saat mermi parças›n›n
fliddetini k›rd›. Sa¤l›¤›m tamamen yerinde, kuvvetim de da-
ha iyiye gitmekte. Ölmeye asla niyetim yok!” (A.S.D.III,
s.82).

29 Mart 1928 : Atatürk’ün, Çankaya’da Yunan Elçisi Jean Papas ile Dani-
marka Elçisi Otto Cari Mohr’un güven mektuplar›n› kabulü
ve Elçilerin söylevlerine cevap konuflmalar› (A.S.D.V, s.47-
48).

1 Nisan 1928 : Atatürk’ün, Torbal› depreminde zarar görenlere yard›m ol-
mak üzere 10.000 lira ba¤›flta bulunmas› (Ha. 3.4.1928).

10 Nisan 1928 : Lâiklikle ilgili önemli Anayasa de¤iflikliklerinin yap›lmas›
(Bu de¤iflikliklerle, Anayasa’n›n ikinci maddesindeki “Türki-
ye Devleti’nin dini, din-i ‹slâmd›r” cümlesi ile 26. maddede
mevcut “ahkâm-› fleriye’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi ta-
raf›ndan yürütülece¤ini” belirten cümle kald›r›lm›fl, ayr›ca
milletvekillerinin ve cumhurbaflkan›n›n yapt›klar› yeminler
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de de¤ifltirilerek namus üzerine ant içilmesi flekli kabul edil-
mifltir). (Z.C., Devre: III, cilt: 3, s.104, 112, 125; ‹.A.. s.777;
B.M.‹., s.35; T.IV, s.163,213).

15 Nisan 1928 : Atatürk’ün, yap›m› tamamlanan Ankara Etnografya Müzesi
binas›n› ziyareti (Atatürk, bu ziyaretinde Afgan Kral› Ama-
nullah Han’›n may›s ay›nda Ankara’ya gelifllerinde müze-
nin aç›l›fl töreninin yap›lmas›n› emretmifltir). (E.M.K., s.4).

11 May›s 1928 : Ankara okullar›n›n beden e¤itimi flenli¤i ve Atatürk’ün, be-
den e¤itimi gösterileri yapan ö¤rencilerin geçit törenini izle-
mesi (Ha. 11.5.1928).

17 May›s 1928 : Atatürk’ün, Çocuk Esirgeme Kurumu Kongresi ad›na say-
g›lar›n› ileten heyeti kabulü (Ha. 18.5.1928).

18 May›s 1928 : Atatürk’ün,  Romanya Elçisi Filality’nin yenilenen güven
mektubunu kabulü (Ha. 19.5.1928).

19 May›s 1928 : Ataürk’ün, Belçika Elçisi Baron Louis Leclercq’in güven
mektubunu kabulü ve Elçi’nin söylevine cevap konuflmas›
(Ha. 21.5.1928).

20 May›s 1928 : Atatürk’ün, Ankara’ya gelen Afganistan Kral› Amanullah
Han ve Kraliçe Süreyya’y› istasyonda karfl›lamas› (Ha.
21.5.1928).

: Atatürk’ün, Afganistan Kral ve Kraliçesi’yle beraber, Türki-
ye Büyük Millet Meclisi’ndeki görüflmeleri izlemesi ve ‹stik-
lâl Madalyas› tak›l›fl› töreninde haz›r bulunmas› (Ha.
21.5.1928).

: Atatürk’ün, Afganistan Kral› Amanullah Han ve Kraliçe Sü-
reyya flereflerine Ankara Palas’ta verilen ziyafette konufl-
mas›: “...Gelece¤in yüksek ufuklar›ndan do¤maya baflla-
yan günefl, as›rlardan beri ›st›rap çeken milletlerin talihidir!
Bu talihin art›k bir daha siyah bulutlara bürünmemesi, mil-
letlerin ve onlar›n önderlerinin dikkat ve fedakârl›¤›na ba¤-
l›d›r!” (A.S.D.II, s.248; A.M.D.P.II, s.163-165).

: Milletleraras› rakamlar›n kullan›lmas› hakk›nda Kanun’un
kabulü (Z.C., Devre: III, cilt: 4, s.208).

21 May›s 1928 : Atatürk’ün, Afganistan Kral› Amanullah Han ve efliyle be-
raber, ö¤leden sonra at yar›fllar›n› izlemesi (V. 22.5.1928).
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22 May›s 1928 : Afganistan Kral› Amanullah Han ve Kraliçe Süreyya’n›n,
akflam Atatürk flerefine ziyafeti (Ha. 23.5.1928; 24.5.1928).

25 May›s 1928 : Atatürk’ün, Afganistan Kral› Amanullah Han’la beraber An-
kara’da resim Sergisi’ni ziyareti (V. 26.5.1928).

27 May›s 1928 : Afganistan Kral› Amanullah Han’›n, Ankara’dan ayr›l›rken
Hâkimiyet-i Milliye gazetesi muhabirine demeci: “...Gazi,
dünyan›n en büyük adam› ve en önemli bir askeridir. Ken-
dileriyle haberlefliyor, tan›fl›yor ve seviyordum. Fakat gö-
rüfltükten sonra k›ymetinin büyüklü¤ünü daha iyi anlad›m”
(Ha. 28.5.1928).

1 Haziran 1928 : Atatürk’ün, Torbal› ve çevresindeki deprem nedeniyle ‹zmir
Valili¤i’ne telgraf›: “...Memleketin her taraf›ndan üzüntü ve
›st›raba ifltirak haberleri al›yorum. Bu müflterek ›st›rap ve
hassasiyet, teselliyi gerektiren bir harekettir” (Ha.
2.6.1928).

4 Haziran 1928 : Atatürk’ün, trenle Ankara’dan ‹stanbul’a hareketi (Ha.
5.6.1928).

5 Haziran 1928 : Atatürk’ün, Ankara’dan ‹stanbul’a gelifli (A.Y.G., s.179; Ha.
6.6.1928; A.‹.H.I, s.187).

6 Haziran 1928 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Abdülhak Hâmit (Tar-
han) Bey’i kabulü, akflamüzeri Ankara motoru ile Bo¤azi-
çi’nde bir gezinti yapmas› (A.‹.H.I., s.191).

9 Haziran 1928 : Atatürk’ün, otomobille ‹stanbul içinde bir gezinti yapmas›
(A.‹.H.I, s.191-192).

11 Haziran 1928 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Avrupa’dan dönen
Türkiye ‹fl Bankas› Genel Müdürü Celâl (Bayar) Bey’i kabu-
lü (A.‹.H.I., s.193).

13 Haziran 1928 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Yüksek Askerî fiûra
üyelerinden Cevat (Çobanl›) ve Yakup fievki (Subafl›) Pa-
flalarla, Kolordu Komutanlar›ndan Ali Hikmet (Ayerdem) ve
fiükrü Naili (Gökberk) Paflalar› kabulü (A.‹.H.I, s.194).

16 Haziran 1928 : Atatürk’ün, ‹stanbul’da Türkiye ‹fl Bankas› Yenicami fiube-
si’ne gelifli, binay› gezerek ilgililerden bilgi al›fl› (A.‹.H.I, s.
195).

20 Haziran 1928 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Paris Büyükelçimiz
Fethi (Okyar) Bey’i kabulü (A.‹.H.I., s.198).
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23 Haziran 1928 : Atatürk’ün, Fethi (Okyar) Bey’le beraber Sö¤ütlü yat› ile
Dolmabahçe’den Haydarpafla’ya gelifli, Fethi Bey’i Anka-
ra’ya u¤urlay›fl›, tekrar Dolmabahçe Saray›’na dönüflü
(A.‹.H.I, s. 199).

28 Haziran 1928 : Atatürk’ün, Ankara motoru ile Büyükada Yat Kulübü’ne ge-
lifli, tarihçi Ahmet Refik (Alt›nay) Bey’le k›sa görüflmesi, da-
ha sonra Dolmabahçe Saray›’na dönüflü (Ha. 30.6.1928;
A.‹.H.I., s.200).

2 Temmuz 1928 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Baflbakan ‹smet Pafla,
Paris Büyükelçimiz Fethi (Okyar), D›fliflleri Bakan› Tevfik
Rüfltü (Aras) ve Saffet (Ar›kan) Beyleri kabulü ve ö¤le ye-
me¤ine misafir edifli (A.‹.H.I, s.201).

10 Temmuz 1928 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Kabil Elçili¤i’ne atanan
Hikmet (Bayur) Bey’i kabulü ve kendisine Lâtin harfleriyle
ithafl› bir resmini arma¤an edifli (Ha. 11.7.1928).

13 Temmuz 1928 : Atatürk’ün, Fethi (Okyar) Bey’le beraber Dolmabahçe’den
otomobille hareket ederek Büyükdere’ye kadar bir gezinti
yapmas› (A.‹.H.I, s.204-205).

24 Temmuz 1928 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda, Lozan Bar›fl Antlafl-
mas›’n›n 5. y›ldönümü nedeniyle gençli¤in teflekkür ve
ba¤l›l›k duygular›n› ileten ‹stanbul Darülfünunu Heyeti’ni
kabulü (A.‹.H.I., s.206-207).

: Atatürk’ün, Ankara Hukuk Mektebi’nin ilk mezunlar›n› teb-
rik telgraf›: “...Ankara Hukuk Mektebi’nin ilk mezunlar›n› ve
profesörlerini tebrik ve mezun efendilerin memlekete hay›r-
l› hizmetlerde bulunmalar›n› temenni ederim” (Ha.
25.7.1928; A. S. D. V, s. 160-161).

26 Temmuz 1928 : Atatürk’ün, gece “Çocuk Esirgeme Kurumu” ve “Türk Ma-
arif Cemiyeti” balolar›n› flereflendirmesi (A.‹.H.I, s.207).

29 Temmuz 1928 : Atatürk’ün, izinli olarak Türkiye’ye dönen Sofya Elçimiz
Hüsrev (Gerede) Bey’i kabulü (Ha. 30.7.1928).

: Atatürk’ün, Güzel Sanatlar Birli¤i Edebiyat fiubesi ad›na
Halit Ziya (Uflakl›gil) ve Hüseyin Rahmi (Gürp›nar) Beyleri
kabulü ve kendisine teklif edilen bu flubenin fahrî baflkanl›-
¤›n› kabul edifli (Ha. 30.7.1928).

1 A¤ustos 1928 : Atatürk’ün, Lâtin Harfleri Komisyonu üyelerinden Falih R›f-
k› (Atay), Ahmet Cevat (Emre) ve Mehmet Emin Bey’leri
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kabulü, alfabe ve gramer konular› üzerinde görüflmesi (Ha.
2.8.1928)

8 A¤ustos 1928 : ‹stanbul’da Taksim Cumhuriyet An›t›’n›n aç›lmas› (T.IV.,
s.356).

9 A¤ustos 1928 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Sofya Elçisi Hüsrev
(Gerede) Bey’i kabulü (Ha. 10.8.1928).

9/10 A¤ustos 1928 : Atatürk’ün, ‹stanbul Sarayburnu Park›’nda Cumhuriyet
Halk Partisi taraf›ndan tertiplenen gece toplant›s›nda yeni
harfler hakk›nda konuflmas›: “...Bizim ahenkli, zengin dili-
miz yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir. As›rlardan
beri kafalar›m›z› demir çerçeve içinde bulunduran, anlafl›l-
mayan ve anlamad›¤›m›z iflaretlerden kendimizi kurtarmak
ve bu gere¤i anlamak mecburiyetindeyiz! Anlad›¤›m›z›n
belirtisine yak›n zamanda bütün dünya tan›k olacakt›r. Bu-
na kesinlikle eminim” (T.M.T. V, s. 1463-1467; A.‹.H.I,
s.212-213; M. 10.8.1929; A.S.D.II, s.351; A.B.E.B., s.199).

10 A¤ustos 1928 : Atatürk’ün, saat 18.00’de otomobille Taksim Cumhuriyet
An›t› önüne gelerek, bir süre an›t› seyretmeleri (Ha.
11.8.1928; A.‹.H.I, s.215).

11 A¤ustos 1928 : Atatürk’ün, Milli E¤itim Bakan› Mustafa Necati Bey de ha-
z›r bulundu¤u halde, Lâtin Harfleri Komisyonu üyelerini  ka-
bulü (Ha. 14.8.1928).

14 A¤ustos 1928 : Atatürk’ün, Bas›n Cemiyeti Kongresi’nin sayg› telgraf›na
selâm ve iltifatlar›n› ileten cevab› (Ha. 15.8.1928). (Bu telg-
raf yeni Türk harfleriyle yaz›lm›flt›r).

16 A¤ustos 1928 : Atatürk’ün, yeni Türk harfleri hakk›nda Adalet Bakan› Mah-
mut Esat (Bozkurt) Bey’in telgraf›na cevab›: “...Gerçekten
yeni Türk yaz›s›, Türk’ün yarad›l›fltan gelen zekâ ve kabili-
yetini gelifltirebilece¤inden yeni yaz›m›z› tarlalar›nda çal›-
flan çiftçilerimize, sürüleri bafl›nda da¤larda dolaflan ço-
banlar›m›za kadar en az bir zamanda yaymaya çal›flmak
hepimizin vicdan ve millî haysiyet borcudur” (Ha.
17.8.1928).

17 A¤ustos 1928 : Atatürk’ün, Moda’daki deniz yar›fllar›n› izlemesi, akflam
Kalam›fl Belvü Palas’ta verilen bir baloyu flereflendirmesi
(A.‹.H.I, s.217-218).
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18 A¤ustos 1928 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda yeni Türk harfleri ve
gramer kurallar› üzerine Yunus Nadi Bey’e demeci (C.
19.8.1928; A.‹.H.I, s.219).

22 A¤ustos 1928 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Yüksek Askerî fiûra
üyelerinden Yakup fievki (Subafl›) ve Cevat (Çobanl›) Pa-
fla’lar› kabulü (Ha. 23.8.1928).

23 A¤ustos 1928 : Atatürk’ün, Ertu¤rul yat› ile ‹stanbul’dan Tekirda¤’a gelifli,
flehirde ziyaretleri, yeni harflerle ilgili olarak halkla görüfl-
mesi (Ö¤leden sonra saat 13.00 s›ralar›nda yatla tekrar ‹s-
tanbul’a hareket etmifltir. T.T.A., s.208; T.A., s.17-18).

: Atatürk’ün, Tekirda¤ dönüflü ‹stanbul’da Anadolu Ajans›
muhabirine yeni Türk harfleri ile ilgili demeci: “...Az zaman
sonra, yeni Türk harfleriyle, gözler kamaflt›r›c› Türk mane-
vî gelifliminin eriflebilece¤i kudret ve itibar›n milletleraras›
seviyesini gözlerimi kapayarak flimdiden o kadar parlak gö-
rüyorum ki, bu manzara beni kendimden geçiriyor!”
(A.S.D.III, s.82; T.A., s.25).

25 A¤ustos 1928 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray› salonunda ‹brahim Necmi
(Dilmen) Bey’in yeni Türk harfleri ve okunuflu ile ilgili tart›fl-
mal› konferans›n› izlemesi (Bu konferans› 150 kadar millet-
vekili de izlemifltir. A.‹.H.I, s.221).

27 A¤ustos 1928 : Atatürk’ün, Sö¤ütlü yat›yla ‹stanbul’dan Mudanya’ya, Mu-
danya’dan da otomobille Bursa’ya gelifli, ‹l Genel Meclisi
salonunda memurlar› yeni harflerden imtihan edifli, akflam
tekrar Mudanya üzerinden ‹stanbul’a hareketi (Ha.
28.8.1928; A.‹.H.I., s.227-229).

27/28 A¤ustos 1928: Atatürk’ün, Mudanya’dan Ertu¤rul yat›yla ‹stanbul’a dönü-
flü (Ha. 28.8.1928).

: Atatürk’ün, Ertu¤rul yat›yla Mudanya’dan ‹stanbul’a döner-
ken harf ink›lâb› hakk›nda söyledikleri: “...Türk milleti yapt›-
¤›n› fluurla ve bunca bin y›llar›n hayat›nda açt›¤› devas›z
yaralar› acele tedavi etmek ac›s›yla, gerçek denilen cevhe-
ri bulmufl oldu¤una inanarak uzun ad›mlarla kurtulufl ara-
maya karar vermifltir. Bunun önüne set çekmek isteyecek-
lerin sonu, Türk’ün kuvvetli ayaklar› alt›nda ezilmektir” (Ha.
28.8.1928).
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28 A¤ustos 1928 : Atatürk’ün, ö¤retmenlerin yeni yaz›y› ö¤renme ve ö¤retme-
deki fedakâr çal›flmalar› nedeniyle Millî E¤itim Bakan› Mus-
tafa Necati Bey’e telgraf›: “Yeni Türk yaz›s›n› ö¤renmek ve
ö¤retmek hususunda memleketin her taraf›nda sarf edilen
ateflli faaliyet ve çal›flmalar› derin bir haz ve memnuniyetle
görüyorum. Ö¤retmenlere teflekkür ve selâmlar›m›n iletil-
mesini rica ederim” (A.T.T.B., s.538).

29 A¤ustos 1928 : Atatürk’ün huzurunda, Dolmabahçe Saray› salonunda yeni
Türk harflerinin okunufl ve yaz›l›fl› ile ilgili tart›flmal› konfe-
rans ve Atatürk’ün tahtaya yaz›lan bir notu: “Milleti bilgisiz-
likten kurtarmak için kendi diline uymayan Arap harflerini
terk edip Lâtin esas›ndan Türk harflerini kabul etmekten
baflka çare yoktur!” (A.‹.H.I, s.230-234).

: Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda flair ve yazarlardan
oluflan sofrada Halit Fahri (Ozansoy) Bey’e hitaben yazd›r-
d›klar›: “...fiiirlerin flen, nefleli, faal Türk milletinin sevinç,
nefle, faaliyet, his ve hareketlerini flak›yacakt›r. Buna mev-
cudiyetini hasredeceksin!” (E.Ç., s.263).

30 A¤ustos 1928 : Atatürk’ün, 30 A¤ustos Zaferi’nin 6. y›ldönümü nedeniyle
bas›n temsilcilerine demeci: “30 A¤ustos’ta yönetti¤im mu-
harebe, Türk milletinin yan›mda bulundu¤u halde idare et-
ti¤im ilk ve son muharebedir. Bir insan, kendisini milletle
beraber hissetti¤i zaman, ne kadar kuvvetli buluyor bilir mi-
siniz? Bunu tarif müflküldür” (Ha. 31.8.1928; A.S.D.III,
s.83).

1 Eylül 1928 : Atatürk’ün, Dolmabahçe’den Ertu¤rul yat› ile Çanakkale’ye
gelifli, Vilâyet ve Belediye’yi ziyaret ederek yeni harfler
hakk›nda halkla konuflmalar› (A. ve D., s.122).

2 Eylül 1928 : Atatürk’ün, saat 16.00’da Maydos (Eceabat)’a hareket ede-
rek Ar›burnu, Conkbay›r› ve Anafartalar bölgelerini ziyareti
(A. ve D., s. 122).

2 Eylül 1928 : Atatürk’ün, Ertu¤rul yat› ile Çanakkale’den Gelibolu’ya ge-
lifli, Hükûmet Kona¤› ve Belediye’de yeni harfler hakk›nda
halkla konuflmas› (A. ve D., s. 122).

: Atatürk’ün, deniz manevralar› nedeniyle Donanma Komu-
tan› Fahri (Engin) Bey’e tebrik telgraf›: “...Donanmam›z›n
bugün görmüfl oldu¤um düzen ve mükemmeliyetinden çok
memnunum ve övünüyorum” (Ha. 4.9.1928).
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2/3 Eylül 1928 : Atatürk’ün,   akflam   Çanakkale’den   ‹stanbul’a  dönüflü
(A.Y.G., s. 106).

4 Eylül 1928 : Atatürk’ün, Galatasaray Kulübü Baflkan› Necmettin (Sa-
dak) Bey’e mektubu: “Mektubunuzu ald›m. Türk gençli¤inin
spor sahas›nda gösterdi¤i kabiliyet ve faydal› faaliyeti tak-
dirle görüyor ve izliyorum” (B.T.S.T.A., s.87).

9 Eylül 1928 : Atatürk’ün, Darülfünun ve yüksekokul ö¤rencilerini tafl›yan
vapur Dolmabahçe Saray› önünden geçerken gençlerin
kendisine sevgi gösterisinde bulunmalar› üzerine, Saray’›n
penceresinden onlar› selâmlamas› (Gençlerin gösterilerine
devam etmesi üzerine Cumhurbaflkanl›¤› Orkestras›, Sa-
ray balkonuna ç›karak baz› parçalar çalm›fl, gençler de bir-
likte Cumhuriyet Marfl›’n› söylemifllerdir. Ö.H., s.111).

14 Eylül 1928 : Atatürk’ün, ‹zmir vapuru ile ‹stanbul’dan Karadeniz’e hare-
keti (A. ve D. s.123; A.‹.H.I., s.240).

: Atatürk’ün, Karadeniz yolculu¤una bafllarken kendisini
u¤urlayan donanma mensuplar›na -Donanma Komutan›
Fahri (Engin) Bey arac›l›¤›yla- telsiz mesaj›: “Karadeniz’in
dalgalar› içinde en çok haz ve sevincimi gerektiren kalbî
hissim, samimî hat›ram siz olmaktas›n›z. Bunu size ve ad-
reslerini bilmedi¤im bütün arkadafllara ve evlâtlara iletiyo-
rum” (A. ve D., 124).

15 Eylül 1928 : Atatürk’ün, ‹zmir Vapuru ile Sinop’a gelifli, flehirde tetkik ve
ziyaretleri, gece Samsun’a hareketi (A.Y.G., s.315-317; V.
16.9.1928).

16 Eylül 1928 : Atatürk’ün, Sinop’tan Samsun’a gelifli, akflam ö¤retmenler
taraf›ndan düzenlenen baloyu flereflendirmesi (M. 18.9.
1928).

17 Eylül 1928 : Atatürk’ün, Samsun’da sabah yazd›klar›: “Saat 8.00’i çey-
rek geçiyor. Yaz› odas›nday›m. ‹smet Pafla’y› beklerken bu
sat›rlar› yaz›yorum. Samsun’a üçüncü defa geliyorum. ‹lk
geliflim malûmdur: 19 May›s 1919...” (Samsun 15, 1938,
s.44, Yedigün, say›: 348, s.9, 1939).

: Atatürk’ün, Samsun’da ziyaret ve incelemelerde bulunma-
s›.

18 Eylül 1928 : Atatürk’ün, Samsun’dan Amasya’ya gelifli, bir süre sonra
Turhal yolu ile Tokat’a hareketi (R.A., 151).

416



: Atatürk’ün, Tokat’a gelifli ve geceyi burada geçirifli (V.
19.9.1928).

19 Eylül 1928 : Atatürk’ün, Tokat’tan Sivas’a gelifli (A.Y.G., s.325).

20 Eylül 1928 : Atatürk’ün, sabah Sivas’ta incelemeleri, Sivas Kongresi’nin
topland›¤› lise salonunu ziyareti ve lisenin hat›ra defterine
yazd›klar›: “‹lk Kongremizin topland›¤› salonu görmekten
çok duyguland›m!” (A.H.D.Y., s.12;A.Y.G., s.325).

: Atatürk’ün, Sivas’tan hareketle Kayseri’ye gelifli (A.Y.G.,
s.325; A.K..S.91 -94).

: Atatürk’ün, ö¤leden sonra Kayseri’den Ankara’ya hareketi
(M. 21.9.1928).

21 Eylül 1928 : Atatürk’ün, Kayseri’den Ankara’ya gelifli (A.G.M.K., s.35;
T.M.T.V, s. 1464).

: Atatürk’ün, yeni harflerin kullan›l›fl› nedeniyle gramerde ya-
p›lacak de¤ifliklikler hakk›nda Baflbakanl›¤a yaz›s› (M.
22.9.1928).

27 Eylül 1928 : Atatürk’ün, Çankaya’da Frans›z Büyükelçisi Charles de
Chambrun’un güven mektubunu kabulü ve Elçi’nin söylevi-
ne cevap konuflmas› (A.S.D.V., s.50).

1 Ekim 1928 : Atatürk’ün, Ankara’da Hâkimiyet-i Milliye gazetesi yönetim
yerini ziyareti (M. 2.10.1928).

19 Ekim 1928 : Atatürk’ün, ‹smet Pafla ile Ankara’da at yar›fllar›n› izlemesi
(M. 21.10.1928).

21 Ekim 1928 : Atatürk’ün, Çankaya’da ‹ran Elçisi Furugi Muhammed
Ali’nin güven mektubunu kabulü (D.B.Y., 1967; s.1071).

25 Ekim 1928 : Atatürk’ün Çankaya’da Irak Elçisi Suphi Bey, M›s›r Elçisi
Ratip Bey ve Polonya Elçisi Kazimierz Olszowsky’in güven
mektuplar›n› kabulü ve elçilerin söylevlerine cevap konufl-
malar› (A.S.D.V, s.51-53; V. 26.10.1928).

29 Ekim 1928 : Atatürk’ün, Cumhuriyet’in 5. y›ldönümü nedeniyle Anka-
ra’da geçit törenini izlemesi (M. 30.10.1928).

: Atatürk’ün, Sofya’da yay›mlanan “La Bulgarie” gazetesi
muhabirine Türk-Bulgar iliflkileri ve Bulgaristan hat›ralar›
hakk›nda demeci (C. 3.13.1928).
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1 Kas›m 1928 : Cumhurbaflkan› Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nin III. dönem II. toplant› y›l›n› aç›fl konuflmas›: “...Büyük
Millet Meclisi’nin karar›yla Türk harflerinin kesinlik ve yasal-
l›k kazanmas›, bu memleketin yükselme mücadelesinde
bafll› bafl›na bir geçit olacakt›r” (Z.C., Devre: III, cilt: 5, s.2-
5; A.S.D.I, s.355).

: Yeni Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakk›nda Kanun’un
kabulü (Z.C., Devre: III, cilt: 5, s.7-8; M.‹.K., s.17).

: Cumhurbaflkan› Atatürk’e, milletin flükran hat›ras› olmak
üzere alt›n levha üzerinde kabartma bir alfabe takdim edil-
mesi hakk›nda Türkiye Büyük Millet Meclisi karar› (Z.C
Devre: III, cilt: 5, s. 12).

8 Kas›m 1928 : Atatürk’ün, halka yeni yaz›y› ö¤retmek üzere faaliyete ge-
çecek olan Millet Mektepleri’nin Genel Baflkanl›¤›’n› ve
Baflö¤retmenli¤i’ni kabul etmesi (C. 9.11.1928).

11 Kas›m 1928 : Atatürk’ün, Çankaya’da ‹sviçre Elçisi Martin Henri’nin gü-
ven mektubunu kabulü (D.B.Y., 1967; s.1’079).

19 Aral›k 1928 : Atatürk’ün, Ankara’da ‹talya D›fliflleri Bakanl›¤› Müsteflar›
Grandi’yi kabulü (C. 20.12.1928).

-1929-

1 Ocak 1929 : Yeni harfleri ve bu harflerle yaz›y› halka ö¤retmek üzere,
“Millet Mektepleri”nin aç›lmas› (C. 2.1.1919; O.Y.K., s.XI;
T.M.‹.P., s.254)

17 Ocak 1929 : Atatürk’ün, gece, manevî k›z› Nebile Han›m’›n evlenmesi
nedeniyle Ankara Palasla düzenlenen baloyu flereflendir-
mesi (C. 18.1.1929).

28 fiubat 1929 : Atatürk’ün, Türk alfabesinin sadelefltirilmesi nedeniyle teb-
rik telgraf› gönderen “‹ngiliz Heceyi Sadelefltirme Cemiye-
ti”ne cevab›: “...‹nsanlar aras›nda kolay ve hevesli okumak
vas›tas›n›n temin edilmesi, hem millî geliflmeye hem de
milletler aras›nda anlaflmaya çok hizmet eder” (Ha.
1.3.1929).

19 Nisan 1929 : Atatürk’ün, Çankaya’da ‹ngiltere’nin eski M›s›r Fevkalâde
Komiseri Lord Lloyd’u kabulü (M. 20.4.1929).

23 Nisan 1929 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Ankara Palas’ta düzenlenen
“Çocuk Balosu”nu flereflendirmesi (M. 24.4.1929; C. 24.4.
1929).
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30 May›s 1929 : Atatürk’ün, 28.5.1929 günü ‹stanbul’da toplanan “4. Ulus-
lararas› Ajanslar Kongresi”nin sayg› telgraf›na cevab›:
“Hakk›mda gösterilen samimî duygulara teflekkür eder, ba-
flar›lar dilerim” (C. 31.5.1929; A.T.T., s.22).

11 Haziran 1929 : Atatürk’ün, Bas›n Cemiyeti Genel Kurulu’nun sayg› telgra-
f›na cevab›: “Genel Kurul toplant›s› münasebetiyle hakk›m-
da gösterilen hislere teflekkür ederim” (V. 12.6.1929;
A.T.T., s.22).

29 Haziran 1929 : Atatürk’ün, Avrupa’da tedavi görmekte olan Sabiha (Gök-
çen) Han›m’a mektubu: “Sanatoryum’dan gönderdi¤in
mektubu da ald›m. Oradaki hayat ve bak›mdan hoflnut ol-
du¤undan ve doktorlar›n dediklerini çok itina ile takip etti-
¤inden pek memnun oldum. Ald›¤›m›z raporlardan anlad›-
¤›m›za göre esasen hastal›¤›n o kadar mühim de¤ildir. S›h-
hat ve rahat›na, bildirdi¤in gibi itinada devam edersen az
zamanda tamamiyle iyileflece¤in flüphesizdir. ..Gözlerin-
den öperim” (A.‹.B.Ö.).

18/19 Temmuz 1929: Atatürk’ün, gece yar›s›ndan sonra Ankara’n›n Tahtakale
bölgesinde ç›kan yang›n yerine gelifli ve al›nan önlemleri
denetlemesi (‹. 20.7.1929).

24 Temmuz 1929 : Atatürk’ün, Lozan Antlaflmas›’n›n 6. y›ldönümü nedeniyle
‹smet (‹nönü) Pafla’ya telgraf›: “Devlet ve milletin ba¤›ms›z-
l›¤›n› bütün cihana pek parlak flekilde tan›tan Lozan Bar›fl
Antlaflmas›’n›n y›ldönümünde, bar›fl yolundaki u¤rafl› ve
çal›flmalar›n›z› takdirde anmak benim için bir zevktir”
(A.T.T., s.22).

5 A¤ustos 1929 : Atatürk’ün, Ankara’da toplanan Türkçe ö¤retmenlerinin
sayg› ve ba¤l›l›k duygular›n› ileten Millî E¤itim Bakan› Ce-
mal Hüsnü (Taray) Bey’in telgraf›na cevab›: “Türkçe ö¤ret-
menlerine pek yüksek ve vatanî vazifelerinde baflar› te-
menni ederim” (C. 6.8.1929).

: Atatürk’ün, trenle Ankara’dan ‹stanbul’a hareketi (C.
6.8.1929; M. 6.8.1929).

5/6 A¤ustos 1929: Atatürk’ün, Eskiflehir’den geçerken istasyonda Sakarya
gazetesi baflmuharririne demeci: “Türk milletinin toplumsal
düzenini bozmaya yönelik didinmeler, bo¤ulmaya mah-
kûmdur. Türk milleti, kendinin ve memleketinin yüksek
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menfaatleri aleyhine çal›flmak isteyen kar›flt›r›c›, sefil, va-
tans›z ve milliyetsiz beyinsizlerin saçmalamalar›ndaki gizli
ve kirli emelleri anlayamayacak ve onlara hoflgörü ile dav-
ranacak bir topluluk de¤ildir. O, flimdiye kadar oldu¤u gibi
do¤ru yolu görür. Onu yolundan sapt›rmak isteyenler ezil-
meye, kahredilmeye mahkûmdur. Bunda köylü, iflçi ve bil-
hassa kahraman ordumuz candan beraberdir. Bundan kim-
senin flüphesi olmas›n!” (A.S.D.II, s.253; Ha. 7.8.1929; M.
7.8.1929; T.S.K.F., s.429).

6 A¤ustos 1929 : Atatürk’ün, trenle Ankara’dan ‹stanbul’a gelifli (C. 7.8.1929;
M. 6.8.1929; A.‹.H.I, s.269-270).

9 A¤ustos 1929 : Atatürk’ün, akflam Fethi (Okyar) Bey’in Büyükdere’deki ya-
l›s›nda kendisini görmeye gelen ‹stanbullulara seslenifli:
“...Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek de¤ildir.
Benim fikirlerimi, benim duygular›m› anl›yorsan›z ve hisse-
diyorsan›z bu kâfidir! Benim kuvvetim, benim size olan sev-
gim ve sizin bana olan sevginizdir. Bu millet, bu memleket
yeni rejim üzerinde dünyan›n en makbul bir varl›¤› olacak-
t›r. Ben bunu kendi gözlerimle görmeden ölmeyece¤im!”
(M. 11.8.1929; A.S.D.II, s.254).

10 A¤ustos 1929 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan Ertu¤rul yat› ile ‹mral› adas›na ge-
lifli (Ada önlerinde 2 saat kadar kalm›fl, adaya ç›kmam›flt›r.
/. 11.8.1929).

15 A¤ustos 1929 : Atatürk’ün, Avrupa’da tedavi görmekte olan Sabiha (Gök-
çen) Han›m’a mektubu: “K›z›m Sabiha’ya, sa¤l›¤›n›z hak-
k›ndaki son mektubuna memnun oldum. Semmering*’den
de istifade etmeni temenni ederim. Gözlerinden öperim”
(A.‹.B.Ö.).

16 A¤ustos 1929 : Atatürk’ün, akflam Dolmabahçe Saray›’nda, Ferit ‹brahim
Bey taraf›ndan Gazi Orman Çiftli¤i’nde çekilen filmi seyret-
mesi (C. 17.8.1929).

21 A¤ustos 1929 : Atatürk’ün, Ertu¤rul yat› ile ‹stanbul’da Yalova’ya gidifli, bu-
radan Bursa’ya geçifli (A.‹.H.I, s.274).

22 A¤ustos 1929 : Atatürk’ün, Bursa’dan hareketle Yalova’ya gelifli, akflam ‹s-
tanbul’a dönüflü (A.‹.H.I, s.274).
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24 A¤ustos 1929 : Atatürk’ün, Ertu¤rul yat› ile ‹stanbul’dan tekrar Yalova’ya
gelifli (M. 26.8.1929).

25/26 A¤ustos 1929: Atatürk’ün, Yalova’dan ‹stanbul’a dönüflü (M. 27.8.1929).

28 A¤ustos 1929 : Atatürk’ün, akflama do¤ru Ertu¤rul yat› ile ‹stanbul’dan Ya-
lova’ya gidifli (M. 29.8.1929; A.‹.H.I, s.277).

: Genelkurmay Baflkan› Fevzi (Çakmak) Pafla’n›n 30 A¤us-
tos Zaferi’nin 7. y›ldönümü nedeniyle Atatürk’e tebrik telg-
raf›: “Yüksek dehalar›n›n ve mucizeler yaratan isabetli ve
kudretli irade ve idarelerinin yadigâr› olan Zafer Bayram›’n›,
bütün silâh arkadafllar›m ad›na tebrik eder, Cumhuriyet or-
dusunun sonsuz ba¤l›l›k ve sayg›lar›n› arz ederim” (C.
1.9.1929).

: Atatürk’ün, Yalova’dan Ertu¤rul yat› ile ‹stanbul’a dönüflü
(M. 29.8.1929; A.‹.H.I, s.277).

30 A¤ustos 1929 : Temeli 30 A¤ustos 1924 günü at›lan Dumlup›nar’daki Meç-
hul Asker An›t›’n›n, törenle aç›l›fl› (C. 11.9.1929).

31 A¤ustos 1929 : Atatürk’ün, 30 A¤ustos Zaferi’nin 7. y›ldönümü nedeniyle
Genelkurmay Baflkan› Fevzi (Çakmak) Pafla’n›n tebrik
telgraf›na cevab›: “...Bu büyük günde kudretli ordumuzun
subaylar›na ve asker arkadafllar›ma hürmet ve sevgilerimin
ulaflt›r›lmas›na arac›l›¤›n›z› rica ederim” (A.T.T., s.23).

: Atatürk’ün, Avrupa’da tedavi görmekte olan Sabiha (Gök-
çen) Han›m’a mektubu: “Semmering’den gönderdi¤in mek-
tubu ald›m. Tamamen iyileflti¤ine memnun oldum. ..Gözle-
rinden öperim k›z›m” (A.‹.B.Ö.).

: Atatürk’ün, gece yatla Kad›köy ve Fenerbahçe sahillerinde
ve Bo¤aziçi’nde bir gezinti yapmas› (M. 4.9.1929).

3 Eylül 1929 : Atatürk’ün, Ertu¤rul yat› ile Dolmabahçe’den Yalova’ya ge-
çifli, gece Yalova’dan ‹stanbul’a dönüflü (M. 4.9.1929).

4 Eylül 1929 : Atatürk’ün, Sö¤ütlü yat› ile Bo¤aziçi’nde bir gezinti yapma-
s› (M. 5.9.1929).

6 Eylül 1929 : Atatürk’ün, akflam Sakarya motoru ile Bo¤aziçi’nde bir de-
niz gezintisi yapmas› (M. 7.9.1929).

7 Eylül 1929 : Atatürk’ün, Ayasofya Camii ve Topkap› Saray›’nda incele-
melerde bulunmas›, daha sonra Dolmabahçe Saray›’na
dönüflü (C. 8.9.1929; A.‹.H.I., s.279).
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11 Eylül 1929 : Atatürk’ün, akflamüzeri otomobille Taksim ve fiiflli tarafla-
r›nda bir gezinti yapmas› (M. 12.9.1929).

12 Eylül 1929 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan Ertu¤rul yat› ile Yalova’ya gidifli (‹.
13.9.1929).

13 Eylül 1929 : Atatürk’ün, Yalova’da Millet Çiftli¤i’ne giderek incelemeler-
de bulunmas› (M. 14.9.1929).

17 Eylül 1929 : Atatürk’ün, Ankara’da toplanan III. Millî Türk T›p Kongre-
si’nin sayg›lar›n› ileten Sa¤l›k Bakan› Refik (Saydam)’›n
telgraf›na cevab›: “Kongrenin muhterem üyelerine teflek-
kürlerimin ulaflt›r›lmas›na arac›l›¤›n›z› rica eder, Kongre’ye
takdire de¤er çal›flmalar›nda baflar›lar dilerim” (V.
21.9.1929; A.T.T., s.23).

18 Eylül 1929 : Atatürk’ün, gece Ertu¤rul yat› ile Yalova’dan ‹stanbul’a dö-
nüflü (M. 19.9.1929; ‹. 20.9.1929).

21 Eylül 1929 : Atatürk’ün, fiiflli Çocuk Hastanesi’ne giderek tedavi gör-
mekte olan küçük çoban S›¤›rtmaç Mustafa’y› ziyareti (I.
22.9.1929; C. 23.9.1929).

22 Eylül 1929 : Atatürk’ün, küçük çoban S›¤›rtmaç Mustafa’y› fiiflli Çocuk
Hastanesi’nde tekrar ziyaret ederek tedavisi hakk›nda bilgi
almas› (C. 23.9.1929).

30 Eylül 1929 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan Ankara’ya hareketi (C. 1.10.1929). 
1 Ekim 1929 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan Ankara’ya dönüflü (C. 2.10.1929).

14 Ekim 1929 : Atatürk’ün, Ankara’ya gelen ‹ngiltere Akdeniz Filosu Bafl-
komutan› Amiral Frederick Field’i kabulü (Ha. 15.10.1929).

22 Ekim 1929 : Atatürk’ün, Ankara’da Türkiye ‹fl Bankas›’n› ziyareti ve bi-
nay› gezifli (Ha. 23.10.1929).

24 Ekim 1929 : Atatürk’ün, Ankara’da Hâkimiyet-i Milliye gazetesi yönetim
yeri ile Anadolu Ajans›’n› ziyareti (M. 25.10.1929).

29 Ekim 1929 : Atatürk’ün, Cumhuriyetin 6. y›ldönümü nedeniyle Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde kutlamalar› kabul ettikten sonra
geçit törenini izlemesi (M. 30-31.10.1929).

: Amasya’da Atatürk heykelinin aç›l›fl› (R.A., s. 152).
1 Kas›m 1929 : Cumhurbaflkan› Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Mecli-

si’nin III. dönem III. toplant› y›l›n› aç›fl konuflmas›: “...Mec-
lisimizin en büyük eseri olan Türk harfleri, memleketin
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umumî hayat›na tamamen tatbik olunmufltur, ilk müflkülât,
milletin ülkü kuvveti ve uygarl›¤a olan sevgisi sayesinde
kolayl›kla yenilmifltir” (Z.C., Devre: III, cilt: 13, s.2-4;
A.S.D.I, s.360).

7 Kas›m 1929 : Atatürk’ün, Ankara’da ‹talya eski Maliye Naz›n Kont Volpi’yi
kabulü (C. 8.11.1929; T.C.M.B., s.266).

24 Kas›m 1929 : Atatürk’ün, Milli Savunma Bakanl›¤›n› ziyareti (M.
25.11.1929).

: Atatürk’ün, Ankara’da yap›lmakta olan Türkoca¤› Merkez
Binas›’nda incelemelerde bulunmas› (‹. 25.11.1929).

25 Kas›m 1929 : ‹stanbul’a gelen Alman biyografi yazar› Emil Ludwig’in de-
meci: “Ben öteden beri büyük simalar› tetkik ile meflgulüm.
Avrupa’m büyük devlet adamlar› ile görüfltüm. Onlar›n ka-
rakterleri ve görüfllerini ö¤rendim. Büyük Gazi de meydana
getirdi¤i büyük eserlerle kendisinden çok söz ettirmifl bir
flahsiyettir. Bu sebeple özellikle Gazi ile görüflmek isterim.
Bu amaçla Ankara’ya gidece¤im” (C. 26.11.1929).

30 Kas›m 1929 : Atatürk’ün Çankaya’da Emil Ludwig’i kabulü ve görüflmesi:
“... Kap›da duran nöbetçi bile benden korkmaz; isterseniz
kendisine sorunuz. Korku üzerine egemenlik kurulamaz.
Toplara dayal› egemenlik yaflamaz! Böyle bir egemenlik ve
hatta diktatörlük, ancak ihtilâl halinde geçici bir zaman için
gerekir.” (Ha. 1. 12. 1929; M. 1. 12. 1929; A.S.D.III, s. 84-
85).

: Atatürk’ün, Çankaya’da Yunan Elçisi Polychronadis’in gü-
ven mektubun kabulü ve Elçi’nin söylevine cevap konufl-
mas› (A.S.D.V, s. 53; D.B.Y., 1967; s. 1108).

1 Aral›k 1929 : Alman biyografi yazar› Emil Ludwig’in Ankara’dan ayr›l›r-
ken gazetecilere demeci: “Gazi Hazretleri ile görüflmem o
kadar k›ymetlidir ki, bunu bir iki kelime ile s›n›rlamak imkâ-
n› yoktur. Bütün dünya Gazi Hazretleri’nin yaln›z faaliyetini
bilirler. Fakat, ben kendileri ile görüflürken dünyan›n meç-
hulü olan di¤er bir meziyetini keflfettim. Gazi Hazretleri ey-
lem adam› olduklar› kadar da bir düflünürdürler” (M.
3.12.1929).

: Atatürk’ün, Kayseri-Sivas hatt›nda Gemerek istasyonunun
aç›l›fl› nedeniyle kendisine sayg› telgraf› çeken halka mem-
nuniyetini ve selâmlar›n› bildirmesi (M. 5.12.1929).
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7 Aral›k 1929 : Atatürk’ün, Yalova’ya gitmek üzere Ankara’dan Derince’ye
hareketi (Ha. 8.12.1929).

8 Aral›k 1929 : Atatürk’ün, Ankara’dan Yalova’ya gelifli (Ha. 9.12.1929).

13 Aral›k 1929 : Atatürk’ün, Baflbakan ‹smet (‹nönü) Pafla’ya telgraf›: “Millî
param›z›n k›ymetini koruma yolunda Hükûmetin ald›¤› ön-
lemlerin iyi sonuçlar vermekte olmas›ndan memnunum.
Büyük Millet Meclisi’nin bu vesile ile de beliren itimad› ve
bütün milletin fiilî tasvibi, iktisat mücadelemizde baflar›n›z
için pek k›ymetli bir teflviktir” (Ha. 15.12.1929).

15 Aral›k 1929 : Atatürk’ün, Yalova’dan Marmara vapuru ile Derince’ye ge-
lifli, buradan trenle Ankara’ya hareketi  (M.   16.12.1929;
A.‹.H.I, s.295).

16 Aral›k 1929 : Atatürk’ün, Yalova’dan Ankara’ya dönüflü (Ha.
17.12.1929).

: Atatürk’ün, Çankaya’da Sovyet Hariciye Komiser Vekili Ka-
rahan’› kabulü (Ha. 17.12.1929) (Karahan, bir ziyaret esna-
s›nda Moskova’dan beraberinde getirdi¤i Semer-kant’ta Ti-
mur’un türbesini konu alan ya¤l›boya bir tabloyu Atatürk’e
arma¤an etmifltir).

28 Aral›k 1929 : Atatürk’ün, Çankaya’da Irak Elçisi Rauf Bey’in güven mek-
tubunu kabulü ve Elçi’nin söylevine cevap konuflmas›
(A.S.D.V, s.54).

31 Aral›k 1929 : Sovyet Sosyalist fiûralar Birli¤i Merkez ‹cra Komitesi Bafl-
kan› Kalinin’in, Atatürk’e telgraf›: “Türkiye’ye seyahati Sov-
yet-Türk protokolünün imzas›yla kendini gösteren Hariciye
Komiser Vekili Karahan’›n derin bir destek ve samimiyetle
kabulünden dolay› en s›cak teflekkürlerimin kabulünü rica
ederim. Türk-Sovyet iliflkilerinin inkiflaf›n› daima en samimî
bir alâka ile izlemifl oldu¤umdan, bu belgenin memleketle-
rimizi ba¤layan ve bugünkü verimli iktisadî faaliyetlerine
çok lüzumlu bar›fl›n teminat› derecesinde bulunan dostane
iliflkilerin takviyesi yolunda bir ad›m daha oluflturdu¤unu
görmekle bahtiyar›m” (M. 6.1.1930; V. 6.1.1930).

-1930-

3 Ocak 1930 : Atatürk’ün, Millî ‹ktisat ve Tasarruf Cemiyeti’ne ilk üye ola-
rak kaydedilmesi (V. 2.1.1930).
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5 Ocak 1930 : Atatürk’ün, Kalinin’in 31.12.1929 tarihli telgraf›na cevab›:
“..Ankara’da Türk-Sovyet protokolünün imzas›, memleket-
lerimizin aras›nda müflkül zamanlarda kurulan ve iki taraf›n
karfl›l›kl› anlaflmalar› ve bar›fl gayesine hizmet etmek hu-
susundaki samimî arzular› sayesinde geliflen dostane mü-
nasebetler için pek ziyade memnuniyeti gerektiren bir olay-
d›r” (M. 6.1.1930; V. 6.1.1930).

7 Ocak 1930 : Atatürk’ün,   Ankara   Hukuk  Fakültesi’ni   ziyareti   (Ha.
8.1.1930).

11 Ocak 1930 : Atatürk’ün, Hâkimiyet-i Milliye gazetesi Bas›mevi’ni ziyare-
ti ve burada 2 saat kadar süren incelemeleri (Ha.
12.1.1930).

6 fiubat 1930 : Atatürk’ün, Etnografya Müzesi’ni ziyareti ve Müze’de topla-
nan sanat eserleri üzerinde incelemeleri (Ha. 7.2.1930).

26 fiubat 1930 : Atatürk’ün,  akflam  Ankara’dan   ‹zmir’e  hareketi   (Ha.
27.2.1930).

27 fiubat 1930 : Atatürk’ün, Ankara’dan ‹zmir’e gelifli (Ha. 28.2.1930; A.‹.
ve A.M., s.21).

5 Mart 1930 : Atatürk’ün,   ‹zmir’den  Antalya  yönüne   hareketi   (Ha.
6.3.1930; C. 7.3.1930).

6 Mart 1930 : Atatürk’ün, ö¤leye do¤ru Isparta’ya gelifli ve yemekten
sonra Burdur’a hareketi (Ha. 7.3.1930; C. 7.3.1930).

: Atatürk’ün, ö¤leden sonra Burdur’a gelifli ve Antalya’ya ha-
reketi (Ha. 7.3.1930; A.Y.G., s.90).

: Atatürk’ün, Antalya’ya gelifli (Ha. 7.3.1930; C. 7.3.1930).

: Atatürk’ün, Antalya’da akflam yeme¤inden önce Genel
Sekreteri Hasan R›za (Soyak) Bey’le bir sohbeti ve söyle-
dikleri: “...Münasebet düfltükçe daima tekrar ediyorum; bü-
tün bu dertlerin, bütün bu ihtiyaçlar›n giderilmesi, her fley-
den evvel, pek baflka flartlar alt›nda yetiflmifl; bilgili, genifl
düflünceli, azim, feragat ve ihtisas sahibi adam meselesi-
dir, sonra da zaman ve imkân meselesi... ‹leri milletler dü-
zeyine eriflmek iflini bir y›lda, befl y›lda, hatta bir kuflakta
tamamlamak da imkâns›zd›r. Biz flimdi o yol üzerindeyiz;
kafileyi hedefe do¤ru yürütmek için, insan gücünün üstün-
de gayret sarf ediyoruz; baflka ne yapabiliriz ki...”
(D.C.‹.K.A., s.68-70).
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8 Mart 1930 : Atatürk’ün, Antalya’da kazalardan gelen heyetleri kabulü
ve flehirde incelemeler yapmas› (Ha. 9,10.3.1930).

9 Mart 1930 : Atatürk’ün, Antalya Müzesi’ni gezifli, Aspendos’a giderek
tarihî incelemelerde bulunmas› (A.Y.G., s.54).

12 Mart 1930 : Atatürk’ün, sabah Antalya’dan otomobille hareket ederek
ö¤leyin Burdur’a gelifli, Valili¤i ve Belediye’yi ziyareti, ö¤le-
den sonra Ankara’ya hareketi (A. Y.G., s.90; Ha.
13.3.1930).

13 Mart 1930 : Atatürk’ün, Antalya’dan Ankara’ya dönüflü (Ha. 14.3.1930).

24 Mart 1930 : Atatürk’ün, Ankara’ya gelen Macar D›fliflleri Bakan› Wal-
ko’yu kabulü (Ha. 25.3.1930).

3 Nisan 1930 : Türk kad›nlar›na, belediye seçimlerinde seçme ve seçilme
hakk› tan›yan “Yeni Belediye Kanunu”nun kabulü (Z.C.,
Devre: III, cilt: 18, s.13; T. Bugüne, s.62; A.H.H.B., s.256).

: Atatürk’ün, Ankara’da Türkocaklar› Merkezi’nde Afet (‹nan)
Han›m’›n kad›n haklar›na dair konferans›n› izlemesi (C.
4.4.1930; A. Mektuplar, s.11; A.T.K.H.K., s. 128).

6 Nisan 1930 : Atatürk’ün, Çankaya’da Afgan Elçisi Gulâm Nabi Han’›n
güven mektubunu kabulü ve Elçi’nin söylevine cevap ko-
nuflmas›: “...Türk ve Afgan milletleri aras›nda mevcut iliflki-
ler kuvvetlidir. Bu bozulmaz dostluk ve kardefllik ba¤lar›n›n
her gün daha ziyade artaca¤›n› kabul ediyorum” (C.
7.4.1930).

12 Nisan 1930 : Atatürk’ün, Çankaya’da ‹talya Büyükelçisi Pempeo Alo-
isi’nin güven mektubunu kabulü ve Elçi’nin söylevine cevap
konuflmas› (C. 14.4.1930).

12/13 Nisan 1930 : Atatürk’ün, turne dolay›s›yla Ankara’da bulunan Darülbe-
day› (‹stanbul fiehir Tiyatrosu) sanatç›lar›n› Çiftlik’teki Mar-
mara Köflkü’nde yeme¤e daveti ve sanatç›lar›n ayr›l›rken
elini öpmek istemeleri üzerine söyledikleri: “Biz hepimiz
milletvekili olabiliriz, bakan olabiliriz, hatta cumhurbaflkan›
olabiliriz; ama hiçbirimiz sanatkâr olamay›z. Böyle olunca
sanatkâr el öpmez; sanatkâr›n eli öpülür!” (O.G.B.G., s.
321-324).

19 Nisan 1930 : Atatürk’ün, Çankaya’da Japon Büyükelçisi Yoshida’n›n gü-
ven mektubunu kabulü ve Elçi’nin söylevine cevap konufl-
mas› (A.S.D.V, s.55).
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21 Nisan 1930 : Atatürk’ün, Ankara’da Millî Sanayi Sergisi’ni ziyareti (C.
22.4.1930).

27 Nisan 1930 : Atatürk’ün, Ankara’da Türkocaklar› VI. Kurultay›’n›n çal›fl-
malar›n› izlemesi (V. 28.4.1930).

8 May›s 1930 : K›rklareli’nde, Atatürk Heykeli’nin aç›l›fl› (V. 9.5.1930; C.
9.5.1930).

31 May›s 1930 : Atatürk’ün, Ankara civar›nda Gâvurkale’deki Eti harabele-
rinde incelemelerde bulunmas› (A.G.M.K., s.60).

5 Haziran 1930 : Atatürk’ün, Çankaya’da, Çanakkale savafllar› esnas›nda
sa¤ kolunu kaybeden Frans›z Generali Gouraud’u kabulü
ve görüflme esnas›nda haz›r bulunan Frans›z Büyükelçisi
Charles de Chambrun’a söyledikleri: “Türk topraklar›nda
yatan onun flerefli kolu, memleketlerimiz aras›nda son de-
rece k›ymetli bir ba¤d›r” (C. 10.6.1930; T. Bugüne, s. 150;
A.F.D., s.324).

9 Haziran 1930 : Atatürk’ün, akflam trenle Ankara’dan ‹stanbul’a hareketi (C.
10.6.1930).

11 Haziran 1930 : Atatürk’ün, Ankara’dan ‹stanbul’a gelifli (C. 12.6.1930).

12 Haziran 1930 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan Ertu¤rul yat› ile Yalova’ya gidifli,
yap›lmakta olan köflk yap›m› ile ilgili bilgi almas›, akflam
tekrar ‹stanbul’a dönüflü (V. 13.6.1930).

13 Haziran 1930 : Atatürk’ün, Dolmabahçe’den motorla Beylerbeyi Saray›’na
gidifli, akflama do¤ru Bo¤aziçi’nde bir gezinti yapmas›, ak-
flam S›¤›rtmaç Mustafa’y› görmek üzere fiiflli S›hhat Yur-
du’na gidifli (Doktorlar, S›¤›rtmaç Mustafa’n›n Hastane’den
ç›kt›¤› söylemifllerdir. V. 14-15.6.1930).

15 Haziran 1930 : S›¤›rtmaç Mustafa’n›n, Dolmabahçe Saray›’na giderek Ata-
türk’ün elini öpmesi (V. 17.6.1930).

17 Haziran 1930 : Atatürk’ün, Ertu¤rul yat›yla ‹stanbul’dan Yalova’ya gidifli (V.
19.6.1930).

20 Haziran 1930 : Atatürk’ün, Ertu¤rul yat› ile Yalova’dan ‹stanbul’a dönüflü
(V. 21.6.1930).

30 Haziran 1930 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan Yalova’ya gelifli (C.1.7.1930). 

11 Temuz 1930 : Atatürk’ün, Yalova’dan ‹stanbul’a dönüflü (C. 12.7.1930).

12 Temmuz 1930 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan Yalova’ya gidifli (C. 13.7.1930).
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21 Temmuz 1930 : Atatürk’ün, Yalova’da Tahran’a Elçi olarak atanan Hüsrev
(Gerede) Bey’i kabulü ve Türk-‹ran iliflkileri ve dostlu¤u
üzerine talimat vermesi: “Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti ri-
cali, mazinin mânas›z kör dövüfllerini bilir. Onu hiçbir se-
bep ve suretle, asla tekrar etmek istemez!” (C. 26.7.1930;
A. So., V. 1.10.1947).

22 Temmuz 1930 : Atatürk’ün, Yalova’da -Bulgar Bas›n Cemiyeti’nin Türk ga-
zetecilerinden bir heyeti Sofya’ya daveti nedeniyle- Türk
Bas›n Cemiyeti Baflkan› Hakk› Tar›k (Us)’a demeci (C.
27.7.1930; A. So., V. 3.10.1947).

24 Temmuz 1930 : Atatürk’ün, Lozan Bar›fl Antlaflmas›’n›n 7. y›ldönümü nede-
niyle Baflbakan ‹smet (‹nönü) Pafla’ya telgraf›: “Lozan Ant-
laflmas›’n› imzalad›¤›n›z büyük günün flerefli hat›ras›n› kut-
lar, bundan duydu¤um iftiharlar›m› takdim eder ve sevgi ile
gözlerinizden öperim” (C. 26.7.1930).

: ‹smet (‹nönü) Pafla’n›n Atatürk’ün kutlama telgraf›na ceva-
b›: “...Lozan büyük bir eserin ancak bir aynas›d›r. Eseri ya-
ratana ve takip edene ba¤l›l›¤›m›z ebedîdir, aziz ve büyük
Baflkan›m›z!” (C. 26.7.1930).

: Atatürk’ün, Yalova’da kendisini ziyaret eden Fethi (Okyar)
Bey’e çiftliklerini ve yap›lmakta olan binalar› gezdirmesi
(S.C.F. s.8).

26 Temmuz 1930 : Atatürk’ün, demiryolunun Sivas’a ulaflmas› nedeniyle Ba-
y›nd›rl›k Bakan› Recep (Peker) Bey’e telgraf›: “Do¤uya gi-
den demiryolunun Sivas’a ulaflmas›ndan pek memnun ol-
dum. Sizinle beraber k›ymetli mühendislerimizin, memleke-
tin servet ve refah›n› yükseltecek olan bu mühim ve hay›r-
l› ifli baflarmak hususundaki muvaffakiyetleri takdir ve teb-
rike de¤erdir” (A.T.T., s.24).

28 Temmuz 1930 : Atatürk’ün, Yalova’da yak›n arkadafllar›yla sohbeti ve Fet-
hi (Okyar) Bey’e söyledikleri: “...Memlekette muhalif bir
parti kurmak lâz›md›r. Böyle bir parti kurulursa Meclis’te
münakafla daha serbest olur. Meselâ, siz böyle bir partinin
bafl›na geçerseniz bildiklerinizi serbestçe Meclis’te söyler-
siniz; bu suretle uygulamada görülen birçok hatalar›n önü
al›nm›fl olur” (S.C.F., s.12).

29 Temmuz 1930 : Atatürk’ün gece Fethi (Okyar) Bey’le beraber, Ertu¤rul yat›
ile Yalova’dan ‹stanbul’a hareketi (S.C.F., s.17).
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30 Temmuz 1930 : Atatürk’ün, sabah Yalova’dan ‹stanbul’a gelifli (S.C.F., s.
17).

: Atatürk’ün, akflam Büyükdere’de Fethi (Okyar) Bey’in evi-
ne yeme¤e gelifli ve sohbet esnas›nda bir sözü: “Sizin par-
tinizin ismini buldum: Serbest Cumhuriyet F›rkas›. Bu isme
ne dersiniz?” (S.C.F., s.18).

1 A¤ustos 1930 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan Yalova’ya gidifli (V. 2.8.1930).

7 A¤ustos 1930 : Atatürk’ün, akflam Yalova’da Denizyollar› ‹flletmesi taraf›n-
dan düzenlenen baloda ‹smet (‹nönü) ve Fethi (Okyar)
Bey’e söyledikleri: “...Ben flimdi bir babay›m. Siz ikiniz de
benim evlâd›ms›n›z. ‹kiniz aras›nda benim gözümde hiçbir
fark yoktur. Benim istedi¤im sadece, memleket ifllerinin Bü-
yük Millet Meclisi’nde aç›kça tart›fl›lmas›d›r. Büyük Millet
Meclisi’nde, Türk milletinin gözü önünde, aç›kça konuflula-
mayacak hiçbir ifl yoktur” (G.D.D., s.132; S.C.F., s.27; C.
9.8.1930).

9 A¤ustos 1930 : Paris Büyükelçisi Fethi (Okyar) Bey’in, Atatürk’e yeni bir
parti kurulmas› iste¤iyle ilgili mektubu: “Cumhuriyet idaresi-
nin memleketimizde ebedîleflmesi için, bir partili hükûmet
idaresi yerine tart›flma hürriyetini kurmak ve hükûmetten
millet iflleri hakk›nda ciddî hesap istemeyi temin etmek ve
bu ifllerde hata varsa herkesin gözü önünde cereyan ede-
cek serbest tart›flma sonucu düzeltmeye çal›flmak gayele-
rinin gerçekleflmesine, Cumhuriyet’in kurucusu olmak s›fa-
t›yla herkesten evvel Baflkan›m›z›n taraftar bulunduklar›na
asla flüphe edemem. Cumhuriyet’in âfl›k› olmak s›fat›yla bu
gayelerin gerçekleflmesi mukaddes emelimdir. Bu sebeple
tam ve gerçek cumhuriyetçi ve bütün anlam›yla lâik ve fa-
kat Cumhuriyet Halk Partisi’nin malî ve iktisadî ve iç ve d›fl
siyasetlerinin bir çok noktalar›na karfl› bulunan ayr› bir par-
ti ile siyasî mücadele sahnesine at›lmak karar›nday›m. Bu
siyasî karar›m›n ne yolda yorumlanaca¤›n› bilmek lüzumu-
nu hissediyorum. Cevab›n›z› bekler ve en derin kalbî sev-
gilerimle beraber hürmet ve sayg›lar›m› sunar›m” (C.
11.8.1930; S.F.H., s.7-8; D. ve T., s.278; S.C.F, s.54-56).

10 A¤ustos 1930 : Atatürk’ün, yeni bir parti kurulmas› iste¤i hakk›nda Fethi
Bey’in 9.8.1930 tarihli mektubuna cevab›: “Büyük Millet
Meclisi’nde ve millet karfl›s›nda, millet ifllerinin serbest mü-
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nakaflas› ve iyi niyet sahibi kiflilerin ve partilerin düflünce-
lerini ortaya koyarak, milletin yüksek menfaatlerini arama-
lar› benim gençli¤imden beri âfl›k ve taraftar oldu¤um bir
sistemdir. Memnuniyetle tekrar görüyorum ki, lâik cumhuri-
yet esas›nda beraberiz. Zaten benim siyasî hayatta bir ta-
rafl› olarak daima arad›¤›m ve arayaca¤›m temel budur. Bu
nedenle Büyük Meclis’te ayn› temele dayanan yeni bir par-
tinin faaliyete geçerek millet ifllerini serbest münakafla et-
mesini cumhuriyetin esaslar›ndan sayar›m!” (S.C.F., s.59-
60;A.T.T.B., s.544; S.F.H., s.9; D ve T., s.279).

: Atatürk’ün, akflam Yalova’da arkadafllar›yla sohbeti ve
söyledikleri: “Lâz›md›r ki insanlar evvela siyasî rengini, re-
yini ve karar›n› aç›k ve milletçe anlafl›l›r tarzda ifade etsin.
Merdane, namuskârane hareket budur. Fethi Beyefendi
ancak bu tarzda hareket edebilir arkadafllardand›r ve böy-
le hareket etmifltir. Aç›k ve do¤ru hareket etmek ve bu su-
retle Türk’ün yüksek siyasî kurumunu, Cumhuriyet’i yük-
seltmek... Bugünün Türk toplumu, mazinin en derin uygar-
l›klar›nda kuruculuk iddia eden bu Türk milletinin bugünkü
çocuklar›, aç›k ve do¤ru yolu bulmufllard›r!” (A.S.D.II,
s.255).

12 A¤ustos 1930 : Fethi (Okyar) Bey’in genel baflkanl›¤›nda Serbest Cumhu-
riyet Partisi’nin kuruluflu (A. ve T.C.T.K., s.505). (Parti, 17
Kas›m 1930 tarihinde kendisini kapatm›flt›r).

20 A¤ustos 1930 : Atatürk’ün, Yalova’da gece sofrada arkadafllar›na söyledik-
leri: “Milletin, flah›slara kendini unutacak ve kendini kapt›-
racak kadar tutkun olmas› iyi netice vermez. Bunun tarihte
misalleri çoktur” (G.D.D., s.146-149).

23 A¤ustos 1930 : Atatürk’ün, Yalova’da gece sofrada söyledikleri: “...Biz bu
müesseseyi (cumhuriyeti) hac›lara, hocalara terk etmek
için meydana getirmedik. Tarihi, Octave’a b›rakamay›z.
...Cumhuriyet müessesesinin bir müstebit eline geçece¤ini
mezar›mda bile duysam, millete karfl› hayk›rmak isterim.
..Cumhuriyetin milletin kalbinde kök sald›¤›n› görmek, ye-
gâne emelimdir” (S.C.F., s.67-90).

1 Eylül 1930 : Atatürk’ün, demiryolunun Sivas’a ulaflmas› nedeniyle Bafl-
bakan ‹smet (‹nönü) Pafla’ya telgraf›: “...Demiryolu a¤›n›n
Sivas’a ulaflmas› münasebetiyle bu sahada da elde edilen
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parlak baflar›, milletin yüksek anlay›fl ve kabiliyetinin ve
baflkan› bulundu¤unuz Hükûmet’in takdire de¤er çal›flma-
s›n›n eseridir” (D.M.C. 10 Y., s.498).

2 Eylül 1930 : Atatürk’ün, Prof. Sadri Maksudi (Arsal) Bey’in “Türk Dili
için” adl› kitab›na yazd›klar›: “Millî his ile dil aras›ndaki ba¤
çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin olmas›, millî hissin ge-
liflmesinde bafll›ca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginle-
rindendir; yeter ki bu dil, fluurla ifllensin. Ülkesini, yüksek
ba¤›ms›zl›¤›n› korumas›n› bilen Türk milleti, dilini de ya-
banc› diller boyunduru¤undan kurtarmal›d›r!” (T.D.‹. 1930).

5 Eylül 1930 : Atatürk’ün, Yalova’dan ‹stanbul’a dönüflü (Ha. 6.9.1930).

6 Eylül 1930 : Atatürk’ün, ‹stanbul’da bir gezinti yapmas›, Gülhane Par-
k›’nda halk aras›nda bir süre dinlenifli, akflam üzeri Dolma-
bahçe Saray›’na dönüflü (M. 7.9.1930).

8 Eylül 1930 : Cumhurbaflkanl›¤› Makam›’n›n bildirisi: “Cumhurbaflkan›
Gazi Mustafa Kemal Hazretleri’nin yeni Serbest Cumhuri-
yet F›rkas›’na karfl› Devlet Baflkan› olarak vaziyetleri, ken-
di aç›k mektuplar›nda belirtilmifltir. Buna ra¤men, flurada
burada aç›kça veya ima yoluyla Reisicumhur Hazretleri’nin
yeni parti ile beraber oldu¤u halka ifade edilmekte ve yay›l-
maktad›r. Bu gibi ifade ve haberler gerçe¤e tamamen ve
kesin flekilde ayk›r›d›r” (M. 9.9.1930).

9 Eylül 1930 : Yunus Nadi Bey’in, Cumhuriyet gazetesinde “Serbest
Cumhuriyet Partisi Baflkan› Fethi Bey’in ‹zmir seyahati es-
nas›nda Cumhuriyet Halk Partisi aleyhine geliflen gösteri-
ler nedeniyle” Atatürk’ten bir aç›klama yapmas›n› isteyen
mektubu (C. 9.9.1930; S.F.H., s.48; S.C.F., s.71; D. ve T.,
s.286).

10 Eylül 1930 : Cumhurbaflkan› Atatürk’ün, Yunus Nadi Bey’in Cumhuriyet
gazetesinde yay›mlanan 9 Eylül 1930 tarihli mektubuna ce-
vab›: “Cumhuriyet gazetesinde bana hitaben yaz›lan aç›k
mektubu okudum. Bu mektupta, son günlerde ‹zmir’de
meydana gelen olaylar iflaret olunarak, beni Cumhuriyet
Halk Partisi’nden baflka partilerin kendilerine mal etmeye
çal›flt›klar› görüldü¤ünden söz edilerek durumun ayd›nlat›l-
mas› için gerçe¤in ifadesi isteniyor. Ben, Cumhuriyet Halk
Partisi’nin Genel Baflkan›y›m. Cumhuriyet Halk Partisi,
Anadolu’ya ilk ayak bast›¤›m andan itibaren kurulup be-
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nimle çal›flan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemi-
yeti’nden do¤mufltur. Bu örgüte tarihen ba¤l›y›m. Bu ba¤›
çözmem için hiçbir sebep ve lüzum yoktur ve olamaz!” (C.
10.9.1930; Ha. 10.9.1930; S.F.H., s.49-50; S.C.F., s.71-72;
A.T.T.B., s.545; D. ve T., s.286).

13 Eylül 1930 : Atatürk’ün, Bakanlar Kurulu’nun teklifiyle Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ni, hükûmetin millî para siyasetine yön ver-
mek üzere 22 Eylül 1930 günü, ola¤anüstü toplant›ya ça-
¤›rmas› (Ha. 14.9.1930).

14 Eylül 1930 : Atatürk’ün, Sakarya motoru ile Bo¤aziçi’nde bir gezinti yap-
mas›n› takiben gece Dolmabahçe Saray›’na dönüflü (M.
15.9.1930).

19 Eylül 1930 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan Ankara’ya hareketi (Ha.
20.9.1930; S.C.F., s. 74).

20 Eylül 1930 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan Ankara’ya gelifli (Ha. 21.9.1930).

22 Eylül 1930 : Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ola¤anüstü top-
lant›s›nda Baflbakan ‹smet Pafla’n›n millî para siyaseti ve
do¤u olaylar› hakk›ndaki konuflmas›n› izlemesi (M.
23.9.1930).

25 Eylül 1930 : Atatürk’ün, kendisine ömür boyu cumhurbaflkanl›¤› teklifi
söylentileri üzerine gazetecilere demeci: “Siz ve kamuoyu
bilmelisiniz ki, bu yoldaki teklifler hofluma gitmemifltir ve
gitmez! Dedi¤iniz gibi bir teklifi, benim idealimi cidden ren-
cide eden bir mânada telâkki ederim” (V. 26.9.1930).

: ‹smet Pafla’n›n Baflbakanl›k’tan istifas› (C. 26.9.1930).

26 Eylül 1930 : Yeni kabinenin tekrar ‹smet (‹nönü) Pafla taraf›ndan kuru-
luflu (C. 27.9.1930).

27 Eylül 1930 : Atatürk’ün demeci: “...E¤er ‹smet Pafla hükûmet kurmay›
kabulden kesinlikle kaç›nsayd›, Baflbakanl›¤› bizzat üstlen-
mekten baflka çare kalmazd›. Ya ben ya ‹smet Pafla!” (V.
28.9.1930).

3 Ekim 1930 : Atatürk’ün, Cumhuriyet gazetesine demeci: “...Milletin
umumî e¤ilimi benim flu veya bu zorunluluk karfl›s›nda
baflbakan olmam› gerektirirse bu vazifeyi tam bir tevazu ve
minnetle yapmaya haz›r›m!” (C. 4.10.1930).

6 Ekim 1930 : Atatürk’ün, ‹stanbul’un kurtuluflunun 7. y›ldönümü nedeniy-
le ‹stanbul Valisi Muhittin (Üstünda¤) Bey’in flehir ad›na
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gönderdi¤i sayg› ve ba¤l›l›k telgraf›na cevab›: “...‹stanbul
halk›n›n sevincine bütün kalbimle ifltirak ederim. Hakk›mda
gösterilen hislerden de pek minnettar›m” (V. 9.10.1930; C.
9.10.1930).

: Atatürk’ün, Çankaya’da ‹ngiltere’nin Irak Komiseri Hemp-
res’i kabulü (C. 7.10.1930).

16 Ekim 1930 : Atatürk’ün, Çankaya’da Romanya Elçisi Jean Çarp ve Yu-
goslavya Elçisi Nechich’in güven mektuplar›n› kabulü ve
Elçilerin söylevlerine cevap konuflmalar› (A.S.D.V., s.56-
57).

25 Ekim 1930 : Atatürk’ün, Çankaya’da ‹sveç Elçisi M.de Heidenstan ve
Irak Elçisi Naci fievket Bey’in güven mektuplar›n› kabulü
ve Elçilerin söylevlerine cevap konuflmalar› (A.S.D.V, s.
58).

27 Ekim 1930 : Atatürk’ün, Ankara’ya gelen Yunanistan Baflbakan› Veni-
zelos ve D›fliflleri Bakan› Mihalakopulos’u kabulü, görüfl-
mesi ve bir sözü: “Üzücü mazi, ebediyen kapanacakt›r. Ar-
t›k aram›zda harp olmayacakt›r” (V. 29.10.1930; C.
28.10.1930).

28 Ekim 1930 : Atatürk’ün, Ankara’ya gelen Macar Baflbakan› K. Bethlen’i
kabulü (C. 29.10.1930).

29 Ekim 1930 : Atatürk’ün, Cumhuriyet’in 7. y›ldönümü nedeniyle Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde kutlamalar› kabulü, daha sonra
Ankara’da geçit törenini izlemesi (Töreni Yunanistan Bafl-
bakan› Venizelos, D›fliflleri Bakan› Mihalakopulos ve Ma-
car Baflbakan› Bethlen de misafir olarak izlemifltir). (V.
30.10.1930; C. 30.10.1930).

30 Ekim 1930 : Atatürk’ün, Ankara Türkoca¤›’nda tertiplenen Cumhuriyet
balosunda, misafir Yunan gazetecilerinin ricas› üzerine de-
meci: “Yunan gazetecilerini burada görmekle bahtiyar›m.
Yaklaflma temininde bas›n›n rolü çok k›ymetlidir” (V.
31.10.1930; A.S.D.V., s.115).

31 Ekim 1930 : Atatürk’ün, Ankara Musiki Muallim Mektebi’nde Ekrem Ze-
ki Bey’in konserini izlemesi (M. 1.11.1930).

1 Kas›m 1930 : Cumhurbaflkan› Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nin III. dönem IV. toplant› y›l›n› aç›fl konuflmas›: “...Ge-
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çen senenin önemli olaylar›ndan biri de Sivas’a demiryolu-
nun ulaflmas›d›r. Bu kadar müflkülât içinde vatan› bir misli
daha geniflletmeye ve kuvvetlendirmeye yard›mc› olan bu
eserin gelecekte Türk milleti taraf›ndan flükranla an›laca¤›-
na eminim!” (A.S.D.I, s.363).

2 Kas›m 1930 : Bir deniz yolculu¤u yapmakta olan Bulgar Kral› III. Boris’in
Atatürk’e telgraf›: “Sofya’dan çekilen bir telgraf, zât-› dev-
letlerinin, Kraliçe’yi ve beni nazikâne davet haberini verdi.
Bu lütufkârl›ktan pek derin bir flekilde memnun olduk. Bu
davete uyamad›¤›m›zdan cidden üzgünüz. Son günlerdeki
f›rt›nalar, seyahatimizin uzamas›na sebep oldu¤undan Bo-
¤aziçi’ni, büyük üzüntülerle gece geçmek mecburiyetinde
kald›k” (C. 3.11.1930).

: Atatürk’ün, Bulgar Kral› III. Boris’in telgraf›na cevab›: “F›rt›-
na dolay›s›yla vuku bulan gecikmenin siz ve Kraliçe Haz-
retleri’nin biraz istirahatlerine mani oldu¤undan ben de pek
üzgünüm” (C. 3.11.1930).

8 Kas›m 1930 : Atatürk’ün, Çankaya’da M›s›r Elçisi Abdülmalik Hamza,
Polonya Elçisi Kazimierz Olszowsky ve Norveç Elçisi Bent-
zon’un güven mektuplar›n› kabulü ve Elçilerin söylevlerine
cevap konuflmalar› (A.S.D.V, s.59-61).

9 Kas›m 1930 : Atatürk’ün, Ankara’ya gelen Amerika ‹ktisat Bakanl›¤› Müs-
teflar› Klein’› kabulü (C. 10.11.1930).

11 Kas›m 1930 : Atatürk’ün, Fox Film fiirketi taraf›ndan Ankara Gazi Orman
Çiftli¤i’nin filme al›nmas› nedeniyle Amerikan milletine hita-
ben bir konuflma yapmas›: “...Türk milleti, tabiat› gere¤i de-
mokratt›r. ..Esas hamuru demokrasi olan Türk milleti, de-
mokrasinin kendisi oldu¤unu ispat etmifl olan Amerikal›lara
derin ve kuvvetli bir dostluk hisseder. Ümit ederim ki bu
gözlem, iki millet aras›ndaki dostlu¤u köklefltirecektir. Yal-
n›z bu kadarla kalmayacakt›r, belki bütün insanl›¤› birbirini
sevmeye ve bu müflterek sevgiye mâni olan mazi hurafele-
rini silmeye, dünyay› bar›fl ve huzur alan›na sokmaya vesi-
le olacakt›r” (AA., s.167-169; V. 12.11.1930; M.
12.11.1930).

16 Kas›m 1930 : Fethi (Okyar) Bey’in, Serbest Cumhuriyet Partisi’nin kendi-
sini kapatt›¤›na dair bildirgeyi Atatürk’ün bilgisine sunmas›
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(S.C.F., s.81-82). (Kapatma bildirgesi 17 Kas›m 1930 günü
ilân edilmifltir).

17 Kas›m 1930 : Atatürk’ün yurt gezisine ç›kmak üzere trenle Ankara’dan
Kayseri’ye hareketi (C. 17.11.1930; M. 18.11.1930).

18 Kas›m 1930 : Atatürk’ün, Ankara’dan Kayseri’ye gelifli, flehirde Beledi-
ye’yi, Komutanl›¤›, Cumhuriyet Halk Partisi’ni ve Lise’yi zi-
yareti (C. 18.11.1930).

19 Kas›m 1930 : Atatürk’ün, saat 14.30’da trenle Kayseri’den Sivas’a hare-
keti (A. Y.G., 227,325; M. 20.11.1930).

20 Kas›m 1930 : Atatürk’ün, Kayseri’den Sivas’a gelifli, flehirde ziyaret ve in-
celemeleri ve Lise binas›nda Sivas Kongresi’nin topland›¤›
tarihî salonu ziyaretini takiben okulun fleref defterine yaz-
d›klar›: “Bugün de ayn› duygulanma, ayn› kuvvetle devam
ediyor!” (C. 21.11.1930; M. 21.11.1930; A.H.D.Y., s. 12).

21 Kas›m 1930 : Atatürk’ün, Sivas’tan Tokat’a gelifli (C. 22.11.1930).

22 Kas›m 1930 : Atatürk’ün Turhal ve Amasya’y› ziyaretleri (C. 23.11.1930;
M. 23.11.1930).

: Atatürk’ün, saat 21.00’de Amasya’dan Samsun’a gelifli (C.
23.11.1930; M. 23.11.1930).

23 Kas›m 1930 : Atatürk’ün, Samsun’da ziyaret ve incelemeleri (C.
24.11.1930; M. 24.11.1930).

24 Kas›m 1930 : Atatürk’ün, Samsun’dan Çarflamba’ya gidifli, ilçede ziyaret
ve incelemeleri, Türkoca¤› hat›ra defterine yazd›klar›: “Çar-
flamba Türkoca¤›’nda tan›d›¤›m gençlik iftihara lây›kt›r.” (V.
25.11.1930; M. 25.11.1930; A.Y.G., s.305; A.H.D.Y., s.12).

: Atatürk’ün, akflam Çarflamba’dan Samsun’a dönüflü (M.
25.11.1930; V. 25.11.1930).

26 Kas›m 1930 : Atatürk’ün, Samsun’da Vilâyeti, Belediye’yi, Lise’yi ve Tür-
koca¤›’n› ziyareti, gece Ege vapuruyla Trabzon’a hareketi
(V. 27.11.1930; C. 27.11.1930).

: Atatürk’ün, Samsun Türkoca¤›’ndan ayr›l›rken söyledikleri:
“Milletin k›ymetli ve seçkin gençleriyle konuflmak benim
için saadettir. Bu saadeti uzatmak isterdim; fakat vapuru
bekletmemek lâz›m. Çok memnun oldum” (V. 27.11.1930).
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27 Kas›m 1930 : Atatürk’ün, Ege vapuruyla Samsun’dan Trabzon’a gelifli ve
flehirde baz› ziyaretlerde bulunmas› (C. 28.11.1930).

28 Kas›m 1930 : Atatürk’ün, Trabzon Cumhuriyet Halk Partisi’ni ziyareti ve
konuflmas›: “...Her an tarihe karfl›, cihana karfl› hareketimi-
zin hesab›n› verebilecek bir vaziyette bulunmak lâz›md›r!”
(C. 29.11.1930; B. T.T., s. 16; A.S.D.II, s.256-257).

29 Kas›m 1930 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Ege vapuruyla Trabzon’dan ay-
r›l›fl› (C. 30.11.1930; B.T.T., s.16).

1 Aral›k 1930 : Atatürk’ün, Ege vapuruyla Trabzon’dan ‹stanbul’a gelifli (A.
ve D., s.125;C. 2.12.1930).

2 Aral›k 1930 : Atatürk’ün, ‹stanbul’da Harp Akademisi, Harp Okulu, Mülki-
ye ve Galatasaray Lisesi’ni ziyaretleri (C. 3.12.1930; M.
3.12.1930).

3 Aral›k 1930 : Atatürk’ün, Fox Film fiirketi taraf›ndan Ankara Gazi Orman
Çiftli¤i’nde çevrilen -kendisinin de Amerikan milletine de-
mecini içeren- filmi Elhamra Sinemas›’nda izlemesi (V.
4.12.1930; M. 4.12.1930).

4 Aral›k 1930 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan Yalova’ya gidifli, akflam tekrar ‹s-
tanbul’a dönüflü (M. 5.12.1930).

14 Aral›k 1930 : Atatürk’ün, ‹stanbul’da Cerrahpafla ve Haseki Hastaneleri-
ni ziyareti, ilgililerden bilgi al›fl› ve Cerrahpafla Hastanesi
fleref defterine yazd›klar›: “Gördüklerimden memnun ol-
dum. Temizlik, intizam, ciddî çal›flma takdire de¤erdir” (V.
15.12.1930; C. 15.12.1930).

: Atatürk’ün, Galatasaray Lisesi’ne imzal› resmini gönder-
mesi (B.T.S.T.A., s.91).

15 Aral›k 1930 : Atatürk’ün, ‹stanbul Darülfünunu’nu ziyareti, gençlik tara-
f›ndan heyecanla karfl›lan›fl› (C. 16.12.1930; M. 16.12.
1930) ve Darülfünun hat›ra defterine yazd›klar›: “‹stanbul
Darülfünunu’nda yüksek profesörler ve k›ymetli gençlerle
yak›ndan tan›flt›¤›mdan çok memnun oldum. ‹lim sembolü
olan bu yüksek kuruluflumuzun büyük hizmetleriyle iftihar
edece¤imize flüphe yoktur!” (A.H.D.Y., s.12).

16 Aral›k 1930 : Atatürk’ün, ‹stanbul’da baz› fabrikalar› gezerek inceleme-
lerde bulunmas› (M. 17.12.1930).
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17 Aral›k 1930 : Atatürk’ün,  ‹stanbul’da Mezbaha’y›,  Darülaceze’yi,  Deri
Fabrikas› ve Kâhtane köyünü ziyareti (M. 18.12.1930).

18 Aral›k 1930 : Atatürk’ün, ‹stanbul’da Kolordu Komutanl›¤›, Vilâyet, Bele-
diye, Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkoca¤›’n› ziyareti,
Türkoca¤› konferans salonunda gençlere seslenifli:
“...Cumhuriyeti, onun gereklerini yüksek sesle anlat›n›z.
Cumhuriyet ilkelerini sevdiriniz. Bunu kalplere yerlefltirmek
için hiçbir f›rsat› ihmal etmeyiniz!” (A.S.D.II, s.257; C.
19.12.1930; V. 19.12.1930).

19 Aral›k 1930 : Atatürk’ün, Alpullu, K›rklareli ve Edirne’yi ziyaret etmek
üzere akflam ‹stanbul’dan Trakya’ya hareketi (C.
20.12.1930).

20 Aral›k 1930 : Atatürk’ün, ö¤leye do¤ru Alpullu’ya gelifli, fieker Fabrika-
s›’n› ziyareti (C. 21.12.1930; A. Ki., s.16-17)ve Fabrika’n›n
hat›ra defterine yazd›klar›: “...Memleketimizin her müsait
bölgesinde fleker fabrikalar›n›n ço¤almas› ve bu suretle
memleketin fleker ihtiyac›n›n temini, mühim hedeflerimiz
aras›nda tan›nmal›d›r!” (A.H.D.Y., s.13).

: Atatürk’ün, ö¤leden sonra saat 15.00’te K›rklareli’ne gelifli,
Vilâyeti, Süvari Tümen Komutanl›¤›’n›, Belediye’yi ve Cum-
huriyet Halk Partisi Vilâyet Merkezi’ni ziyareti ve konuflma-
s›: “...Cumhuriyet’in temelinin lâik bir dünya görüflüne da-
yal› oldu¤u hiçbir zaman unutulmamal› ve bu gerçek göz-
den kaçmamal›d›r. Zira Türk halk› teokratik yönetimden
çok ›st›rap çekmifltir. Geri kal›fl›n›n nedenleri aras›nda bu-
nun önemli bir yeri vard›r” (A.K›., s.18-32).

: Atatürk’ün, K›rklareli Cumhuriyet Halk Partisi Vilâyet Mer-
kezi’nin hat›ra defterine yazd›klar›: “...Cumhuriyet Halk
Partisi mensuplar›n›n halkç›l›k, devletçilik kavramlar›n› çok
güzel anlam›fl olduklar›n› en iyi aç›klayan sözler, köylü ve
çiftçilerin a¤›zlar›ndan iflitiliyor. Gördüklerimden ve iflittikle-
rimden pek ziyade memnunum” (A.H.D.Y., s.13; A.K›., s.
32-33).

21 Aral›k 1930 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra K›rklareli Türkoca¤›’n› ziyareti ve
konuflmas›: “...Her ulus devlet hayat›nda, fikir hayat›nda ve
ekonomik hayatta bir fleyler yapar; bir fleyler yarat›r. ‹flte bu
üç hayat›n toplam›ndan meydana gelen de¤erlere ‘hars’ ya
da ‘kültür’ denir” (A.K›., s.38-42).
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: Atatürk’ün, K›rklareli Türkoca¤› hat›ra defterine yazd›klar›:
“K›rklareli Türkoca¤›’nda çok k›ymetli arkadafllarla geçirdi-
¤im zaman›n hat›ras›n› ölmez hislerle saklayaca¤›m” (K›rk-
lareli ‹l Y›ll›¤›, 1967; A.K›., s.48).

: Atatürk’ün, saat 15.30’da K›rklareli’nden hareketle yolda
Çorlu’ya u¤rayarak saat 17.30’da Edirne’ye gelifli (C. 21-
22.12.1930; A.K›., s.50-52; A.Y.E., s.73).

22 Aral›k 1930 : Atatürk’ün, Edirne Cumhuriyet Halk Partisi Merkezi’ni ziya-
reti ve heyetlerle görüflmesi (C. 23.12.1930; A.Y.E., s.74).

23 Aral›k 1930 : Menemen’de, Kubilây adl› yedeksubay ö¤retmenin, bir k›-
s›m gericiler taraf›ndan flehit edilmesi (O. Y.S., s.433; A.B.,
s.235-237; T.G.E., s.30-32; D. ve T., s.303; T.IV., s.197;
A.B.E.B., s. 203).

: Atatürk’ün, Edirne’de özel giriflime ait Çeltik ‹flletmesi’ni, pi-
rinç tarlalar›n› gezifli ve köylülerle görüflmesi (A.Y.E., s.75).

24 Aral›k 1930 : Atatürk’ün, Edirne’de baz› okullar› ve Belediye’yi ziyareti,
incelemelerde bulunmas› (C. 25.12.1930; A.Y.E., s.75).

25 Aral›k 1930 : Atatürk’ün, sabah Edirne Türkoca¤›’n› ziyareti, gençlerle
görüflmesi, gösterdikleri içten duygu ve sevgi gösterileri
nedeniyle Edirnelilere teflekkürü (A.Y.E., s.75-76).

: Atatürk’ün, ö¤leden sonra Edirne’den ayr›l›fl› ve akflam ‹s-
tanbul’a dönüflü (Atatürk, Edirne’den otomobille hareketini
takiben Havsa’da 15 dakika kadar Cumhuriyet Halk Partisi
binas›n› ziyaret etmifl, daha sonra Babaeski’ye gelerek,
Belediye’yi ziyaretini takiben ‹stanbul’a dönmek üzere tren-
le ayr›lm›flt›r. A.Y.E., s.76-77; C. 26.12.1930).

27 Aral›k 1930 : Dolmabahçe Saray›’nda, Atatürk’ün baflkanl›¤›nda ismet
(‹nönü), Fevzi (Çakmak), Kâz›m (Özalp), Fahrettin (Altay)
Paflalar ve ‹çiflleri Bakan› fiükrü Kaya’n›n kat›lmas›yla Me-
nemen olay› ile ilgili bir toplant› yap›lmas› (C. 28.12.1930;
M. 28.12.1930).

28 Aral›k 1930 : Atatürk’ün, Kubilây’›n Menemen’de flehit düflmesi nedeniy-
le orduya baflsa¤l›¤› mektubu: “...Büyük ordunun kahra-
man genç subay› ve Cumhuriyetin ülkücü ö¤retmen toplu-
lu¤unun k›ymetli üyesi Kubilây’›n temiz kan› ile Cumhuri-
yet, hayatiyetini tazelemifl ve kuvvetlendirmifl olacakt›r!”
(M. 29.12.1930; A.T.T.B., s.546).
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29 Aral›k 1930 : Atatürk’ün, ‹stanbul Çarfl›kap›’daki Ayakkab›c›lar Cemiyeti
Merkezi’ni ziyareti, üyelerle görüflmesi, yerli kunduralar›n
sunuldu¤u sergiyi gezifli ve Cemiyet’in hat›ra defterine yaz-
d›klar›: “...Kundurac›lar sergisinde gördü¤üm her türlü
ayakkab›lar, sanatkârlar›m›z›n çok ilerlemifl bulunduklar›n›
ispat eden eserlerdir. Vatandafllara yerli ayakkab›lara ra¤-
bet göstermelerini tavsiye ederim” (M. 29.12.1930;
A.H.D.Y., s. 14).

-1931 -

3 Ocak 1931 : Atatürk’ün, gece Ege vapuruyla ‹stanbul’dan Mudanya’ya
hareketi (Ha. 4.1.1931; V. 4.1.1931). (Geceyi gemide ge-
çirmifltir).

4 Ocak 1931 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan Mudanya’ya gelifli, buradan oto-
mobille Bursa’ya geçifli, flehirde ziyaret ve incelemeleri
(Ha. 5.1.1931; V. 5.1.1931)

5 Ocak 1931 : Atatürk’ün, Bursa’da Türkoca¤›’n›, Tümen Komutanl›¤›’n›
ziyareti, saat 17.00’de Mudanya’ya hareketi (Ha. 6.1.1931;
V. 6.1.1931; Y. 5.1.1931; A.Y.G., s.99).

: Atatürk’ün, gece saat 23.00’te Ege vapuru ile Mudan-
ya’dan Derince’ye gelifli, buradan trenle Ankara’ya hareke-
ti (Ha. 7.1.1931).

6Ocak1931 : Atatürk’ün, Ankara’ya dönüflü (V. 7.1.1931; Y. 7.1.1931;
O.Y.S., s.433).

7 Ocak 1931 : Çankaya’da, Atatürk’ün baflkanl›¤›nda ‹smet Pafla, Kâz›m
(Özalp) Pafla, Fahrettin (Altay) Pafla, ‹çiflleri Bakan› fiükrü
Kaya ve Millî Savunma Bakan› Zekâi (Apayd›n) Bey’in ka-
t›lmas›yla bir toplant› yap›larak Menemen olay›n›n görüflül-
mesi (O.Y.S., s.434).

: Atatürk’ün, Ankara’da “Ziraat Sergisi”ni ziyareti (C.
8.1.1931).

11 Ocak 1931 : Atatürk’ün, Ankara’da “Gazi Ö¤retmen Okulu”nu ziyareti,
derslere girerek incelemelerde bulunmas› (Ha. 12.1.1931).

12 Ocak 1931 : Atatürk’ün, yeni Millî Savunma Bakanl›¤› binas›n› gezmesi
(Ha. 13.1.1931).

13 Ocak 1931 : Atatürk’ün, Ankara’ya gelen Japon Prensi Takamutsu’yu
Çankaya’da kabulü (Ha. 14.1.1931; Y. 14.1.1931).
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: Atatürk’ün, Japon Prensi Takamutsu flerefine verilen ziya-
fette konuflmas› (Ha. 14.1.1931; A.S.D.II, s.258).

18 Ocak 1931 : Atatürk’ün Ankara’da ‹smetpafla K›z Enstitüsü’nü ziyareti
(C. 19.1.1931).

19 Ocak 1931 : Atatürk’ün, ‹smet ve Kâz›m (Özalp) Pafla’larla beraber ak-
flam, Ankara Türkoca¤› salonunda Frans›z tiyatro sanatç›-
lar›n›n temsilini izlemesi (Ha. 20.1.1931).

25 Ocak 1931 : Atatürk’ün baflkanl›¤›nda kabine toplant›s› ve 1931 y›l› büt-
çesinin görüflülmesi (C. 26.1.1931).

: Atatürk’ün, akflam trenle Ankara’dan ‹zmir’e hareketi (V.
26.1.1931; A.H.II, s.457; C. 26.1.1931).

: Atatürk’ün, Ankara’dan ayr›l›rken söyledikleri: “...Dilimiz,
ayd›nlar›m›z›n taraf›nda kaybolmufltur” (C. 27.1.1931).

26 Ocak 1931 : Atatürk’ün, Eskiflehir, Kütahya ve Afyon’dan geçifli, Uflak’a
7 kilometre uzakl›kta trenden inerek fieker Fabrikas›’n› zi-
yareti, saat 19.00’da Uflak’tan ‹zmir’e hareketi (C.
27.1.1931; V. 27.1.1931).

27 Ocak 1931 : Atatürk’ün, trenle ‹zmir’e gelifli (C. 28.1.1931; V.
28.1.1931; O.Y.S., s.440; A.‹. ve A.M., s.21).

29 Ocak 1931 : Atatürk’ün, ‹zmir’de Vilâyeti, Belediye’yi, Müstahkem Mev-
ki Komutanl›¤›’n› ve Cumhuriyet Halk Partisi Merkezi’ni zi-
yareti (C. 30.1.1931; V. 30.1.1931).

: Atatürk’ün, Cumhuriyet Halk Partisi ‹zmir ‹l Kongresi’nde
konuflmas›: “...Vatandafllara, kamuoyuna daima gerçe¤i
söylemek vazifemiz olsun. Herkese, arzular›n›n tamamen
yap›labilir oldu¤una dair fikir vermek bizim için fayda ver-
mez. Partimizin amac›, böyle gün kazanmak de¤ildir!”
(A.S.D.II, s.263).

30 Ocak 1931 : Atatürk’ün, ‹zmir’den hareketle Kemalpafla kazas› ve Ar-
mutlu köyüne gidifli, incelemelerini takiben akflam tekrar ‹z-
mir’e dönüflü (C. 31.1.1931; Ha. 1.2.1931).

: Atatürk’ün, akflam ‹zmir Elhamra sinemas›nda halk aras›n-
da film seyretmesi (C. 1.2.1931).

31 Ocak 1931 : Atatürk’ün, ‹zmir’de Ziraat Bankas›, ‹fl Bankas›, Ticaret ve
Sanayi Odas›’n› ziyareti ve konuflmas›: “...Kooperatif yap-
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mak, maddî ve manevî kuvvetleri, zekâ ve maharetleri bir-
lefltirmektir. Yoksa bir zay›fla bir kuvvetlinin birleflmesinden
bahsetmiyorum. Birleflmenin böylesi, zay›f olan›n kuvvetli-
ye esir olmas› demektir” (Ha. 1.2.1931; C. 1.2.1931; A. Ta-
rihi, say›: 82-83, s.7071; A.S.D.II, s.265).

: Atatürk’ün, 13.1.1931 günü Türkiye’ye gelen Japon Prensi

Takamutsu’ya gösterilen yak›n ilgiye teflekkür eden Japon

‹mparatoru’na cevab›: “...Prens ve Prenses Taka-

mutsu’nun burada gördükleri iyi kabul, sizinle beraber Ha-

nedanlar› ve Japon milleti hakk›ndaki gerçek dostluk ve

sevgi duygular›m›z›n çok samimî bir gösterisidir” (A.T.T.,

s.24).

1 fiubat 1931 : Atatürk’ün, ‹zmir’de Erkek ve K›z Liselerini ziyareti ve ö¤-

retmenlerle sohbeti (V. 2.2.1931; C. 2.2.1931; A.G.M.K.,

s.85; A.S.D.II, s.265).

2 fiubat 1931 : Atatürk’ün, ‹zmir’de Karfl›yaka K›z Ö¤retmen Okulu’nu zi-

yareti ve okulun hat›ra defterine yazd›klar›: “Karfl›yaka K›z

Ö¤retmen Okulu’nu ikinci defa ziyaret ediyorum. Çok mem-

nun oldum. Bundan sonraki ziyaretlerimde daha çok mem-

nun olaca¤›ma inand›ran çok yüksek geliflme eserleri gör-

düm” (A.H.D.Y., s.14).

3 fiubat 1931 : Atatürk’ün, ‹zmir’de Âsar-› Atika (Eski Eserler) Muzesi’ni zi-

yareti, incelemeleri ve müzenin hat›ra defterine yazd›klar›:

“‹zmir Âsar-› Atika Müzesi’ni gezdim. Büyük gayret ve dik-

katle istifadeli bir hale getirilmifl, memnun oldum”

(A.H.D.Y., s.15).

: Atatürk’ün, ‹zmir’den Ayd›n’a gelifli ve Türkoca¤›’nda ko-

nuflmas›: “Türkocaklar›, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kültür

flubesidir. Ocakl›lar, Cumhuriyet Halk Partisi’nin program›-

n› vatandafllara izah etmekle as›l görevlerini yapm›fl, ülkü-

lerine en büyük hizmeti yerine getirmifl olurlar” (V.

4.2.1931; C. 5.2.1931; Ay. ‹.Y., s.116-118; A.Y.G., s.59;

A.S.D.II, s.267).

4 fiubat 1931 : Atatürk’ün, Ayd›n’dan Nazilli’ye, daha sonra Denizli’ye ge-

lifli (V. 5.2.1931; Ha. 5.2.1931; A.Y.G., s.60, 119).
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5 fiubat 1931 : Atatürk’ün, Denizli’den ‹zmir’e dönüflü (Ha. 7.2.1931; C.
6.2.1931; A.Y.G., s.119).

6 fiubat 1931 : Atatürk’ün, akflam trenle ‹zmir’den Bal›kesir’e hareketi (Ha.
3.2.1931; V. 7.2.1931).

7 fiubat 1931 : Atatürk’ün, Bal›kesir’e gelifli, flehirde ziyaret ve inceleme-
leri ve Türkoca¤›’nda konuflmas›: “Halk›n safl›¤›ndan fay-
dalanarak milletin maneviyat›na sald›ran kimselerle onlar›n
ard›ndan gidenler, elbetteki birtak›m cahillerden ibarettir.
Bunlar, Türk milleti için yüzkaras› oluflturacak vaziyetlerin
meydana gelmesinde daima etken olmufllard›r. Milletimizin
önünde aç›lan kurtulufl ufuklar›nda aral›ks›z yol almas›na
mani olmaya çal›flanlar, hep bu müesseseler * ve bu mü-
esseselerin mensuplar› olmufltur. Millete anlatmal›d›r ki,
bunlar›n millet bünyesinde yapt›klar› tahribat› hissetmek lâ-
z›md›r. Bu gibilerin mevcudiyetini müsamaha ile karfl›la-
yanlar, Menemen’de Kubilây’›n bafl› kesilirken kay›ts›zca
seyretmeye tahammül ve hatta alk›fllamaya cesaret eden-
lerle birdir” (V. 8-9.2.1931; A.H.I., s.463, A.Y.G., s.122).

8 fiubat 1931 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Bal›kesir’den ‹zmir’e dönüflü
(Ha. 10.2.1931; A. ve D., s.125; A.Y.G., s.68).

: Atatürk’ün, saat 16.25’te Ege vapuru ile ‹zmir’den Antal-
ya’ya hareketi (A. ve D., s. 125).

10 fiubat 1931 : Atatürk’ün, Ege vapuru ile ‹zmir’den Antalya’ya gelifli, saat
18.00’de yine Ege vapuruyla Taflucu’na hareketi (A. ve D.
s.125; A.S., s.122).

11 fiubat 1931 : Atatürk’ün, Ege vapuruyla Antalya’dan Taflucu’na gelifli,
karaya ç›karak otomobille Silifke’ye gidifli, tekrar Taflucu’na
dönüflle saat 21.00’de Ege vapuruyla Mersin’e hareketi (A.
ve D., s.125; A.S., s.122).

12 fiubat 1931 : Atatürk’ün, Ege vapuruyla Mersin’e gelifli, flehirde ziyaret-
leri, saat 18.00’de trenle Adana üzerinden Malatya’ya ha-
reketi (A. ve D., 6.126; ‹.R., s.108; Ha. 14.2.1931).

13 fiubat 1931 : Atatürk’ün, Malatya’ya gelifli, flehirde ziyaretleri ve Türko-
ca¤›’nda konuflmas›: “...Bütün vatan bir demir kitle haline
gelecektir. Demiryollar› memleketin tüfekten, toptan daha
önemli bir güvenlik silâh›d›r. Demiryollar›, Türk milletinin re-
fah ve uygarl›k yollar›d›r!” (Ha. 15.2.1931; A.Y.G., s.262;
A.S.D.II, s.268).
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14 fiubat 1931 : Atatürk’ün, gece Malatya’dan trenle Dörtyol’a hareketi (Ha.
15.2.1931; A.Y.G., s.263).

15 fiubat 1931 : Atatürk’ün, Malatya’dan Dörtyol’a gelifli, ilçede incelemele-
ri, akflam üzeri Adana’ya hareketi (Ha. 16.2.1931;
A.G.M.K., s.88).

16 fiubat 1931 : Atatürk’ün, Dörtyol’dan Adana’ya gelifli  (Ha.  16.2.1931;
AA.Se., s.32).

17 fiubat 1931 : Atatürk’ün, Adana’da Valili¤i, Cumhuriyet Halk Partisi Mer-
kezi’ni, Belediye’yi ziyaretleri, daha sonra Türkoca¤›’nda
konuflmas›: “Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri dildir.
Türk milletindenim diyen insan, her fleyden evvel ve mutla-
ka Türkçe konuflmal›d›r. Türkçe konuflmayan bir insan,
Türk kültürüne, toplulu¤una ba¤l›l›¤›n› iddia ederse buna
inanmak do¤ru olmaz!” (A.A.Se., s.39; A.Y.G., s. 18-19;
A.G.O.‹.T.B.K., s.23-24).

: Atatürk’ün, akflamüzeri Adana’dan Konya’ya hareketi (V.
18.2.1931).

18 fiubat 1931 : Atatürk’ün,  Adana’dan   Konya’ya gelifli   (V.   19.2.1931;
A.G.M.K., s.91;A.Y.G., s.249-250).

20 fiubat 1931 : Atatürk’ün, Konya’da incelemeler yapmas› ve Baflbakan ‹s-
met Pafla’ya müzeler, eski sanat ve uygarl›k eserlerinin ko-
runmas› hakk›nda telgraf›: “...Memleketimizin hemen her
taraf›nda emsalsiz defineler halinde yatmakta olan eski uy-
garl›k eserlerinin ilerde taraf›m›zdan meydana ç›kar›larak
bilimsel bir flekilde korunma ve tasnifleri ve geçen devirle-
rin sürekli ihmali yüzünden pek harap bir hale gelmifl olan
âbidelerin korunmalar› için müze müdürlüklerinde ve kaz›
ifllerinde kullan›lmak üzere arkeoloji uzmanlar›na kesin lü-
zum vard›r. Bunun için Millî E¤itim Bakanl›¤›’nca d›flar›ya
ö¤retime gönderilecek ö¤renciden bir k›sm›n›n bu flubeye
ayr›lmas› uygun olaca¤› fikrindeyim” (A.S.D.V, s. 168).

21 fiubat 1931 : Atatürk’ün, Konya’da Âsar-› Atika (Eski Eserler) ve Mevlâ-
na Müzelerini ziyareti, incelemelerde bulunmas› ve Mevlâ-
na Müzesi hat›ra defterine yazd›klar›: “Bilgi eseri oldu¤u
anlafl›lan tertip ve intizamdan çok memnun oldum” (A.Y.G.,
s.250; Ha. 23.2.1931; A. Tarihi, say›: 84-85,
s.7282;A.H.D.Y., s. 15).
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22 fiubat 1931 : Atatürk’ün, Konya Orduevi’nde konuflmas›: “...Bütün tarih
bize gösteriyor ki, milletler yüksek amaçlar›na eriflmek iste-
di¤i zaman, bu at›l›mlar› karfl›s›nda üniformal› çocuklar›n›
bulmufllard›r. Tarihin bu genelli¤i içinde yüksek bir istisna
bizim tarihimizde, Türk tarihinde görülür. Bilirsiniz ki, Türk
milleti ne vakit yükselmek için ad›m atmak istemiflse, bu
ad›mlar›n önünde daima bafl olarak, daima yüksek millî
ideali gerçeklefltiren hareketlerin önderi olarak kendi kah-
raman çocuklar›ndan oluflan ordusunu görmüfltür!”
(A.S.D.II, s.268).

28 fiubat 1931 : Atatürk’ün, Konya’da Cumhuriyet Halk Partisi Merkezi ve
Türkoca¤›’n› ziyareti ve konuflmalar›: “...Partimizin yüksek
ülküsünü ve program›n›n esaslar›n› bütün vatandafllara an-
latmal›d›r” (A.S.D.II, s.270; A.Y.G., s.250).

1 Mart 1931 : Atatürk’ün, Konya’da Ordu Müfettifli Fahrettin (Altay) Pa-
fla’y›, daha sonra Kolordu Komutanl›¤›’n› ziyareti, akflam
Konya’dan Afyon’a hareketi (A. Tarihi, say›:84-85, s.7293;
V. 2.3.1931).

2 Mart 1931 : Atatürk’ün, Konya’dan Afyon’a gelifli, flehirde ziyaret ve in-
celemeleri, akflam Ankara’ya hareketi (V. 3.3.1931; Ha.
3.3.1931; A. Tarihi, say›:84-85, s.7293).

3 Mart 1931 : Atatürk’ün, Afyon’dan Ankara’ya gelifli (V. 4.3.1931; A.
Ma., s.25; A.G.M.K., s.92).

: Atatürk’ün, milletvekili seçiminin yenilenmesinin uygun ola-
ca¤› hakk›nda Cumhuriyet Halk Partisi Baflkanl›¤›’na mek-
tubu: “...Her türlü giriflimlerimizde ilham ve kuvvet kayna¤›
olan milletimizin hakk›m›zdaki güveni tekrar belirince, millî
ülkümüze yürümekte dayand›¤›m›z temelin ne kadar sar-
s›lmaz oldu¤u bir daha görülmüfl olaca¤› inanc›nday›m”
(M. 5.3.1931; A.T.T.B., s.547).

12 Mart 1931 : Atatürk’ün, Paris’te kurulan “Hitit Cemiyeti”nin Fahrî Bafl-
kanl›¤›’n› kabul etmesi (C. 13.3.1931).

15 Mart 1931 : Atatürk’ün, Ankara’da Türkiye ‹fl Bankas› Merkezi’ni ziyare-
ti ve incelemeleri (V. 16.3.1931).

24 Mart 1931 : Atatürk’ün, Türkocaklar›’n› Cumhuriyet Halk Partisi ile bir-
lefltirme karar› hakk›nda demeci: “...Kurtulufl tarihinden be-
ri ilmî sahada halkç›l›k ve milliyetçilik ilkelerini yaymaya sa-
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dakatle ve imanla çal›flan ve bu yolda memnuniyeti gerek-
tiren hizmetleri geçmifl olan Türkocaklar›n›n, ayn› esaslar›
siyasî ve pratik sahada gerçeklefltiren partimle bütün mâ-
nas›yla tek vücut olarak çal›flmalar›n› münasip gördüm. Bu
karar›m ise, millî kurulufl hakk›nda duydu¤um itimat ve gü-
venin ifadesidir!” (C. 25.3.1931; A.S.D.III, s.90).

28 Mart 1931 : Atatürk’ün, Çankaya’da Afgan Elçisi Sultan Ahmet Han ve
‹ran Elçisi Mirza Sad›k Han’›n güven mektuplar›n› kabulü
ve Elçilerin konuflmalar›na cevap konuflmalar› (C.
29.3.1931; Ha. 30.3.1931).

12 Nisan 1931 : Atatürk’ün direktifiyle, “Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti”nin ku-
ruluflu (Daha sonra “Türk Tarih Kurumu” ad›na alm›flt›r.
A.H.H.B., s.201; T. V., cilt: I ‘yeni seri’ say›: 2, 1958).

16 Nisan 1931 : Atatürk’ün, akflam Ankara’da Kâz›m (Özalp) Pafla’n›n evi-
ne gelifli, o¤lu ‹lter’in ismini Teoman olarak de¤ifltirmesi
(A.An›l., s.83-85).

17 Nisan 1931 : Atatürk’ün, Ankara’da “II. Yerli Mallar Sergisi”ni ziyareti ve
incelemeleri (Ha. 18.4.1931).

20 Nisan 1931 : Atatürk’ün, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baflkan› s›fat›y-
la Parti program›n› aç›klayan bildirgesi: “Yapmak yetene-
¤inde olmad›¤›m›z iflleri uyuflturucu, oyalay›c› sözlerle ya-
par›z diyerek, millete karfl› gündelik siyaset izlemek âdeti-
miz de¤ildir” (A.T.T.B., s.549; Ha. 21.4.1931).

23 Nisan 1931 : Edirne’de, “Gazi Heykeli”nin aç›l›fl töreni (Ha. 26.4.1931;
A.Y.E., s.134-135).

27 Nisan 1931 : Atatürk’ün, milletvekili seçiminin sonuçlanmas› nedeniyle
millete bildirgesi: “...Yeni seçilen milletvekili arkadafllar›mla
birlikte gösterilen güvene lây›k olmak için bütün kuvvetimi-
zi sarf edece¤imizi kamuoyuna arz ederim” (Ha.
28.4.1931).

2 May›s 1931 : Atatürk’ün, sabah Ankara’dan hareketle Sakarya’ya kadar
trenle gidip dönmek suretiyle bir seyahat yapmas› (M.
3.5.1931).

4 May›s 1931 : Atatürk’ün, üçüncü defa Cumhurbaflkanl›¤›’na seçilmesi
(Z.C., Devre: IV, cilt: I, s.3).
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: Atatürk’ün, üçüncü defa Cumhurbaflkan› seçilmesi üzerine
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne teflekkürü ve Cumhurbafl-
kan› s›fat›yla ant içmesi: “Cumhurbaflkan› s›fat›yla, Cum-
huriyet’in kanunlar›na ve millî egemenlik esaslar›na riayet
ve bunlar› savunma, Türk milletinin saadetine sad›kane ve
bütün kuvvetimle çaba sarf etme, Türk Devleti’ne yönele-
cek her tehlikeyi tam bir fliddetle men, Türkiye’nin flan ve
flerefini koruma ve yükseltmeye ve üstlendi¤im görevin ge-
reklerine varl›¤›m› vermekten ayr›lmayaca¤›ma -huzuru-
nuzda- namusum üzerine söz vererek ant içerim” (Z.C.,
Devre: IV, cilt: I, s.6; A.S.D.I, s.367).

: Atatürk’ün, Çankaya’da Danimarka Elçisi Schon Peter’in
güven mektubunu kabulü ve Elçi’nin söylevine cevap ko-
nuflmas› (C. 5.5.1931; D.B.Y., 1967; s. 1051).

10 May›s 1931 : Atatürk’ün, Ankara’da toplanan Cumhuriyet Halk Partisi
Üçüncü Büyük Kongresi’ni aç›fl konuflmas›: “...Millet için ve
milletçe yap›lan ifllerin hat›ras› her türlü hat›ralar›n üstünde
tutulmazsa millî tarih kavram›n›n k›ymetini takdir etmek
mümkün olamaz!” (B.M.‹., s.186; A.S.D.I, s.367).

19 May›s 1931 : Atatürk’e, Cumhuriyet Halk Partisi Üçüncü Büyük Kongresi
karar› gere¤ince bütün delegelerin imzalar›yla bir tutanak
sunulmas›: “En Büyü¤ümüz! Yaln›z flunu bil ki azmin ve
iraden nas›l her zaman bizimle ve bizimse sevgimiz, sayg›-
m›z ve kopmaz ba¤l›l›¤›m›z da her zaman senindir ve se-
ninledir” (M. 20.5.1931).

7 Haziran 1931 : Atatürk’ün, Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin Frans›z arkeolo-
¤u Prof. Delaport flerefine Ankara Halkevi’nde verdi¤i çay
ziyafetinde bulunmas› (A.G.M.K., s.94; V. 9.6.1931).

4 Temmuz 1931 : Atatürk’ün, Amerika’n›n ba¤›ms›zl›k günü nedeniyle Ameri-
ka Birleflik Devletleri Baflkan› Hoover’e kutlama telgraf›:
“‹stiklâl gününün y›ldönümü münasebetiyle hararetli tebrik-
lerimin ve gerek Zât-› devletleri’nin flahsî saadeti gerek bü-
yük memleketin refah› hakk›ndaki samimî temennilerimin
kabulünü rica ederim” (M. 12.7.1931). (Hoover, bu telgrafa
flu cevab› vermifltir: “Zât-› devletleri’nin s›hhati ve Türk mil-
letinin devaml› saadeti hakk›nda karfl›l›kl› ve samimî te-
mennilerimi arz etmekle bahtiyar›m”).
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5 Temmuz 1931 : Atatürk’ün, Çankaya’da Brezilya Elçisi Pementel Bron-
dos’un güven mektubunu kabulü ve Elçi’nin konuflmas›na
cevap söylevi (D.B.Y, 1967, s.1045; Ha. 7.7.1931).

6 Temmuz 1931 : Atatürk’ün, Ankara’ya gelen Irak Kral› Faysal’› istasyonda
karfl›lay›fl› (C. 7.7.1931; V. 7.7.1931; A.G.M.K., s.94).

: Atatürk’ün, Irak Kral› Faysal flerefine akflam Ankara Pa-
las’ta verilen ziyafette konuflmas› (C. 7.7.1931; A.S.D.II,
8.271).

15 Temmuz 1931 : Irak Kral› Faysal’›n, Türk topraklar›ndan ayr›l›rken Kara-
a¤aç’tan Atatürk’e teflekkür telgraf› (A.M.D.P.II, s.200).

19 Temmuz 1931 : Atatürk’ün, Ankara’da Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti toplant›-
s›na baflkanl›k edifli (A.G.M.K., s.97; C.E.Y.T.T.K., s.7; C.
20.7.1931).

20 Temmuz 1931 : Atatürk’ün, trenle Ankara’dan ‹stanbul’a hareketi (C.
21.7.1931).

20/21 Temmuz 1931: Atatürk’ün, Ankara’dan ‹stanbul’a giderken gece Eskiflehir
istasyonunda trenden inerek halkla konuflmas›: “Köylü he-
pimizin velinimetidir! Bu soylu unsurun refah›n› düflünece-
¤iz!” (C. 25.7.1931).

21 Temmuz 1931 : Atatürk’ün, Ankara’dan ‹stanbul’a gelifli (C. 22.7.1931).

22 Temmuz 1931 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan Ertu¤rul yat› ile Yalova’ya gidifli (C.
23.7.1931).

1 A¤ustos 1931 : Atatürk’ün, Yalova’da, New York’tan uçarak Yeflilköy’e
inen Russel Boardman ve John Polando adl› Amerikal› ha-
vac›lar› kabulü ve söyledikleri: “...K›talar› birlefltirirken, mil-
letleri yaklaflt›r›yorsunuz. Sizin gibi kahramanlar, milletleri
birbirlerinin saadetleri ve kaderleriyle ilgilenen bir aile fert-
leri haline getirirler. fiüphe etmem ki siz, uygarl›¤›n› hay-
ranl›kla izledi¤imiz Yeni Dünya’n›n büyük diyar› ile eski
dünya k›talar›n›n birlefltikleri yerde bulunan Yeni Türkiye’yi
böyle vas›tas›z birlefltirirken, Amerikal›lar›n ve Türklerin
kalplerini de birbirine daha ziyade yaklaflt›rd›n›z” (A. ve ‹.,
s.124;M. 2.8.1931; A.S.D.III, s.91-92).

: Atatürk’ün, Amerikal› havac›lar›n baflar›s› nedeniyle Ameri-
ka Birleflik Devletleri Baflkan› Hoover’e tebrik telgraf›:
“Amerikal› kahramanlar, Türk ulusunun kalbini sevinçle
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doldurmufltur. Baflarm›fl olduklar› harikulâde iflin sonunda
bu cesur gençlerin yüzlerinde gördü¤üm nefle ve kararl›l›k
ifadesi bana flu inanc› verdi ki, insanl›k için kazand›klar› bu
büyük zafer onlar için yaln›z bir bafllang›çt›r” (A. ve ‹., s.
125).

7 A¤ustos 1931 : Atatürk’ün, Yalova’dan Bursa’ya gelifli, Uluda¤’da incele-
meleri, daha sonra Mudanya’dan ‹stanbul’a hareketi (C.
8.8.1931; M. 8.8.1931).

7/8 A¤ustos 1931: Atatürk’ün, Mudanya’dan ‹stanbul’a gelifli (C. 8.8.1931).

8 A¤ustos 1931 : Atatürk’ün, akflam ‹stanbul’dan Ertu¤rul yat› ile Yalova’ya
gidifli (C. 9.8.1931).

23 A¤ustos 1931 : Atatürk’ün, liseler için tarih kitaplar› yaz›l›rken, Türk Tarih
Kurumu’na gönderdi¤i mektup: “...Tarih yazmak, tarih yap-
mak kadar mühimdir. Yazan yapana sad›k kalmazsa, de-
¤iflmeyen hakikat, insanl›¤› flafl›rtacak bir mahiyet al›r”
(A.Y., s.26).

25 A¤ustos 1931 : Atatürk’ün, Yalova’dan Ertu¤rul yat› ile ‹stanbul’a dönüflü
(M. 26.8.1931).

26 A¤ustos 1931 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan Ertu¤rul yat› ile Zonguldak’a gelifli,
maden ocaklar›nda incelemeleri (Ayn› gün akflamüzeri tek-
rar ‹stanbul’a hareket etmifltir). (C. 27.8.1931).

31 A¤ustos 1931 : Atatürk’ün, akflam ‹stanbul’dan Yalova’ya hareketi (V.
1.9.1931).

6 Eylül 1931 : Atatürk’ün, Yalova’dan Ertu¤rul yat› ile Büyükada’ya gelifli,
Yat Kulüp’te bir süre kal›fl›, tekrar Yalova’ya dönüflü (V.
7.9.1931).

8 Eylül 1931 : Atatürk’ün, sabah Yalova’dan ‹stanbul’a dönüflü (M.
9.9.19317.

9 Eylül 1931 : Atatürk’ün, Sakarya motoru ile Dolmabahçe’den Fenerbah-
çe’ye kadar bir gezinti yapmas›, daha sonra Dolmabahçe
Saray›’na dönüflü (M. 10.9.1931).

14 Eylül 1931 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray› balkonunda bilim adamla-
r›yla sohbet esnas›nda söyledikleri: “...fiair Mehmet Emin
(Yurdakul)’in, ilk defa Manast›r Askerî idadisi’nde ö¤renci
iken okudu¤um “Ben bir Türk’üm, dinim, cinsim uludur”
m›sra›yla bafllayan fliirinde, bana ulusal benli¤imin gururu-
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nu tatt›ran ilk anlat›m› bulmufltum. Fakat ben as›l bunu, or-
duya kat›ld›¤›m ilk günlerde, bir Anadolu çocu¤unun göz-
yafllar›nda gördüm ve kuvvetle duydum. Ondan sonra
Türklük, benim en derin güven kayna¤›m, en engin övünç
dayana¤›m oldu. Kendimi hiçbir zaman Osmanl›l›¤›n telkin
etti¤i baflka uluslar› öven ve Türklü¤ü afla¤› gören eksiklik
duygusuna kapt›rmad›m” (N.M.T.D., s.71-78).

15 Eylül 1931 : Atatürk’ün, Sakarya motoru ile Suadiye’ye kadar bir gezin-
ti yapmas› (M. 16.9.1931).

17 Eylül 1931 : Atatürk’ün, akflam Sakarya motoru ile Dolmabahçe’den ha-
reketle Bostanc›’ya, oradan da Suadiye plaj›na gelerek bu-
rada verilen baloyu flereflendirmesi (M. 18.9.1931).

18 Eylül 1931 : Atatürk’ün, “Vatandafl ‹çin Medenî Bilgiler” adl› iki ciltlik
eser hakk›nda Baflbakan ‹smet (‹nönü) Pafla’ya yaz›s›:
“...Kitaplar yaz›l›rken ve yaz›ld›ktan sonra bizzat ilgilendim;
bunlar›n, yaz›lmalar›nda izlenen amaçlara hizmet edecek
k›ymet ve nitelikte olduklar›n› bilhassa kaydederim. Bun-
dan baflka bu kitaplar›n memlekette yurttafllara okutulmas›
için ilgiyi art›racak her tedbirin k›ymetli olaca¤› görüflünde-
yim” (V.‹.M.B. Kitap I, 1933).

21 Eylül 1931 : Atatürk’ün, ‹stanbul’da ö¤leden sonra Kâz›m (Özalp) Pa-
fla’n›n o¤lu Teoman’›n sünnet dü¤ününü flereflendirmesi
(A. An›l., s.86).

25 Eylül 1931 : Atatürk’ün, akflam  ‹stanbul’dan Ankara’ya hareketi  (C.
26.9.1931).

26 Eylül 1931 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan Ankara’ya gelifli (C. 27.9.1931).

: Atatürk’ün, ‹kinci Balkan Konferans›’n›n Ankara’da yap›lan
son birlefliminde delegelere hitaben Frans›zca konuflmas›:
“...Art›k insanl›k kavram›, vicdanlar›m›z› ar›tmaya ve hisle-
rimizi yüceltmeye yard›m edecek kadar yükselmifltir!”
(A.S.D.II, s.272; C. 27.10.1931).

27 Ekim 1931 : Atatürk’ün, Ankara’da Sovyet Hariciye Komiseri Litvinof’u
kabulü (C. 28.10.1931).

29 Ekim 1931 : Atatürk’ün, Cumhuriyet Bayram› nedeniyle Ankara’da geçit
törenini izlemesi, gece Cumhuriyet Balosu’nu flereflendir-
mesi (V. 31.10.1931).

: Atatürk’ün, Ankara’da Genelkurmay Baflkanl›¤› yeni bina-
s›n› hizmete aç›fl› (V. 31.10.1931; A.G.M.K., s.97).
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: Bursa’da, Hükûmet Park› içindeki Gazi Heykeli’nin aç›l›fl›
(Gaziyolu gazetesi, 28.10.1931, Bursa).

1 Kas›m 1931 : Cumhurbaflkan› Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nin IV. dönem I. toplant› y›l›n› aç›fl konuflmas›: “...Türki-
ye’nin güvenli¤ini gaye tutan, hiçbir milletin aleyhinde ol-
mayan bir bar›fl do¤rultusu, bizim daima kural›m›z olacak-
t›r!” (Z.C., Devre: IV, cilt: 4., s.3-4; A.S.D.I, s.369).

4 Kas›m 1931 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Prof. Hermann Jansen ve Prof.
Holzmeister’i kabulü, daha sonra yeni Cumhurbaflkanl›¤›
Binas›’n› gezmesi (A.N.D., s.4).

7 Kas›m 1931 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Çankaya’da Baflbakan ‹smet
Pafla’y› kabulü, saat 18.00’de otomobille flehirde bir gezin-
ti yapmas› (A.N.D., s.5).

8 Kas›m 1931 : Atatürk’ün, akflam Yeni Sinema’ya giderek film izlemesi,
saat 24.00’de Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.6).

10 Kas›m 1931 : Atatürk’ün, saat 19.00’da Marmara Köflkü’ne gidifli, akflam
yeme¤inden sonra geceyi burada geçirifli (A.N.D., s.6).

11 Kas›m 1931 : Atatürk’ün, günü ve geceyi Marmara Köflkü’nde geçirifli
(A.N.D., s.6).

12 Kas›m 1931 : Atatürk’ün, ünlü Türk pehlivan› Kurtdereli Mehmet’e takdir
mektubu: “Seni cihanda büyük ün alm›fl bir Türk pehlivan›
tan›d›m. Parlak baflar›lar›n›n s›rr›n› flu sözlerle aç›klad›¤›n›
ö¤rendim: ‘Ben her güreflte arkamda Türk milletinin bulun-
du¤unu ve millet flerefini düflünürdüm.’ Bu dedi¤ini en az
yapt›klar›n kadar be¤endim. Onun için senin bu de¤erli sö-
zünü Türk sporcular›na bir meslek ilkesi olarak kaydediyo-
rum! Bununla, senden ve sözlerinden ne kadar memnun
oldu¤umu anlars›n” (A.Ö.M., s.175; T.IV. s. 268;
B.T.S.T.A., s.98-99).

: Atatürk’ün, Çankaya’da Finlandiya Elçisi Vainö Tanner’in
güven mektubunu kabulü (A.N.D., s.7; D.V.Y., 1953,
s.119).

: Atatürk’ün, akflam Yeni Sinema’ya giderek film izlemesi,
saat 24.00’de Marmara Köflkü’ne gelerek geceyi burada
geçirmesi (A.N.D., s.7).

13 Kas›m 1931 : Atatürk’ün, günü Marmara Köflkü’nde geçirmesi (A.N.D.,
s.7).
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14 Kas›m 1931 : Atatürk’ün, akflam Yeni Sinema’ya giderek film izlemesi,
saat 24.00’de Marmara Köflkü’ne gelerek geceyi burada
geçirmesi (A.N.D., s. 7).

15 Kas›m 1931 : Atatürk’ün, günü Marmara Köflkü’nde geçirmesi (A.N.D.,
s.7).

16 Kas›m 1931 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Marmara Köflkü’nden Çanka-
ya’ya dönüflü (A.N.D., s.7).

17 Kas›m 1931 : Atatürk’ün, akflam Marafl Milletvekili Mithat (Saylam)
Bey’in evine gelifli, akflam yeme¤ini burada yemesi
(A.N.D., s.6).

19 Kas›m 1931 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Kayafl’a, daha sonra Marmara
Köflkü’ne do¤ru otomobille bir gezinti yapmas›n› takiben
Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.9).

22 Kas›m 1931 : Atatürk’ün, akflam Yeni Sinema’ya giderek film izlemesi
(A.N.D., s.10).

26 Kas›m 1931 : Atatürk’ün, akflamüzeri Marmara Köflkü’ndeki çay ziyare-
tinde bulunmas›, gece geç saatte Çankaya’ya dönüflü
(A.N.D., s. 11).

27 Kas›m 1931 : Atatürk’ün, akflamüzeri ‹smet Pafla’n›n Köflkü’ne gidifli, ak-
flam Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.11)

30 Kas›m 1931 : Atatürk’ün, Çankaya’da ‹sveç Elçisi Boheman ve Hollanda
Elçisi Verschuur’u, daha sonra Türk-Amerikan Cemiyeti 2.
Baflkan› M. Cening’i kabulü (A.N.D., s.12).

2 Aral›k 1931 : Atatürk’ün, Çankaya’da Bulgar Baflbakan› Muflanofu kabu-
lü (A.N.D., s.12;M. 3.12.1931).

4 Aral›k 1931 : Atatürk’ün, akflamüzeri Bulgar Baflbakan› Muflanof flerefi-
ne, Cumhurbaflkanl›¤› Genel Sekreterli¤i taraf›ndan Mar-
mara Köflkü’nde verilen çayda bulunmas› (M. 5.12.1931;
A.N.D., s. 13).

5 Aral›k 1931 : Atatürk’ün, Mülkiye Mektebi(Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin
55. kurulufl y›ldönümü nedeniyle kendisine gönderilen say-
g› telgraf›na cevab›: “Mülkiye Mektebi’nin 55. y›ldönümü
münasebetiyle toplanan mezunlar›n›n hakk›mda gösterdik-
leri samimî duygulara teflekkür ederim” (M. 6.12.1931).

: Atatürk’ün, Bulgar Baflbakan› Muflanof flerefine Cumhur-
baflkanl›¤› Orkestras›’n›n Ankara Halkevi’nde verdi¤i kon-
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seri  izlemesi  ve  Muflanof’la bir süre görüflmesi  (M.
6.12.1931; A.N.D., s.13).

7 Aral›k 1931 : Atatürk’ün, Çankaya’da M›s›r eski Hidivi Abbas Hilmi Pa-
fla’y› kabulü (A.N.D., s.14).

9 Aral›k 1931 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra flehirde otomobille bir gezinti ya-
parak akflamüstü Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.14).

11 Aral›k 1931 : Atatürk’ün, akflam Ankara’da Bulgar Opereti’ni izlemesi
(A.N.D., s.15).

12 Aral›k 1931 : Atatürk’ün, Çankaya’da Frans›z Büyükelçisi Charles de
Chambrun’u kabulü (A.N.D., s.15).

: Atatürk’ün, millî ekonomi ile ilgili ald›¤› kararlar nedeniyle
Millî ‹ktisat ve Tasarruf Cemiyeti’ne telgraf›: “...Büyük mille-
timizin her millî ve vatanî iflte gösterdi¤i fluurlu hassasiye-
tin bu yeni gösterisi, beni pek duyguland›rd›. Devletçe öte-
den beri uygulana gelmekte olan önlemler ve uyan›k halk›-
m›z›n daima harikalar yaratan büyük gayreti sayesinde bu-
günkü güçlü¤ü de kolayl›kla yenece¤imize itimad›m tamd›r.
Türk kuvvet ve zekâs›n›n yenmedi¤i ve yenemeyece¤i
güçlük yoktur” (Ha. 13.12.1931).

14 Aral›k 1931 : Atatürk’ün, Çankaya’da Baflbakan ‹smet Pafla ve Cumhu-
riyet Halk Partisi Genel Sekreteri Recep (Peker) Bey’i ka-
bulü (A.N.D., s.16).

16 Aral›k 1931 : Atatürk’ün, ö¤leyin Gazi Orman Çiftli¤i’ne gidifli, akflamü-
zeri Marmara Köflkü’ne gelifli, saat 19.00’da Çankaya dö-
nüflü (A.N.D., s.16).

18 Aral›k 1931 : Atatürk’ün, Çankaya’da saat 8.00’den 16.00’a kadar kü-
tüphanesinde çal›flmas› (A.N.D., s.17).

19 Aral›k 1931 : Atatürk’ün, geceyi Çankaya’da kütüphanesinde çal›flarak
geçirmesi (A.N.D., s.17).

21 Aral›k 1931 : Atatürk’ün, saat 10.30’da Ruflen Eflref (Ünayd›n) Bey’in
evine gelifli, bir süre dinlendikten sonra Marmara Köflkü’ne
gidifli, akflam Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.18).

24 Aral›k 1931 : Atatürk’ün, ö¤leye do¤ru Marmara Köflkü’ne gelifli, bir süre
dinlendikten sonra ‹smet Pafla’n›n Köflkü’ne u¤rayarak sa-
at 14.00’de Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.19).
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25 Aral›k 1931 : Atatürk’ün, akflam Yeni Sinema’ya giderek film izlemesi
(A.N.D., s. 19).

26 Aral›k 1931 : Atatürk’ün, saat 10.00’da K›l›ç Ali Bey’in evine gidifli, saat
14.00’de Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.19).

28 Aral›k 1931 : Atatürk’ün, sabah Sar›k›flla’ya giderek 8. Tümen’in arazi
tatbikat›n› izlemesi (A.N.D., s.2O; Ha. 30.12.1931).

30 Aral›k 1931 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Marmara Köflkü’ne, daha sonra
Halkevi’ne gelifli, saat 20.30’da Çankaya’ya dönüflü
(A.N.D., s.20).

31 Aral›k 1931 : Atatürk’ün, Çankaya’da akflamüstü Irak Baflbakan› Nuri
Pafla’y› kabulü (A.N.D., s.21).

: Atatürk’ün, gece Hilâliahmer Cemiyeti (K›z›lay)’nin Ankara
Palas’taki balosunu flereflendirmesi (M. 2.1.1932; A.N.D.,
s.21).

-1932-

3 Ocak 1932 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Çankaya’da ‹smet Pafla’y› ka-
bulü, saat 18.30’da Yeni Sinema’y› giderek film izlemesi,
gece saat 23.00’da K›l›ç Ali Bey’in evine u¤ray›fl› (A.N.D.,
s.22).

4 Ocak 1932 : Atatürk’ün, gece Ankara Türkoca¤›’nda Faruk Nafiz (Çam-
l›bel)’in yazd›¤› “Ak›n” piyesini seyretmesi (A.N.D., s.22).

8 Ocak 1932 : Atatürk’ün, saat 16.30’da Salih (Bozok) Bey’in evine gelifli,
akflam Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.24).

9 Ocak 1932 : Atatürk’ün, yeni Cumhurbaflkanl›¤› binas›n› gezmesi, saat
15.00’de otomobille flehirde bir gezinti yaparak Rasim Fe-
rit (Talay) ve K›l›ç Ali Bey’lerin evlerine u¤rad›ktan sonra
akflam Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.24).

11 Ocak 1932 : Atatürk’ün, Çankaya’da saat 13.30’da ‹smet Pafla’y› kabu-
lü (A.N.D., s.24).

: Atatürk’ün, akflam Ankara’dan trenle ‹stanbul’a hareketi
(A.N.D., s.24;C. 12.1.1932).

12 Ocak 1932 : Atatürk’ün, trenle Ankara’dan ‹stanbul’a gelifli ve Sö¤ütlü
yat› ile Dolmabahçe’ye geçifli (A.N.D., s.25; M. 13.1.1932).

15 Ocak 1932 : Samsun’da Gazi Heykeli’nin aç›l›fl töreni (Ha. 16.1.1932;
A.R.H., s.369).
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16 Ocak 1932 : Atatürk’ün, saat 16.00’da Dolmabahçe Saray›’ndan hare-
ketle Fatih, Aksaray, Edirnekap› ve fiiflli taraflar›nda oto-
mobille bir gezinti yapmas›, saat 18.00’de Dolmabahçe Sa-
ray›’na dönüflü (A.N.D., s.26).

17 Ocak 1932 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Dolmabahçe Saray›’ndan oto-
mobille hareket ederek Pangalt›’da Yolunca Çiftli¤i Sütha-
nesi’ni, daha sonra Ayazpafla ve Maslak Köflklerini geze-
rek saat 17.30’da Dolmabahçe Saray›’na dönüflü (A.N.D.,
s.26).

: Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Fethi (Okyar) ve Ru-
flen Eflref (Ünayd›n) Bey’leri ayr› ayr› kabulü (A.N.D., s.26).

18 Ocak 1932 : Atatürk’ün, ‹stanbul Ö¤retmenler Birli¤i Kongresi Baflkan›
Prof. Fuat Köprülü’nün ö¤retmenler ad›na sayg› telgraf›na
cevab›: “...Teflekkür ve sevgilerimin muhterem ö¤retmenle-
rimize ulaflt›r›lmas›na arac›l›¤›n›z› rica ederim” (V.
20.1.1932).

19 Ocak 1932 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Dolmabahçe Saray›’ndan oto-
mobille hareket ederek Maslak ve Ka¤›thane yöresinde bir
gezinti yapmas› (A.N.D., s.27; V. 20.1.1932).

20 Ocak 1932 : Atatürk’ün Ziraat Mezunlar› Kongresi’nin sayg› ve ba¤l›l›k
telgraf›na cevab›: “Ziraat Mezunlar› Kongresi münasebetiy-
le hakk›mda gösterilen hislere teflekkür eder ve çal›flmala-
r›n›z›n hay›rl› ve baflar›l› sonuçlar›n› beklerim” (A.T.T.,
s.25).

21 Ocak 1932 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Dolmabahçe Saray›’ndan oto-
mobille hareket ederek Fatih ve fiiflli taraflar›nda bir gezin-
ti yapmas› (A.N.D., s.27).

22 Ocak 1932 : Atatürk’ün, akflam ‹stanbul’da Opera Sinemas›’nda “Ça-
nakkale” filmini seyretmesi, daha sonra Pera Palas’a u¤ra-
yarak Dolmabahçe Saray›’na dönüflü (M. 23.1.1932;
A.N.D., s. 28).

25 Ocak 1932 : Atatürk’ün, Samsun’da Gazi Heykeli’nin aç›l›fl töreni nede-
niyle halk›n sevgi ve ba¤l›l›k telgraf›na cevab›: “Muhterem
Samsun halk›n›n flahs›ma karfl› besledikleri asil duygular›n
k›ymetli bir belirtisini bildiren telgraf›n›zdan pek duygulan-
d›m. Teflekkür, sevgi ve selâmlar›m›n muhterem halka su-
nulmas›n› rica ederim” (A.T.T., s.26).
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: Atatürk’ün, akflam ‹stanbul Darülbedayii (‹stanbul fiehir Ti-
yatrosu)’nde piyes seyretmesi (A.N.D., s.28).

27 Ocak 1932 : Atatürk’ün, akflamüzeri Dolmabahçe Saray›’ndan otomo-
bille hareket ederek ‹stinye, Maslak, fiiflli ve Karaköy yo-
luyla bir gezinti yap›p Dolmabahçe Saray›’na dönüflü
(A.N.D., s.29).

: Atatürk’ün, gece Beyo¤lu’nda Turkuvaz Lokantas›’na geli-
fli, geç saatlerde Dolmabahçe Saray›’na dönüflü (A.N.D.,
s.29).

28 Ocak 1932 : Atatürk’ün, akflamüzeri Dolmabahçe Saray›’ndan otomo-
bille hareket ederek Beyaz›t ve fiiflli taraf›ndan bir gezinti
yapmas› (A.N.D., s.30).

: Atatürk’ün, akflam Dolmabahçe Saray›’nda sofrada, Maarif
Vekili Esat (Sagay) Bey hakk›nda sert tenkitlerde bulunan
Dr. Reflit Galip’e müdahalesi: “Yorgun görünüyorsunuz, gi-
dip istirahat edebilirsiniz!” (Reflit Galip, Atatürk’ün bu yerin-
de müdahalesine “Buras› milletin sofras›d›r, kovulmamal›-
y›m; kalkmam!” fleklinde yersiz bir cevap vermifl, bu cevap
üzerine Atatürk “O halde biz kalkal›m; masay› beyefendiye
b›rakal›m!” diyerek sofradan ayr›lm›flt›r. K.A.H.A.,
M.5.3.1952; A.An›l., s.48-49; A.N.D., s.30). (Bu olay› taki-
ben Reflit Galip, Ankara’ya dönmüfl, büyük üzüntü ve pifl-
manl›k duygular›yla Atatürk’e, 30 Ocak 1932 tarihini tafl›-
yan bir mektup göndermifltir. A.Bil, s.24-25). (Atatürk’ün,
bu olaydan k›sa süre sonra Reflit Galip’i ba¤›fllad›¤›n›, Re-
flit Galip’in 24 Mart 1932 akflam›ndan itibaren Atatürk’ün
sofras›nda tekrar yer ald›¤›n›, nihayet 19 Eylül 1932’de Ma-
arif Vekilli¤i’ne atand›¤›n› görüyoruz).

29 Ocak 1932 : Atatürk’ün, gece Beyo¤lu’nda Turkuvaz Lokantas›’na geli-
fli, geç saatlerde Dolmabahçe Saray›’na dönüflü (A.N.D.,
s.30).

30 Ocak 1932 : Dr. Reflit Galip’in, Ankara’dan Atatürk’e mektubu: “Yüce,
büyük Paflam, siz insanlar›n ruhunu, fikrini aç›k bir sayfa
gibi okursunuz. Size, tap›n›rcas›na bir iman, sevgi ve say-
g› ile ba¤l› oldu¤umu, teveccüh ve itimad›n›z› hayat›m›n
k›ymeti ölçülmez mazhariyeti sayd›¤›m› bilirsiniz. Kusur ve
kabahatimin çok büyük oldu¤unu biliyorum. Onun aff› an-
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cak sizden istenebilir. Çünkü siz, af ile ders ve ceza ver-
mek mertebelerinden çok daha yükseklerdesiniz. Sizi üz-
müfl olmak ›st›rab›n›n dayan›lmaz ac›s›n› bütün fliddetiyle
çektim. Ellerinizi bin kere öperek aff›n›z› dilerim” (A.Bil.,
s.24-26).

31 Ocak 1932 : Atatürk’ün, akflamüstü Dolmabahçe Saray›’ndan otomobil-
le hareket ederek Beyaz›t ve fiiflli taraflar›nda bir gezinti
yapmas› (A.N.D., s.31).

1 fiubat 1932 : Atatürk’ün, saat 10.30’da Dolmabahçe Saray›’nda ‹smet
Pafla’y› kabulü (A.N.D., s.31).

: Atatürk’ün, akflam Dolmabahçe Saray›’nda “Balkan Konfe-
rans› Konseyi” üyeleri flerefine verilen ziyafette bulunmas›
(A.N.D., s.31; M. 2.2.1932).

2 fiubat 1932 : Atatürk’ün, akflamüstü Dolmabahçe Saray›’ndan otomo-
bille hareket ederek Beyo¤lu, fiiflli, Maslak ve Boyac›-
köy’de bir gezinti yapmas›, akflam yeme¤ini ‹smet Pafla’yla
beraber yemesi (A.N.D., s.32).

3 fiubat 1932 : Atatürk’ün, akflamüstü Dolmabahçe Saray›’ndan otomo-
bille hareket ederek Fatih ve fiiflli taraflar›nda bir gezinti
yapmas› (A.N.D., s.32).

4 fiubat 1932 : Atatürk’ün, akflamüstü motorla Kad›köy ve Bo¤aziçi’nde bir
gezinti yapmas›, gece Maksim salonunda Darülaceze
(Güçsüzler Evi)’nin verdi¤i baloyu flereflendirmesi (A.N.D.,
s.32).

5 fiubat 1932 : Atatürk’ün, akflam yeme¤inden sonra motorla Dolmabah-
çe Saray›’ndan hareket ederek Büyükada’da Fethi Bey’in
evine gidifli, geç saatlerde Dolmabahçe Saray›’na dönüflü
(A.N.D., s.33).

9 fiubat 1932 : Atatürk’ün, akflamüstü otomobille Edirnekap›, Niflantafl› ta-
raflar›nda bir gezinti yapmas› (A.N.D., s.34).

11 fiubat 1932 : Atatürk’ün, akflam ‹stanbul Darülbedayii’nde Faruk Nafiz
(Çaml›bel)’in yazd›¤› “Ak›n” piyesini seyretmesi (A.N.D., s.
35).

12 fiubat 1932 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra otomobille Büyükdere’ye kadar
bir gezinti yapmas› (A.N.D., s.35).
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15 fiubat 1932 : Atatürk’ün, akflamüzeri Sakarya motoru ile Bo¤aziçi’nde bir
gezinti yapmas› (A.N.D., s.36).

16 fiubat 1932 : Atatürk’ün, akflamüzeri otomobille Maslak’a kadar bir ge-
zinti yapmas› (A.N.D., s.36).

18 fiubat 1932 : Atatürk’ün, akflamüzeri otomobille Büyükdere, Aksaray ve
Fatih taraflar›nda bir gezinti yapmas› (A.N.D., s.37).

19 fiubat 1932 : Halkevlerinin aç›lmas› (M. 19-20.2.1932).
20 fiubat 1932 : Atatürk’ün, akflamüstü motorla Bo¤aziçi’nde bir gezinti

yapmas› (A.N.D., s.37).

22 fiubat 1932 : Atatürk’ün, George Washington’un 200. do¤um y›ldönümü
nedeniyle Amerika Birleflik Devletleri Baflkan› Hoover’e
telgraf› (Ha. 8.3.1932).

: Atatürk’ün, akflamüstü otomobille Fatih, Edirnekap› ve fiifl-
li taraflar›nda bir gezinti yapmas› (A.N.D., s.38).

23 fiubat 1932 : Atatürk’ün, akflam Elhamra Sinemas›’nda film izlemesi, da-
ha sonra Pera Palas’a gidifli ve geç saatte Dolmabahçe
Saray›’na dönüflü (A.N.D., s.39).

1 Mart 1932 : Atatürk’ün, akflamüstü otomobille Bak›rköy ve fiiflli tarafla-
r›nda bir gezinti yapmas› (A.N.D., s.41).

3 Mart 1932 : Atatürk’ün, akflamüstü otomobille Bak›rköy ve fiiflli tarafla-
r›nda bir gezinti yapmas› (A.N.D., s.41).

4 Mart 1932 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan Ankara’ya hareketi (A.N.D., s.42;
M. 5.3.1932).

5 Mart 1932 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan Ankara’ya gelifli (A.N.D., s.42; M.
7.3.1932).

: Atatürk’ün, Ankara istasyonundan Çankaya’ya giderken ‹s-
met Pafla’n›n köflküne u¤ramas› (A.N.D., s.42).

14 Mart 1932 : Atatürk’ün, akflamüstü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Mer-
kezi’ne gelifli, bir süre kald›ktan sonra Çankaya’ya dönüflü
(A.N.D., s.45).

15 Mart 1932 : Atatürk’ün, akflamüzeri K›l›ç Ali Bey’in, daha sonra fiükrü
Kaya Bey’in evlerine u¤ray›fl›, geç saatlerde Çankaya’ya
dönüflü (A.N.D., s.45).

19 Mart 1932 : Atatürk’ün, akflamüzeri Ruflen Eflref (Ünayd›n) Bey’in evi-
ne u¤ray›fl›, bir süre dinlendikten sonra Çankaya’ya dönü-
flü (A.N.D., s.46).
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20 Mart 1932 : Atatürk’ün, Çankaya’da, Habeflistan Elçisi Babjeranda Zel-
lake Ajoudou’nun güven mektubunu kabulü ve Elçi’nin söy-
levine cevap konuflmas› (C. 21.3.1932; A.N.D., s.47).

21 Mart 1932 : Atatürk’ün, saat 22.00’de Sa¤l›k Bakan› Refik (Saydam)
Bey’in evine u¤ray›fl›, geç saatlerde Çankaya’ya dönüflü
(A.N.D., s.47).

23 Mart 1932 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Ankara Orduevi’ni ziyareti, daha
sonra Marmara Köflkü’ne gidifli, saat 19.00’da Anadolu Ku-
lübü’ne gelifli (A.N.D., s.47).

2 Nisan 1932 : Atatürk’ün, Çankaya’da kütüphanesinde gün boyunca ça-
l›flmas› (A.N.D., s.50).

3 Nisan 1932 : Atatürk’ün, akflam Ankara Halkevi’nde Behçet Kemal
(Ça¤lar)’›n yazd›¤› “Çoban” piyesini seyretmesi (A.N.D.,
s.50).

5 Nisan 1932 : Atatürk’ün, akflam ve gece Çankaya’da kütüphanesinde
çal›flmas› (A.N.D., s.51).

6 Nisan 1932 : Atatürk’ün, akflamüstü Çankaya’da ‹smet Pafla’y› kabulü
(A.N.D., s.51).

7 Nisan 1932 : Atatürk’ün, akflam Ankara Halkevi’nde düzenlenen Çocuk
Esirgeme Kurumu balosunu flereflendirmesi (A.N.D., s.51).

8 Nisan 1932 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Ankara Halkevi’ne gelifli, uzunca
bir süre kald›ktan sonra Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.51).

12 Nisan 1932 : Atatürk’ün, saat 9.00’da K›l›ç Ali Bey’in evine gelifli, daha
sonra Marmara Köflkü’ne gidifli ve flehirde k›sa bir gezinti
yap›fl› (A.N.D., s.52).

13 Nisan 1932 : Atatürk’ün, saat 18.00’de ‹smet Pafla’n›n Köflkü’ne gelifli
ve kendisiyle görüflmesi (A.N.D., s.52).

19 Nisan 1932 : Atatürk’ün, gün boyunca Çankaya’da kütüphanesinde ça-
l›flmas› (A.N.D., s.54).

23 Nisan 1932 : Atatürk’ün, Rusya’ya gidecek olan Baflbakan ‹smet Pafla
ile D›fliflleri Bakan› Tevfik Rüfltü (Aras)’› istasyonda ‹stan-
bul’a u¤urlamas› (A.N.D., s.55).

26 Nisan 1932 : Atatürk’ün, akflamüzeri K›l›ç Ali Bey’in evine gidifli, daha
sonra Marmara köflkü’ne gelifli, akflam Çankaya’ya dönü-
flü (A.N.D., s.56).
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10 May›s 1932 : Atatürk’ün, kendi tavlalar› (at ah›rlar›)’nda yetifltirilen “Çan-
kaya” adl› bir yafl›ndaki ‹ngiliz tay›n› Nis’teki süvari yar›fl-
malar›nda baflar› kazanan Te¤men Saim Bey’e arma¤an
edifli (M. 11.5.1932).

17 May›s 1932 : Atatürk’ün, saat 11.30’da atla bir gezinti yapmas› (A.N.D.,
s.61).

18 May›s 1932 : Atatürk’ün, saat 11.00’de Çankaya’dan yürüyerek Edirne
Milletvekili fiakir (Kesebir) Bey’in evine gidifli, bir süre din-
lendikten sonra tekrar Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.61).

20 May›s 1932 : Atatürk’ün, Çankaya’da Amerika Büyükelçisi General
Sherrill ve Litvanya Elçisi Jurgis Baltrusaitis’in güven mek-
tuplar›n› kabulü ve Elçilerin söylevlerine cevap konuflmala-
r› (C. 21.5.1932; A.N.D., s.61).

21 May›s 1932 : ‹ngiliz Büyükelçisi George Clerk’in, Çankaya’da Atatürk’ü
ziyareti ve ‹ngiltere Krall›¤› ad›na General Aspinall-Oglan-
der taraf›ndan yaz›lan “Gelibolu Savafl›’n›n Resmî Tarihi”
adl› iki ciltlik ‹ngilizce büyük eseri ithafl› olarak takdimi
(B.G.A.D.C.D.G.M.K., s.619-634) (Bu eser, bugün An›tka-
bir Atatürk Kitapl›¤›’nda bulunmaktad›r).

: Atatürk’ün, gün boyunca Çankaya’da kütüphanesinde ça-
l›flmas› (A.N.D., s.62).

31 May›s 1932 : Atatürk’ün, gün boyunca Çankaya’da kütüphanesinde ça-
l›flmas› (A.N.D., s.63).

2 Haziran 1932 : Atatürk’ün, gün boyunca Çankaya’da kütüphanesinde ça-
l›flmas› (A.N.D., s.64).

5 Haziran 1932 : Atatürk’ün, ‹talya seyahatinden Ankara’ya dönen Baflba-
kan ‹smet Pafla’y› istasyonda karfl›lay›fl› (A.G.M.K., s.98).

8 Haziran 1932 : Atatürk’ün, gün boyunca Çankaya’da kütüphanesinde ça-
l›flmas› (A.N.D., s.65).

11 Haziran 1932 : Atatürk’ün, Çankaya’da ‹smet Pafla’y› kabulü ve görüflme-
si (A.N.D., s.66).

: Atatürk’ün gece, Ankara Halkevi’nde Aka Gündüz’ün yaz-
d›¤› “Mavi Y›ld›r›m” adl› oyunu seyretmesi (A.N.D., s.66).

12 Haziran 1932 : Atatürk’ün, Çankaya’da Hicaz Umumî Valisi Emir Faysal’›
kabulü, akflam Emir Faysal flerefine Çankaya’da verilen zi-
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yafette konuflmas› (A.N.D., s.67; C. 13.6.1932; ‹.A., s.807;
A.H.H.B., s.333).

14 Haziran 1932 : Atatürk’ün, akflam Emir Faysal’›n verdi¤i ziyafeti flereflen-
dirmesi (A.N.D., s.67).

16 Haziran 1932 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra ve akflamüstü Çankaya’da kü-
tüphanesinde çal›flmas› (A.N.D., s.68).

18 Haziran 1932 : Atatürk’ün, Genelkurmay Baflkanl›¤›’n› ziyareti ve Mareflal
Fevzi Çakmakla görüflmesi (A.N.D., s.68).

19 Haziran 1932 : Atatürk’ün, akflamüzeri K›l›ç Ali Bey’in evine gelifli, akflam
Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.69).

20 Haziran 1932 : Atatürk’ün, binas› yanan Fenerbahçe Spor Kulübü’ne 500
lira ba¤›flta bulunmas› (M. 21.6.1932).

21 Haziran 1932 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra atla Sö¤ütözü’ne do¤ru bir ge-
zinti yapmas› (A.N.D., s.69).

: Atatürk’ün, gece Ankara Halkevi’nde amatör “Bulgar Bale
Toplulu¤u”nun gösterisini izlemesi (A.N.D., s.69).

27 Haziran 1932 : Atatürk’ün, sabah, Çubuk kazas›n›n kuzeyindeki Gazipafla
yaylas›na gidifli, bir süre dinlendikten sonra akflamüzeri
Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.71; M.28.6.1932).

29 Haziran 1932 : Atatürk’ün, Çankaya’da sabahtan bafllayarak saat
13.00’de kadar Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin bir k›s›m
üyeleriyle çal›flmas› (A.N.D., s.72).

1 Temmuz 1932 : Atatürk’ün, Çankaya’da gün boyunca Hasan Cemil (Çam-
bel) Bey’le beraber çal›flmas› (A.N.D., s.72).

2 Temmuz 1932 : Atatürk’ün, Ankara Halkevi konferans salonunda çal›flma-
lar›na bafllayan “Birinci Türk Tarihi Kongresi”nin aç›l›fl›n› iz-
lemesi (Kongre 11 Temmuz 1932’de son bulmufltur). (D.Y.
1944-1945, s.330; Almanak, 1933, s. 110, A.N.D., s.72;
T.M.T.V, s. 1692-1693).

3 Temmuz 1932 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra “Türk Tarih Kongresi”nde Reflit
Galip’in konferans›n› izlemesi (A.N.D., s.73).

5 Temmuz  1932 : Atatürk’ün, sabah Ankara Halkevi’ne giderek Türk Tarih
Kongresi’nin çal›flmalar›n› izlemesi, saat 13.00’de Çanka-
ya’ya dönüflü (A.N.D., s.74).

460



6 Temmuz 1932 : Atatürk’ün, gün boyunca Ankara Halkevi’nde Türk Tarih
Kongresi’nin çal›flmalar›n› izlemesi (A.N.D., s.74).

7 Temmuz 1932 : Atatürk’ün, gün boyunca Ankara Halkevi’nde Türk Tarih
Kongresi’nin çal›flmalar›n› izlemesi (A.N.D., s.74).

8 Temmuz 1932 : Atatürk’ün, saat 18.00’de “Türk Tarih Kongresi” üyelerine
Marmara Köflkü’nde çay ziyafeti vermesi ve üyelerle görüfl-
mesi (Ha. 9.7.1932; A.N.D., s.75).

9 Temmuz 1932 : Atatürk’ün, gün boyunca Ankara Halkevi’nde Türk Tarih
Kongresi’nin çal›flmalar›n› izlemesi (A.N.D., s.75).

10 Temmuz 1932 : Atatürk’ün, sabah Ankara Halkevi’nde Türk Tarih Kongre-
si’nin çal›flmalar›n› izlemesi, saat 13.00’de Çankaya’ya dö-
nüflü (A.N.D., s.75).

11 Temmuz 1932 : Atatürk’ün, sabah Ankara Halkevi’nde Türk Tarih Kongre-
si’nin çal›flmalar›n› izlemesi, saat 13.00’de Çankaya’ya dö-
nüflü (A.N.D., s.75).

12 Temmuz 1932 : Atatürk’ün direktifiyle “Türk Dili Tetkik Cemiyeti”nin kurulu-
flu (A.H.H.B., s.33; ‹.A., s.788; Ünayd›n, s.12; K.Atatürk,
s.177; T.D.T., s.59; A.B.E.B., s.204). (Atatürk, bugün akfla-
müzeri Çankaya’da -dilcilerin de kat›ld›¤›- Türk Tarihi Tet-
kik Cemiyeti toplant›s›na baflkanl›k etmifl, toplant› sonunda
flunlar› söylemifltir: “Dil ifllerini düflünecek zaman da gel-
mifltir; ne dersiniz? Öyle ise Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti gi-
bi, bir de ona kardefl, bir dil cemiyeti kural›m. Ad› Türk Dili
Tetkik Cemiyeti olsun!” Ayn› gün, kurulacak cemiyetin bafl-
kan, genel sekreter ve üyeleri belirlenmifl, daha sonra izin
için hükûmete baflvurulmufltur. A. So., V. 26.9.1947). (Ce-
miyetin ad›, III. Türk Dil Kurultay›’n›n 31 A¤ustos 1936 gün-
kü birlefliminde kabul etti¤i tüzük de¤iflikli¤i ile “Türk Dil Ku-
rumu”na çevrilmifltir).

15 Temmuz 1932 : Atatürk’ün, saat 19.30’da Ankara’dan trenle Derince’ye ha-
reketi (M. 16.7.1932; A.N.D., s.77; Ünayd›n, s.16).

16 Temmuz 1932 : Atatürk’ün, trenle Ankara’dan Derince’ye gelifli, buradan
Ertu¤rul yat› ile Yalova’ya geçifli (M. 17.7.1932; C.
17.7.1932).

18 Temmuz 1932 : Atatürk’ün, Yalova’da, ‹talyan Filosu Komutan› Amiral Mor-
no ve ‹talya Büyükelçisi Baron Aloiz’i kabulü (C. 19.7.1932).
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: Atatürk’ün, akflamüzeri Yalova’dan Baltac› ve Millet Çiftlik-
lerine gidifli (A.N.D., s.77).

22 Temmuz 1932 : Atatürk’ün, Yalova yak›n›ndaki Ç›narc›k’a gelifli, burada
Çoban Mehmet ve di¤er baz› pehlivanlar›n gürefllerini izle-
mesi (M. 24.7.1932).

23 Temmuz 1932 : Atatürk’ün, Millet Çiftli¤i’ne gelifli, daha sonra motorla bir
deniz gezintisi yapmas› (A.N.D., s.79).

24 Temmuz 1932 : Atatürk’ün, Sakarya motoru ile Yalova’dan hareketle Mar-
mara’da bir gezinti yapmas›, Büyükada’ya u¤rayarak Yat
Kulüp’te bir süre dinlenmesi, daha sonra tekrar Yalova’ya
dönüflü (M. 25.7.1932; A.N.D., s.79).

27 Temmuz 1932 : ‹zmir’de Gazi Heykeli’nin aç›l›fl töreni ve Baflbakan ‹smet
Pafla’n›n söylevi (M. 28.7.1932; Ha. 29.7.1932; C.
28.7.1932; A.R.H., s.369).

29 Temmuz 1932 : Atatürk’ün, Millet Çiftli¤i’nde ‹smet Pafla’y› kabulü (A.N.D.,
s.81).

30 Temmuz 1932 : Atatürk’ün, ‹zmir’de 27 Temmuz 1932 günü yap›lan Gazi
Heykeli’nin aç›l›fl töreni nedeniyle, Belediye Baflkan› Dr.
Behçet (Uz) Bey’in flehir ad›na çekti¤i sayg› ve ba¤l›l›k
telgraf›na cevab›: Millî Mücadele heyecan›m›z›n sembolü
olan güzel ‹zmir’de heykelimin dikilmesi vesilesiyle muhte-
rem ‹zmirlilerin hakk›mda gösterdikleri de¤erbilirlik ve çok
asilâne duygulardan pek heyecanl›y›m. Muhterem ‹zmirlile-
re teflekkürlerimin, selâm ve sevgilerimin ulaflt›r›lmas›n› ri-
ca ederim” (A.T.T., s.26).

31 Temmuz 1932 : Atatürk’ün, Yalova’dan ‹stanbul’a hareketi ve Dolmabahçe
Saray›’na gelifli (C. 1.8.1932; A.N.D., s.81).

Temmuz 1932 : Atatürk’ün, Prof. Malche’›n ‹stanbul Darülfünunu ile ilgili ra-
poru üzerine yazd›¤› notlardan: “...Okudu¤umuz rapor bir
bak›ma göre güya Türkiye’de bir yüksek ö¤retim kurumu
kurmak için ö¤ütleri kaps›yor; halbuki gerçekte bütün Tür-
kiye’de bir kültür program›n›n ne olmas›na, nas›l olmas›na
iflarettir. O halde bizim için ‹stanbul Darülfünunu’nu ne ya-
pal›m diye bir mesele mevcut de¤ildir. Bizim için, bütün
Türkiye’de nas›l bir kültür plân› yapal›m? Mesele budur. ‹fl-
te biz, yaln›z ve ancak bu çetin mesele karfl›s›nday›z ve
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onu kesinlikle çözümlemek mecburiyetindeyiz” (A.Ü.R.‹.N.,
s.3-10). (Atatürk’ün söz konusu notlar›nda tarih yoktur.
Prof. Malche’›n raporunu ilgililere sunufl tarihinin 29 May›s
1932 oldu¤u göz önüne al›n›rsa, raporun Atatürk taraf›n-
dan okunufl tarihinin de -büyük bir ihtimalle- Haziran ya da
Temmuz 1932 olmas› gerekmektedir).

1 A¤ustos 1932 : Atatürk’ün, akflamüzeri Sakarya motoru ile Bo¤aziçi’nde bir
gezinti yapmas› (A.N.D., s.82).

2 A¤ustos 1932 : Atatürk’ün, Keriman Halis’in dünya güzeli seçilmesi nede-
niyle Cumhuriyet gazetesi baflmuharriri Yunus Nadi Bey’e
demeci: “...Türk ›rk›n›n dünyan›n en güzel ›rk› oldu¤unu ta-
rihî olarak bildi¤im için, Türk k›zlar›ndan birinin dünya gü-
zeli seçilmesini çok tabiî buldum. Fakat Türk gençlerine bu
münasebetle flunu hat›rlatmay› gerekli görüyorum: Övün-
dü¤ünüz tabiî güzelli¤inizi usulüne uygun flekilde koruma-
s›n› biliniz ve bu yolda uyan›k bir geliflmenin kesintisiz ger-
çekleflmesini ihmal etmeyiniz. Bununla beraber, as›l u¤rafl-
maya mecbur oldu¤unuz fley, analar›n›z›n ve atalar›n›z›n
olduklar› gibi, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya bi-
rincili¤ini tutmakt›r” (C. 3.8.1932).

: Atatürk’ün, akflamüzeri Sakarya motoru ile Bo¤az’da bir
gezinti yapmas›, Göksu Kasr›’na u¤rayarak bir süre dinlen-
dikten sonra saat 20.00’de Dolmabahçe Saray›’na dönüflü
(Gece de Adalar yönünde bir deniz gezintisi yapm›flt›r.
A.N.D., s.82).

4 A¤ustos 1932 : Atatürk’ün, Ertu¤rul yat› ile Dolmabahçe’den Yalova’ya ha-
reketi ve saat 20.00’de Yalova’ya gelifli (A.N.D., s.93; C.
5.8.1932).

9 A¤ustos 1932 : Atatürk’ün, Yalova Millet Çiftli¤i’nde Alman Büyükelçisi Na-
dolny Rudolf’u kabulü (A.N.D., s.84).

12 A¤ustos 1932 : Atatürk’ün, Yalova’da Frans›z arkeologlar›ndan Prof. Dela-
port’u kabulü (A.N.D., s.85).

14 A¤ustos 1932 : Atatürk’ün, Yalova’da, Millet Çiftli¤i’nde Amerika Büyükelçi-
si Sherrill’i kabulü (A.N.D., s.86).

18 A¤ustos 1932 : Atatürk’ün, Yalova’da, Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin amac›
ve Türk dili çal›flmalar› üzerine Yunus Nadi ile görüflmesi:
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“...Amaç, Türk milletine kendi mazisinde mevcut ve miras
kalm›fl, gelece¤ini de kapsayan kendi kültürünü ortaya ç›-
kararak göstermektir” (C. 21.8.1932).

: Dünya güzeli seçilen Keriman Halis Han›m’›n, Paris’ten
Atatürk’e sayg› ve teflekkür telgraf›: “Bu baflar›m, sizin
memleket kad›nl›¤›na afl›lad›¤›n›z fikirler eseridir!” (C.
19.8.1932).

24 A¤ustos 1932 : Atatürk’ün, akflamüzeri Yalova’da Baltac› Çiftli¤i’ne, bura-
dan da Sakarya motoru ile Sultanhisar’a gelifli, saat
20.00’de Yalova’ya dönüflü (A.N.D., s.89).

29 A¤ustos 1932 : Atatürk’ün, Türk dilini özlefltirme çal›flmalar› nedeniyle Mil-
lî Türk Talebe Birli¤i’nin çekti¤i sayg› ve ba¤l›l›k telgraf›na
cevab›: “Dilimiz çok zengindir, güzeldir. Bunu ortaya ç›ka-
racaklar sizin gibi duygusu derin, yorulmaz Türk gençleri-
dir. Türkçemizi günün en ileri bilgi dili yapmak de¤erli arafl-
t›rmac›lar›n›zdan beklenir. Sizlere u¤urlar dilerim” (C.
30.8.1932; M. 30.8.1932).

: Yalova’da gece sofrada, Atatürk’le ‹smet Pafla aras›nda bir
tart›flma olmas› (Bu tart›flma, ‘dizba¤› niflan› olay›’ olarak
bilinmektedir). (K.A.H.A., M. 28.2.1952; P. 45 Y., s.137-
142; H.A.Y., s.228-233; Me., s.238-239).

30 A¤ustos 1932 : Yalova’da, gece sofrada Atatürk’ün, ‹smet Pafla’ya döne-
rek söyledikleri: “Hat›rlar m›s›n, Rayak Bölgesi Komutan›
olarak vazifem bafl›na giderken fiam’daki karargâh›nda sa-
na u¤rad›¤›m o karl› geceyi? S›rt›nda kaputunla bir masa-
n›n bafl›na oturmufl, bir gaz lâmbas›n›n ›fl›¤›nda önüne ser-
di¤in haritay› tetkik ediyordun! “Vaziyeti nas›l görüyorsun?”
diye sormufltum. “Kötü, çok kötü” demifltin, “Düflman›n tipi-
den istifade ederek gün a¤armadan bir bask›n yapmas›
beklenebilir”. Ben “fiu halde ne duruyorsun? Bir an evvel
geriye çekilmek karar›n› versene!” deyince, sen buna kar-
fl›l›k vaziyeti Grup Komutanl›¤›’na bildirdi¤ini, henüz cevap
alamad›¤›n› ve kendili¤inden bir karar veremeyece¤ini söy-
lemifltin. Ben de “Emir mi bekliyorsun?” demifltim, “O emri
Rayak Bölgesi Komutan› yetkime dayanarak ve bütün me-
suliyeti üstüme alarak sana ben veriyorum!” Atatürk’ün bu
sözleri üzerine ‹smet Pafla’n›n cevab›: “Nas›l hat›rlamam,
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nas›l unutabilirim o geceyi! Sen benim imdad›ma H›z›r gibi
eriflmifltin. Nitekim, senin emrini yerine getirdikten birkaç
saat sonra düflman kuvvetleri mevzilerimizi iflgal etmiflti; bi-
raz daha bekleseydim, korktu¤um felâkete u¤ramaktan be-
ni hiçbir mucize kurtaramayacakt›!” (P. 45 Y., s. 143-144).
(Al›nt› yapt›¤›m›z kaynakta, Atatürk’ün o günkü görevi, ge-
rekse kuvvetleriyle fiam’a gelen 3. Kolordu Komutan› Al-
bay ‹smet (‹nönü) Bey’in karargâh yeri yanl›fl gösterilmifltir.
Biz, metindeki bu an›msama yanl›fl›n› do¤rusuyla düzelttik.
Atatürk’ün, ‹smet Pafla’ya an›msatt›¤› olayla ilgili olarak ‹z-
zettin Çal›fllar, 27 Eylül 1918 tarihli günlü¤üne flunlar› yaz-
m›flt›r: “..4. Ordu büyük k›sm›yla Maan’a gelmifl. Ordu ka-
rargâh› da Maan’da. 20. Kolordu (Ali Fuat Pafla) da çekili-
yor. 3. Kolordu (‹smet Pafla)’dan haber yok! 22. Kolordu
(Refet Bele) esir! Cevat (Çobanl›) ve Mustafa Kemal Pafla-
lar Dera’ya gelmifller. ‹nflallah bu haber de yanl›fl ç›kar! ‹s-
met Bey’in ak›beti flüpheli, Allah korusun!” O.Y.S.G., s.
302). Bk. 29 Eylül 1918.

31 A¤ustos 1932 : Atatürk’ün, Yalova’dan Ertu¤rul yat› ile ‹stanbul’a hareketi
ve Dolmabahçe Saray›’na gelifli (C. 1.9.1932).

1 Eylül 1932 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Dolmabahçe’den otomobille Ta-
rabya’ya giderek bir süre Tokatl›yan Oteli’nde dinlenmesi
(M. 2.9.1932; A.N.D., s.91).

2 Eylül 1932 : Atatürk’ün, Keriman Halis’in sayg› ve teflekkür telgraf›na
cevab›: “...Donanm›fl oldu¤unuz maddî ve manevî k›ymet
ve fazilet içinde mutlu olman›z› dilerim, k›z›m!” (C.
3.9.1932).

3 Eylül 1932 : Atatürk’ün, akflamüzeri motorla Bo¤az’da bir gezinti yap-
mas› (A.N.D., s.92).

4 Eylül 1932 : Atatürk’ün, akflamüzeri Dolmabahçe Saray›’nda Baflbakan
‹smet Pafla ve Meclis Baflkan› Kâz›m (Özalp) Pafla’y› ka-
bulü (A.N.D., s.92).

5 Eylül 1932 : Atatürk’ün, ‹stiklâl Caddesi’nde ‹pekifl Ma¤azas›’n› ziyareti
ve üretilen kumafllar›n niteli¤i hakk›nda bilgi al›fl› (V.
6.9.1932).

6 Eylül 1932 : Atatürk’ün, akflamüzeri Sakarya motoru ile Büyükdere’ye
kadar bir gezinti yapmas› (A.N.D., s.93).
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7 Eylül 1932 : Atatürk’ün, akflamüzeri Dolmabahçe’den otomobille Flor-
ya’ya gidifli, dönüflünde Edirne’den gelen posta trenine bi-
nerek yolcular aras›nda saat 20.30’da Sirkeci istasyonuna
gelifli (M. 7.9.1932; A.N.D., s.93-94).

: Atatürk’ün, akflam Ayazpafla Park Otel’e gelerek yeme¤i
burada yemesi, geç saatlerde Dolmabahçe Saray›’na dö-
nüflü (A.N.D., s.94).

10 Eylül 1932 : Atatürk’ün, akflamüzeri motorla Bo¤aziçi’nde bir gezinti
yapmas› (A.N.D., s.94).

11 Eylül 1932 : Atatürk’ün, akflamüstü otomobille Taksim, fiiflli, Bomonti,
Mecidiyeköy, Ortaköy, Y›ld›z ve Ihlamur Köflkü’nü izleyen
bir gezinti yapmas› (A.N.D., s.95).

12 Eylül 1932 : Atatürk’ün, ‹ktisat Vekili Celâl (Bayar) Bey’in göreve baflla-
mas› nedeniyle kendisine çekti¤i telgrafa cevab›: “...Bütün
dünyada oldu¤u gibi memleketimizde de en baflta bulunan
önemli iflimiz, iktisat iflidir. Bu iflte en yüksek baflar›y› temi-
ne çal›flmak hayatîdir, zarurîdir. Bunun için bu iflte bütün
devlet teflkilât›n›n, bütün yurttafllar›n ve hepimizin ciddî
duygularla alâkal› olmam›z gere¤i tabiîdir” (M. 13.9.1932).

13 Eylül 1932 : Atatürk’ün, akflamüzeri Sakarya motoru ile Bo¤az’da bir
gezinti yapmas› (A.N.D., s.95).

15 Eylül 1932 : Atatürk’ün, akflamüzeri otomobille Yeflilköy’e kadar bir ge-
zinti yapmas› (A.N.D., s.96).

16 Eylül 1932 : Atatürk’ün, akflamüzeri otomobille Beyo¤lu, fiiflli ve Mas-
lakla bir gezinti yapmas›, akflam ‹stiklâl Caddesi’nde Flor-
ya sinemas›nda film seyretmesi (A.N.D., s.96; V.
17.9.1932).

20 Eylül 1932 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda “Dil Encümeni” toplan-
t›s›nda bulunmas› (A.N.D., s.98).

23 Eylül 1932 : Atatürk’ün, Ahmet Rasim’in ölümü üzerine, çocuklar›na
baflsa¤l›¤› telgraf›: “De¤erli baban›z›n ölümü büyük kay›p-
t›r. Çok ac› duydum!” (C. 23.9.1932; V. 23.9.1932).

24 Eylül 1932 : Atatürk’ün, saat 12.30’da Sakarya motoru ile Büyükde-
re’ye kadar bir gezinti yapmas›, ö¤leden sonra Dolmabah-
çe Saray›’nda Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin toplant›s›na
baflkanl›k edifli (A.N.D., s.99).

466



26 Eylül 1932 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda çal›flmalar›na baflla-
yan Birinci Türk Dil Kurultay›’n›n aç›l›fl›n› izlemesi (Kurul-
tay, 5 Ekim 1932 tarihine kadar çal›flmalar›n› sürdürmüfltür.
Ünayd›n, s.33,69; ‹.A., s.788; Almanak, 1933, s.112;
T.M.T.V, s. 1697).

27 Eylül 1932 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Türk Dil Kurultay› ça-
l›flmalar›n› izlemesi (A.N.D., s.100; C. 28.9.1932).

: Atatürk’ün, saat 17.00’de Dolmabahçe Saray›’nda Amerika
Genelkurmay Baflkan› General Mac Arthur’u kabulü
(A.N.D., s.100) ve görüflmesi: “...Avrupa devlet adamlar›,
bafll›ca anlaflmazl›k konusu olan önemli siyasî sorunlar›,
her türlü millî egoizmlerden uzak ve yaln›z umumun yarar›-
na olarak, son bir gayret ve tam bir iyi niyetle ele almazlar-
sa korkar›m ki, felâketin önü al›namayacakt›r” (C.
8.11.1951; A.S.D., III, s.93-95).

: Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda ‹ktisat Bakan› Celâl
(Bayar) Bey’i kabul ederek bir süre görüflmesi (M.
28.9.1932).

28 Eylül 1932 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Dolmabahçe Saray›’nda Türk Dil
Kurultay› çal›flmalar›n› izlemesi (A.N.D., s.100).

29 Eylül 1932 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Türk Dil Kurultay› ça-
l›flmalar›n› izlemesi (A.N.D., s.101).

: Atatürk’ün, gece Dolmabahçe Saray›’nda Fahrettin (Altay)
Pafla’n›n k›z›n›n nikâh dü¤ününü flereflendirmesi (A.N.D.,
s. 101).

30 Eylül 1932 : Atatürk’ün, Sakarya motoru ile Bo¤aziçi’nde ve Haliç’te bir
gezinti yapmas› (A.N.D., s.101).

1 Ekim 1932 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Türk Dil Kurultay› ça-
l›flmalar›n› izlemesi (A.N.D., s.101).

2 Ekim 1932 : Atatürk’ün, ö¤leye do¤ru Sakarya motoru ile Bo¤az’da bir
gezinti yapmas› (A.N.D., s.102).

3 Ekim 1932 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Türk Dil Kurultay› ça-
l›flmalar›n› izlemesi (A.N.D., s.102).

4 Ekim 1932 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Türk Dil Kurultay› ça-
l›flmalar›n› izlemesi (A.N.D., s.103).
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: Atatürk’ün, Diyarbak›r gazetesi sahibine Dolmabahçe Sa-
ray›’nda demeci: “Diyarbak›rl›, Vanl›, Erzurumlu, Trabzon-
lu, ‹stanbullu, Trakyal› ve Makedonyal› hep bir ›rk›n evlât-
lar›, hep ayn› cevherin damarlar›d›r” (C. 5.10.1932).

5 Ekim 1932 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Türk Dil Kurultay›’n›n
son gün çal›flmalar›n› izlemesi (A.N.D., s.103).

6 Ekim 1932 : Atatürk’ün, akflamüzeri otomobille Tarabya’ya gidifli, Sa-
karya motoru ile Dolmabahçe Saray›’na dönüflü (A.N.D., s.
103).

: Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Macar tarih bilgini
Prof. Zayti Ferencz’i kabulü (C. 7.10.1932).

7 Ekim 1932 : Atatürk’ün, Dolmabahçe’den Sakarya motoru ile Yalova’ya
gelifli, akflam tekrar Dolmabahçe Saray›’na dönüflü (M.
8.10.1932; A.N.D., s.104).

10 Ekim 1932 : Atatürk’ün, ö¤leye do¤ru Sakarya motoru ile Üsküdar Ara-
ba ‹skelesi’ne geçifli, buradan da otomobille Alemda¤ yo-
luyla fiile’ye gelifli, incelemeleri; akflam Ertu¤rul yat›yla
Dolmabahçe Saray›’na dönüflü (A.N.D., s.104; M.
11.10.1932).

11 Ekim 1932 : Atatürk’ün, akflamüzeri Sakarya motoru ile adalar çevre-
sinde bir gezinti yapmas›, saat 19.00’da -Heybeliada’dan
motora binen- ‹smet Pafla’yla beraber Dolmabahçe Sara-
y›’na dönüflü (A.N.D., s. 105).

14 Ekim 1932 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Sakarya motoru ile Yass›ada’ya
gidifli, saat 18.00’de Dolmabahçe Saray›’na dönüflü
(A.N.D., s.106).

: Atatürk’ün, akflam Tahsin (Uzer) Bey’in k›z›n›n niflan töre-
nini flereflendirifli (A.N.D., s.106).

15 Ekim 1932 : Atatürk’ün, akflamüzeri Sakarya motoru ile Bo¤aziçi’nde bir
gezinti yapmas› (A.N.D., s.106).

17 Ekim 1932 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Sakarya motoru ile Maltepe ve
Yass›ada yönünde bir gezinti yapmas› (A.N.D., s.107).

18 Ekim 1932 : Atatürk’ün,   Dolmabahçe  Saray›’nda  Fransa’n›n  Suriye
Yüksek Komiseri Ponsot ve Fransa Büyükelçisi Charles de
Chambrun’u kabulü (C. 19.10.1932; M. 19.10.1932).

19 Ekim 1932 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Sakarya motoru ile Bo¤aziçi’nde
ve Florya’da bir gezinti yapmas› (A.N.D., s.107).
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20 Ekim 1932 : Atatürk’ün, akflamüzeri otomobille fiiflli ve Beyaz›t tarafla-
r›nda bir gezinti yapmas› (A.N.D., s. 108).

21 Ekim 1932 : Atatürk’ün, akflamüzeri otomobille Topkap›, Bak›rköy, Ye-
dikule yoluyla Beyo¤lu’ndan fiiflli’ye gelifli, Tünel, Tophane
yoluyla Dolmabahçe Saray›’na dönüflü (A.N.D., s.108).

22 Ekim 1932 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan Ertu¤rul yat› ile Derince’ye gelifli ,
buradan trenle Ankara’ya hareketi (A.N.D., s.108; C.
23.10.1932).

23 Ekim 1932 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan Ankara’ya gelifli (C. 24.10.1932;
A.N.D., s. 109).

25 Ekim 1932 : Atatürk’ün, Çankaya’da ‹talya Elçisi Lojacone, Yugoslavya
Elçisi Dr. Yankoviç ve ‹spanya Elçisi Juan Manuel de Aris-
tejui’nin güven mektuplar›n› kabulü ve Elçilerin söylevlerine
cevap konuflmalar› (C. 26.10.1932; A.N.D., s.109).

27 Ekim 1932 : Atatürk’ün, Çankaya’da ‹ran D›fliflleri Bakan› Furugî Han’›
kabulü (C. 28.10.1932; A.N.D., s.110).

29 Ekim 1932 : Atatürk’ün, Cumhuriyet’in 9. y›ldönümü nedeniyle Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen kabul törenini takiben
geçit resmini izlemesi (A.N.D., s.111; M. 30-31.10.1932).

: Atatürk’ün, akflam Ankara Palas’ta, Cumhuriyet’in 9. y›ldö-
nümü nedeniyle düzenlenen ziyafeti flereflendirmesi
(A.N.D., s.111).

1 Kas›m 1932 : Cumhurbaflkan› Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nin IV. dönem II. toplant› y›l›n› aç›fl konuflmas›: “...Millî
kültürün her ç›¤›rda aç›larak yükselmesini Türkiye Cumhu-
riyeti’nin temel dile¤i olarak temin edece¤iz!” (Z.C., Devre:
IV, cilt: 10, s.3; A.S.D.I, s.371).

2 Kas›m 1932 : Atatürk’ün, akflamüzeri Ankara Halkevi’ne gidifli, daha son-
ra Ankara Numune Hastanesi’ne gelerek -bir ameliyat ge-
çirmifl olan- Kâz›m (Özalp) Pafla’n›n o¤lu Teoman’› ziyare-
ti (A.N.D., s.112;A. An›l, s.86-87).

16 Kas›m 1932 : Çankaya’da akflam, Atatürk’ün sofras›nda, Abdülhak Hâ-
mit (Tarhan) ve efli Lüsyen Han›m’›n da davetli olarak bu-
lunmas› (A.N.D., s.116).

5 Aral›k 1932 : Atatürk’ün, Samih Rifat Bey’in ölümü nedeniyle Türk Dili
Tetkik Cemiyeti (Türk Dil Kurumu)’ne mektubu: “...Bu ac›
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karfl›s›nda Genel Merkez Heyeti’nizin gösterdi¤i duyarl›k,
Türk milletinin bilginleri için her zaman besleyegeldi¤i yük-
sek sayg›n›n yeni bir belirtisidir. Türk dilinin yükselmesi u¤-
runda y›llardan beri emek vermifl Baflkan›n›z›n yapt›¤› gibi
b›kmadan, usanmadan çal›flmak için içti¤iniz and› kutlar›m.
Bu and› hepinizin sa¤ ve sa¤lam olarak yerine getirmenizi
dilerim” (Türk Dili, say›: 1, Nisan 1933, s.2-3).

18 Aral›k 1932 : Atatürk’ün, Ankara’da ‹smetpafla K›z Enstitüsü’nde aç›lan
“Birinci Kad›n ‹ktisat Sergisi”ni ziyareti ve incelemeleri (M.
19.12.1932).

25 Aral›k 1932 : Atatürk’ün, saat 15.00’de Baflbakanl›¤a gelerek kabine
toplant›s›’na baflkanl›k yap›fl› (A.N.D., s.125).

26 Aral›k 1932 : Atatürk’ün, gece, Ankara Orduevi’ndeki müsamereyi fleref-
lendirmesi (A.N.D., s.126).

27 Aral›k 1932 : Atatürk’ün, Heyet-i Temsiliye ile Ankara’ya geldi¤i günün ilk
defa olarak törenle kutlanmas› (H.A., s.214-218).

: Atatürk’ün, saat 14.00’de -Ankara’ya geliflinin 13. y›ldönü-
münü kutlayan Ankaral›lar› izlemek üzere- K›l›ç Ali Bey’in
evine gidifli (A.N.D., s.126).

: Atatürk’ün, Ankara’ya geliflinin 13. y›ldönümü nedeniyle
Ankaral›lara söyledikleri: “...Ankara’ya geldi¤imden sonraki
mücadele hayat›m›zda hürriyet ve ba¤›ms›zl›k âfl›¤› kahra-
man Ankaral›lar›n gösterdikleri vefa ve yard›mlar› her vakit
minnetle anar›m!” (M. 28.12.1932).

: Çankaya’da, akflam Atatürk’ün sofras›nda, dört Ankara
Efesi’nin davetli olarak bulunmas› (A.N.D., s.126).

31 Aral›k 1932 : Atatürk’ün, yeni y›l nedeniyle Türk-Yunan dostlu¤u üzerine
Atina Ajans›’na demeci: “Türkiye ve Yunan anlaflmas› ve
dostlu¤u, milletler aras›nda çal›flma beraberli¤inin ve yeni
siyaset anlay›fl›n›n gerçekleflmifl çok güzel bir örne¤i ve in-
sanl›¤›n, do¤u Akdeniz ve Balkanlarda ilerleme ve yüksel-
mesinin bir ifadesidir” (Ayn› gün Yunan Cumhurbaflkan›,
Baflbakan› ve D›fliflleri Bakan› da Anadolu Ajans›’na de-
meç vermifllerdir). (Ha. 1.1.1933; C. 1.1.1933).

: Atatürk’ün, gece K›z›lay’›n Ankara Palas’ta düzenledi¤i Y›l-
bafl› Balosu’nu flereflendirmesi (A.N.D., s.128) ve saat

470



24.00’ten sonra Millî E¤itim Bakan› Reflit Galip taraf›ndan
-yeni y›l arma¤an› olarak- kendisine 3 kitap takdimi nede-
niyle söyledikleri: “Bu anda duydu¤um mutluluk büyüktür.
Kendisinden ve di¤er vekillerimizden her an böyle arma-
¤anlar beklerim. Vekil Bey’in naçiz dedikleri bu arma¤an
gerçekte çok de¤erlidir!” (Ha. 2.1.1933; A.S.D. V., s.61-
62).

-1933-

4 Ocak 1933 : Atatürk’ün, saat 17.00’de Ankara Halkevi’nde Türk Dili Tet-
kik Cemiyeti toplant›s›na baflkanl›k yapmas›, Cemiyet’in fa-
aliyetleri hakk›nda bilgi almas›; daha sonra Musiki Muallim
Mektebi’ni ziyareti (A.N.D. s. 129; C. 5.1.1933; M.
5.1.1933).

8 Ocak 1933 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Etimesgut’a gidifli, akflamüzeri
Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.130).

11 Ocak 1933 : Atatürk’ün, saat 14.00’de ‹smet Pafla’n›n köflküne gelifli,
daha sonra Gazi Orman Çiftli¤i’ne gidifli (A.N.D., s.131).

14 Ocak 1933 : Atatürk’ün, Çankaya’da Yunan Elçisi Sakellarapoulos’un
güven mektubunu kabulü ve Elçi’nin söylevine cevap ko-
nuflmas› (A.S.D.V, s.63-64).

15 Ocak 1933 : Atatürk’ün, saat 20.00’de trenle Ankara’dan Eskiflehir’e ha-
reketi (A.N.D., s.132; C. 16.1.1933).

16 Ocak 1933 : Atatürk’ün, Eskiflehir’de Valili¤i, Belediye’yi, Komutanl›¤›,
Halkevi’ni ziyareti, Eskiflehir Lisesi’nde derslere girifli ve
saat 18.00’de trenle Derince’ye hareketi (A.N.D., s.133; C.
17.1.1933; A.Y.G., s. 158).

17 Ocak 1933 : Atatürk’ün, Derince’den Gülcemal vapuru ile saat 18.00’de
Mudanya’ya gelifli, daha sonra saat 18.30’da Bursa’ya va-
r›fl› (A.N.D., s.133; C. 18.1.1933).

18 Ocak 1933 : Atatürk’ün, Bursa’da Valili¤i, Belediye’yi ve Komutanl›¤› zi-
yareti, flehirde tetkikleri (A.N.D., s.133; C.19.1.1933).

19 Ocak 1933 : Atatürk’ün, Bursa’da ‹pekifl Fabrikas›’n› ve Askerî Has- ta-
ne’yi ziyaretleri ve ‹pekifl Dokuma Fabrikas›’n›n hat›ra def-
terine yazd›klar›: “‹pekifl Fabrikas›’nda gördüklerimden çok
sevinç duydum” (A.N.D., s.133; C. 20.1.1933; Ha.
20.1.1933).
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20 Ocak 1933 : Atatürk’ün, Bursa’dan Gemlik’e gelifli, akflam Gülcemal va-
rupu  ile  Band›rma’ya hareketi   (A.N.D.,  s.133; A.Y.G.,
s.69).

21 Ocak 1933 : Atatürk’ün, Band›rma’dan Bal›kesir’e gelifli, Valili¤i, Beledi-
ye’yi, Kolordu Karargâh›’n› ve Cumhuriyet Halk Partisi’ni zi-
yareti (C. 22.1.1933; A.Y.G., s.69).

22 Ocak 1933 : Atatürk’ün, Bal›kesir’de Lise’yi ve Ö¤retmen Okulu’nu ziya-
reti, baz› derslere girifli, gece 24.00’te trenle Kütahya’ya
hareketi (A.N.D., s.133; C. 23.1.1933; A.Y.G., s.69).

23 Ocak 1933 : Atatürk’ün, Bal›kesir’den Kütahya’ya gelifli, resmî ziyaretle-
ri ve Kiremit Fabrikas›’n› gezmesi  (A.N.D., s.   133; C.
24.1.1933).

: Atatürk’ün, Ülkü dergisine ithafl› resmini arma¤an edifli:
“Ülkü’den, öz ülkümüzü yayma yolunda kutlu verimler bek-
lerim” (Ülkü dergisi, say›: 70, 1938).

24 Ocak 1933 : Atatürk’ün, Kütahya’da okullar› ziyareti, akflama do¤ru
trenle hareket ederek gece Afyon’a gelifli ve 23.30’da Af-
yon’dan Konya yönünde hareketi (A.N.D., s.133; C.
25.1.1933).

25 Ocak 1933 : Atatürk’ün, Konya üzerinden trenle Adana’ya gelifli ve fle-
hirde resmî ziyaretleri (A.N.D., s. 134; C. 26.1.1933).

: Millî E¤itim Bakan› Reflit Galip’in, Atatürk’e telgraf›: “...Mek-
teplere her zaman oldu¤u gibi bu seferki seyahatlerinde de
ayr›lan derin alâka pay›ndan dolay› övünen ve minnettar
kalan bütün ö¤retmen ve ö¤renci evlâtlar›m›z ad›na son-
suz flükranlar›m› sunar›m” (M. 26.1.1933).

: Atatürk’ün, Millî E¤itim Bakan› Reflit Galip’in telgraf›na ce-
vab›: “Ziyaret etti¤im okullarda ö¤retmenlerin, ö¤rencilerin
verimli çal›flma ve yüksek heyecan›n› görmekteyim” (M.
26.1.1933).

: Atatürk’ün, Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti Baflkan› Yusuf Ak-
çura’ya telgraf›: “Yaln›z Eskiflehir’de de¤il, gezdi¤im di¤er
yerlerde de verimli çal›flmalar›n›z›n parlak ürünlerini se-
vinçle görmekteyim. Cemiyetinizin bu yolda memlekete
yapmakta oldu¤u ve yapaca¤› hizmet ölçülemeyecek ka-
dar büyüktür. Üyelerin gözlerinden öperim” (A.T.T., s.27).
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26 Ocak 1933 : Atatürk’ün, Adana’dan trenle hareketi, Fevzipafla’dan geçi-
lerek Narl›’ya gelifli, burada trenden inerek otomobille Ga-
ziantep’e gelifli, Halkevi’ni ziyareti, akflam flerefine büyük
bir yemek verilmesi ve geceyi Vali Kona¤›’nda geçirmesi
(A.N.D., s. 134; C. 27.1.1933; A. Y.G., s. 164).

27 Ocak 1933 : Atatürk’ün, Gaziantep’te Valili¤i ve Belediye’yi ziyareti, ‹l
Genel Meclisi’nin kendisine hemflehrilik belgesi sunuflu
(A.Y.G.,s.164-165).

: Atatürk’ün, ö¤leden sonra Gaziantep’ten Narl›’ya gelifli, bu-
radan da trenle Adana’ya hareketi (A.N.D., s.134; A.Y.G.,
s.165).

: Prof. Dr. Fuat Köprülü’nün, Atatürk’e bayram tebriki: “Türk
milletine öz benli¤inin tükenmez kudretini veren büyük kur-
tar›c› ve yol göstericimizin sonsuz sayg›lar›mla bayram›n›
kutlarken, varl›¤›m›z› karanl›klardan kurtaran bu mukaddes
›fl›¤›n bafl›m›zdan eksik olmamas›n› ona candan ba¤l› her
Türk gibi Tanr›’dan dilerim” (A.Me., s.126; A.Bil, s.44-45).

28 Ocak 1933 : Atatürk’ün, Gaziantep’ten Adana’ya dönüflü ve buradan
Mersin’e geçerek resmî ziyaretlerde bulunuflu (A.N.D., s.
134).

: Atatürk’ün, Prof. Dr. Fuat Köprülü’nün 27 Ocak 1933 tarih-
li bayram tebriki telgraf›na cevab›: “Hakk›mdaki samimî
duygular›n›za teflekkür eder, baflar›lar dilerim” (A.Me.,
S.126; A.B‹l, s.45).

: Atatürk’ün, akflam Gülcemal vapuru ile Mersin’den Antal-
ya’ya hareketi (M. 30.1.1933;A.N.D., s.134;A.Y.G., s.281).

29 Ocak 1933 : Atatürk’ün, saat 17.30’da Gülcemal vapuruyla Mersin’den
Antalya’ya gelifli (Atatürk, karaya ç›kmam›fl, Antalya’da bu-
lunan Baflbakan ‹smet Pafla ve baz› heyetleri vapurda ka-
bul etmifltir). (M. 31.1.1933).

: Atatürk’ün, saat 21.00’de Gülcemal vapuru ile Antalya’dan
‹zmir’e hareketi (M. 31.1.1933).

30 Ocak 1933 : Atatürk’ün, Gülcemal vapuru ile Akdeniz’de -Fethiye ve
Marmaris koylar›na da girilerek- ‹zmir’e do¤ru yola devam
etmesi (A.N.D., s.134).
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31 Ocak 1933 : Atatürk’ün, Gülcemal vapuruyla saat 14.00’de Antalya’dan
‹zmir’e gelifli (A.N.D., s.134; C. 1.2.1933).

1 fiubat 1933 : Atatürk’ün, ‹zmir’de Valilik, Komutanl›k, Belediye ve Cum-
huriyet Halk Partisi Merkezi’ni ziyareti, okullar› gezmesi
(A.N.D., s.134; C. 2.2.1933).

2 fiubat 1933 : Atatürk’ün, Bornova’da yeni yap›lan Ziraat Mektebi’ni ziya-
reti (C. 3.2.1933; A.N.D., s.134).

3 fiubat 1933 : Atatürk’ün, ‹zmir’de Millî Kütüphane’yi ziyareti, kitaplar› tet-
kiki ve bilgi al›fl› (C. 4.2.1933).

: Atatürk’ün, kendisini Isparta’ya davet eden telgrafa cevab›:
“Arzuma ra¤men Isparta’ya u¤ramaya imkân bulamad›-
¤›mdan üzgünüm. ‹ktisat Vekili Celâl (Bayar) Beyefendi,
ad›ma da güzel Isparta’y› ve onun muhterem halk›n› ziya-
ret edecek ve hepinize sevgi ve sayg›lar›m› sunacakt›r” (M.
4.2.1933).

4 fiubat 1933 : Atatürk’ün, ‹zmir’den trenle hareket ederek Afyon’a gelifli,
buradan -Antalya’dan dönen- ‹smet Pafla ile beraber Bile-
cik’e hareketi (A.N.D., s.134; C. 5.2.1933).

5 fiubat 1933 : Atatürk’ün, sabah saat 5.00’de Bilecik’e gelifli, Bilecik’ten
otomobille hareket ederek saat 9.30’da Bursa’ya gelifli
(A.N.D., s.135; C. 6.2.1933).

6 fiubat 1933 : Atatürk’ün, Bursa’da baz› kiflilerin ezan ve kametin Türkçe
okunmas› nedeniyle 1 fiubat’ta ç›kard›klar› olay hakk›nda
Anadolu Ajans› arac›l›¤›yla resmî bildirisi: “...Olaya dikkati-
mizi bilhassa çevirmemizin sebebi, dini siyaset ve herhan-
gi bir tahrike vesile etmeye asla müsamaha etmeyece¤imi-
zin bir daha anlafl›lmas›d›r. Meselenin mahiyeti esasen din
de¤il, dildir. Kesin olarak bilinmelidir ki, Türk milletinin millî
dili ve millî benli¤i bütün hayat›nda hâkim ve esas kalacak-
t›r!” (Ha. 7.2.1933; C. 7.2.1933; M. 7.2.1933).

: Atatürk’ün, akflam Bursa’dan Mudanya’ya, buradan da
Gülcemal vapuru ile ‹stanbul’a hareketi (A.N.D., s.135; C.
7.2.1933).

: Atatürk’ün, gece Bursa’dan ‹stanbul’a gelifli (A.‹.H.II, s. 13;
M., 7.2.1933; A.N.D., s.135).
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8 fiubat 1933 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda eski M›s›r Hidivi Ab-
bas Hilmi Pafla, Berlin Büyükelçisi Kemalettin Sami Pafla,
Pertev (Demirhan) Pafla ve fiair Abdülhak Hâmit’i kabulü
(C. 9.2.1933; M. 9.2.1933; A.‹.H.II, s.17).

10 fiubat 1933 : Atatürk’ün, Topkap› Saray›’n› ziyareti, saray›n muhtelif bö-
lümlerinde incelemeleri ve Topkap› Eski Eserler Müzesi
Müdürü Tahsin (Öz) Bey’den bilgi al›fl› (C. 11.2.1933;
A.N.D., s. 135).

14 fiubat 1933 : Atatürk’ün, beraberinde Kemalettin Sami Pafla oldu¤u hal-
de Dolmabahçe’den Sakarya motoru ile Suadiye’ye gele-
rek Pafla’y› b›rakmas›, otomobille Kad›köy’e gelerek Kad›-
köy iskelesinden vapura binip halk aras›nda Karaköy’e ge-
lifli ve Vali Muhittin (Üstünda¤) Bey’le akflam yeme¤i için
Tarabya’da Tokatl›yan’a gidifli (M. 15.2.1933; A.N.D., s.
137).

16 fiubat 1933 : Atatürk’ün, gece Pera Palas’ta düzenlenen baloyu fleref-
lendirmesi (A.N.D., s.138).

22 fiubat 1933 : Atatürk’ün, akflamüzeri otomobille Beyaz›t ve fiiflli tarafla-
r›nda bir gezinti yapmas› (A.N.D., s.139).

24 fiubat 1933 : Atatürk’ün, Ankara Halkevi’ndeki söylevini radyodan dinle-
dikten sonra Baflbakan ‹smet Pafla’ya telgraf›: “Halke-
vi’nde yapt›¤›n›z konuflmay› zevkle dinledim. Tebrik ve te-
flekkür ederim. Necip Ali Bey’in demeç ve aç›klamas›ndan
da çok memnun oldum. Kendisini taraf›mdan takdir ve tal-
tif buyurman›z› rica ederim” (M. 25.2.1933).

26 fiubat 1933 : Atatürk’ün, akflam trenle ‹stanbul’dan Ankara’ya hareketi
(C. 27.2.1933; A.N.D., s. 140).

27 fiubat 1933 : Atatürk’ün,   trenle   ‹stanbul’dan   Ankara’ya  gelifli   (C.
28.2.1933; A.N.D., s.141).

28 fiubat 1933 : Atatürk’ün, Roosevelt’e yap›lan suikast nedeniyle Amerika
Birleflik Devletleri Baflkan› Hoover’e telgraf›: “Pek muhte-
rem Roosevelt aleyhine yap›lan alçakça suikast giriflimi,
üzüntüme sebep oldu. Bu vesile ile dostane sevgilerimin ve
asil Amerikan milleti hakk›nda Türk halk›n›n hislerini taze-
leme teminat›n›n kabulünü sizden rica ederim” (A.T.T.,
s.28).

2 Mart 1933 : Atatürk’ün, gece Çankaya’da film izlemesi (A.N.D., s. 141).
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8 Mart 1933 : Atatürk’ün baflkanl›¤›nda Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin top-
lant›s› ve dil çal›flmalar› hakk›nda baz› kararlar al›nmas›
(C. 9.3.1933).

: Atatürk’ün, gece Çankaya’da film izlemesi (A.N.D., s. 143).

10 Mart 1933 : Atatürk’ün, akflamüzeri otomobille Gazi Orman Çiftli¤i’ne
kadar bir gezinti yapmas›, geceyi Çankaya’da film izleyerek
geçirmesi (A.N.D., s.144).

12 Mart 1933 : Atatürk’ün, Erzurum’un kurtulufl günü nedeniyle ‹stanbul
Halkevi’nde toplant› düzenleyen Erzurumlu gençlerin sayg›
ve ba¤l›l›k telgraf›na cevab›: “Erzurum’un kurtuluflunun y›l-
dönümünü ben de sizinle beraber kutlar, sayg›de¤er halka
hakk›mda gösterdikleri sevgiden dolay› teflekkür ederim”
(M. 15.3.1933).

14 Mart 1933 : Atatürk’ün, Amerika Birleflik Devletleri Baflkan› Roosevelt’e
göreve bafllamas› nedeniyle tebrik telgraf› (Ha. 15.3.1933).

: Atatürk’ün, ö¤leden sonra otomobille flehirde bir gezinti
yapmas› (A.N.D., s.145).

16 Mart 1933 : Atatürk’ün, gece Çankaya’da film izlemesi (A.N.D., s. 145).

17 Mart 1933 : Atatürk’ün, gece Çankaya’da film izlemesi (A.N.D., s. 146).

19 Mart 1933 : Atatürk’ün, orduya hitaben Fahrettin (Altay) Pafla’ya -onun
a¤z›ndan- bir söylev dikte etmesi: “...Silâhlar›m›z› büyük
Türk ulusunu ezmek isteyenlerin gözlerine do¤rultal›m.
Bunda amaç, düflman olsun. Bu amaca giden kurflun,
Türk’ün ülkü kurflunudur!” (O. Y.S., s.451-452;A.Ya., s.12).

21 Mart 1933 : Atatürk’ün, gece Ankara Halkevi’nde, Gazi Orman Çiftli¤i
ö¤rencilerinin verdi¤i temsili izlemesi (A.N.D., s.146).

22 Mart 1933 : Atatürk’ün, Çankaya’da Sovyet Büyükelçisi Suriç ve bera-
berindeki Sovyet dilbilimcisi iki profesörü kabul edifli
(A.N.D., s. 146).

: Atatürk’ün, gece Çankaya’da yap›lan kabine toplant›s›nda
bulunuflu (A.N.D., s. 146).

24 Mart 1933 : Atatürk’ün, gece Çankaya’da film izlemesi (A.N.D., s. 147).

26 Mart 1933 : Atatürk’ün, Çankaya’da Baflbakan ‹smet Pafla ve D›fliflleri
Bakan› Tevfik Rüfltü (Aras) Bey’i kabulü (A.N.D., s.147).

476



: Atatürk’ün, gece M›s›r Elçili¤i’ndeki suareyi flereflendirme-
si (A.N.D., s. 147).

27 Mart 1933 : Atatürk’ün, dil çal›flmalar›na gösterdikleri yak›n ilgi nede-
niyle Millî Türk Talebe Birli¤i’ne telgraf›: “Millî ülküye ulafl-
t›ran öz dil yolunda durmadan, flaflmaz büyük ad›mlarla yü-
rümeye verdi¤iniz de¤erden dolay› sizi överim. Yürekten
sevgiler çocuklar›m!” (Ha. 28.3.1933).

28 Mart 1933 : Atatürk’ün, gece Çankaya’da film izlemesi (A.N.D., s.148).

29 Mart 1933 : Atatürk’ün, Çankaya’da Amerika Büyükelçisi Sherrill’in ve-
da ziyaretini kabulü (A.N.D., s.148).

2 Nisan 1933 : Atatürk’ün, Çankaya’da yap›lan Türk Dili Tetkik Cemiyeti-
nin toplant›s›na baflkanl›k edifli (A.N.D., s.149).

7 Nisan 1933 : Atatürk’ün, gece Çankaya’da film izlemesi (A.N.D., s.151).

9 Nisan 1933 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Gazi Orman Çiftli¤i’ne gidifli, ak-
flamüzeri Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.151).

13 Nisan 1933 : Atatürk’ün, akflamüzeri otomobille Keçiören yöresinde bir
gezinti yapmas›, geceyi Çankaya’da film izleyerek geçir-
mesi (A.N.D., s. 152).

15 Nisan 1933 : Atatürk’ün, Çankaya’da Bulgar Elçisi Antonof’un güven
mektubunu kabulü ve Elçi’nin konuflmas›na cevap söylevi
(Ha. 16.4.1933; A.N.D., s.153; D.B.Y., 1967, s.1046).

17 Nisan 1933 : Atatürk’ün baflkanl›¤›nda, Çankaya’da Türk Tarihi Tetkik
Cemiyeti üyelerinin kat›ld›¤› toplant›da, haz›rlanmakta olan
“Türk Tarihinin Ana Hatlar›” adl› müsvettelerin okunarak
tart›fl›lmas› (Çankaya’daki bu toplant›lar, 20 nisan 1933’e
kadar 4 gün devam etmifl, daha sonra 22 Nisan - 13 May›s
1933 tarihleri aras›nda da Türk Tarih Kurumu’nda toplan›-
larak müsvettelerin okunmas› tamamlanm›flt›r.
C.E.Y.T.T.K., s.21-23;A.N.D., s.153).

18 Nisan 1933 : Atatürk’ün, Çankaya’da Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin top-
lant›s›na baflkanl›k yapmas› (A.N.D., s.153).

19 Nisan 1933 : Atatürk’ün, Çankaya’da Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin top-
lant›s›na baflkanl›k yapmas› (A.N.D., s.154).

20 Nisan 1933 : Atatürk’ün, Çankaya’da Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin top-
lant›s›na baflkanl›k yapmas› (A.N.D., s.154).
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24 Nisan 1933 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Ankara Halkevi’ne gelerek, bu-
rada çal›flmalar›n› sürdüren Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti
toplant›s›na baflkanl›k yapmas› (A.N.D., s.155).

25 Nisan 1933 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Ankara Halkevi’ne gelerek, Türk
Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin toplant›s›na baflkanl›k yapmas›
(A.N.D., s. 156).

26 Nisan 1933 : Atatürk’ün, akflamüzeri Ankara Halkevi’ne gelerek, Türk
Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin toplant›s›na baflkanl›k yapmas›
(A.N.D.,s.156).

27 Nisan 1933 : Atatürk’ün, Razgrad olay›n› protesto amac›yla yap›lan
gençlik gösterisinin izin al›nmadan yap›lmas› nedeniyle ko-
vuflturmaya geçilmesi üzerine, izinsiz gösteriyle ilgileri ol-
mad›¤›n› bildiren Türk Talebe Birli¤i Kongresi daimî dele-
gelerine telgraf›: “Gençli¤in çal›flkan, hassas ve milliyetçi
yetiflmesi esas dileklerimizdendir. Gençlik her türlü faali-
yetlerinde Cumhuriyet kanunlar›na ve Cumhuriyet kuvvet-
lerinin usul ve kurallar›na uymaya da dikkatli olmal›d›r.
Cumhuriyet hükûmetinin millî meselelerde vazifesini bilir
oldu¤una ve kanunlar›n ve adlî kuvvetlerin adaletine emin
olunuz” (C. 28.4.1933; M. 29.4.1933).

28 Nisan 1933 : Atatürk’ün, akflamüzeri Ankara Halkevi’ne gelerek, Türk
Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin toplant›s›na baflkanl›k yapmas›
(A.N.D., s.156).

29 Nisan 1933 : Atatürk’ün, akflamüzeri Ankara Halkevi’ne gelerek, Türk
Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin toplant›s›na baflkanl›k yapmas›
(A.N.D., s.157).

30 Nisan 1933 : Atatürk’ün, akflamüzeri Ankara Halkevi’ne gelerek, Türk
Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin toplant›s›na baflkanl›k yapmas›
(A.N.D., s.157).

4 May›s 1933 : Atatürk’ün, akflam saat 21.30’da ‹çiflleri Bakan› fiükrü Ka-
ya’n›n evine gidifli, gece Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.
158).

5 May›s 1933 : Atatürk’ün, Ankara’ya 18 km uzakl›ktaki Ahlatl›bel bölge-
sinde devam eden arkeoloji araflt›rmalar›n› izlemesi
(A.N.D.,s.158;C. 6.5.1933).

6 May›s 1933 : Atatürk’ün, saat 18.00’de Baflbakan ‹smet Pafla’n›n köflkü-
ne gidifli (A.N.D., s.159).
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8 May›s 1933 : Atatürk’ün, akflamüzeri Ahlatl›bel bölgesine giderek, bura-
da yap›lan arkeolojik kaz›lar› izlemesi (A.N.D., s.159).

10 May›s 1933 : Atatürk’ün, Türk ba¤›ms›zl›k savafl› ve ink›lâb›m›z üzerine
sohbet esnas›nda söyledikleri: “...‹ki Mustafa Kemal var:
Biri ben, fert olan, fanî olan Mustafa Kemal... ‹kinci Musta-
fa Kemal’den ise “Ben” diye bahsedemem. Ondan ancak
“Biz” diye bahsedebilirim. O Mustafa Kemal, yani sizler, bu
akflam etraf›mda olanlar, memleketin her köflesinde çal›-
flan köylüler, uyan›k, ayd›n, vatansever, milliyetçi vatan-
dafllar... ‹flte ben onlar›n hayalini tespit ediyorum, onlar›n
hayalini gerçeklefltirmeye çal›fl›yorum. O Mustafa Kemal,
ölmez! O, Türk milletinin ihtiyaçlar› ile beraber, gitgide uya-
nan fluuru ile beraber, gelifle gelifle ebedî olarak yaflaya-
cakt›r. Bizde cumhuriyeti yapan, ink›lâb› yaratan, o “Biz” di-
ye ifade edebilece¤im Mustafa Kemal’dir!” (M. 11.5.1933).

14 May›s 1933 : Atatürk’ün, Çankaya’da Arnavutluk Elçisi Cavit Leskovi-
ku’nun güven mektubunu kabulü ve Elçi’nin söylevine ce-
vap konuflmas› (A.S.D.V., s.64).

17 May›s 1933 : Atatürk’ün, saat 17.30’da K›l›ç Ali Bey’in evine gidifli, saat
20.30’da Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.163).

18 May›s 1933 : Çankaya’da akflam, Atatürk’ün sofras›nda Abdülhak Hâmit
(Tarhan) ve efli Lüsyen Han›m’›n da davetli olarak bulunu-
flu (A.N.D., s.163).

19 May›s 1933 : Atatürk’ün, Amerika Birleflik Devletleri Baflkan›  Roose-
velt’in devlet baflkanlar›na gönderdi¤i, devletlerin karfl› kar-
fl›ya oldu¤u güçlükler ve dünya bar›fl› ile ilgili söylevine ce-
vab›: “...Ekonomik kalk›nma için her memlekette yap›lan
gayretlerin, makul ve iyi düflünülmüfl uluslararas› toplu ted-
birlerle tamamlanmas› zorunlu oldu¤unda tamam›yla ayn›
görüflteyiz” (A.T.T.B., s.557-558; Ha. 20.5.1933).

24 May›s 1933 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel
Merkezi’ne gelifli, saat 20.00’de Çankaya’ya dönüflü
(A.N.D., s.165).

25 May›s 1933 : Atatürk’ün, Marmara Köflkü’nde, Gazi Orman Çiftli¤i’nin 8.
kurulufl y›ldönümü flenli¤inde bulunmas› (A.N.D., s.166).

27 May›s 1933 : Atatürk’ün, gece ‹smet Pafla’n›n köflküne gidifli, bir süre
kald›ktan sonra Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.166).
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31 May›s 1933 : Atatürk’ün, saat 17.00’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
gelifli, saat 19.30’da Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.168).

: ‹stanbul Darülfünunu’nun kald›r›lmas›na ve Millî E¤itim Ba-
kanl›¤›’nca yeni bir üniversite kurulmas›na dair Kanun’un
kabulü (Z.C., Devre: IV. cilt: 15, s.483). (Bu kanunla 31
Temmuz 1933’te ‹stanbul Darülfünunu kapat›lm›fl, 1 A¤us-
tos 1933’te ‹stanbul Üniversitesi kurulmufltur).

2 Haziran 1933 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra ‹smet Pafla’n›n köflküne gidifli,
daha sonra flehirde otomobille bir gezinti yaparak Çanka-
ya’ya dönüflü (A.N.D., s.168).

3 Haziran 1933 : Atatürk’ün, akflamüzeri Etimesgut, Çak›rlar ve Gazi Orman
Çiftli¤i yöresinde otomobille bir gezinti yapmas› (A.N.D., s.
169).

4 Haziran 1933 : Atatürk’ün, Genelkurmay Baflkanl›¤›’na gidifli ve Mareflal
Fevzi Çakmak’la görüflmesi (A.N.D., s.169).

: Atatürk’ün, akflam, devlet ve fikir adamlar›yla sohbet esna-
s›nda söyledikleri: “Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi
sistemi ile devlet flekli demektir. Biz Cumhuriyet’i kurduk, o
on yafl›n› doldururken demokrasinin bütün gereklerini s›ra-
s› geldikçe uygulamaya koymal›d›r. Kad›n haklar›n› tan›-
mak da bunun bir gere¤i olacakt›r. Müsterih olunuz!” (A. ve
De., s.3).

5 Haziran 1933 : Atatürk’ün, ö¤leden önce flehirde otomobille bir gezinti
yapmas›, daha sonra ‹smet Pafla’n›n köflküne gidifli, ö¤le-
den sonra Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.169).

8 Haziran 1933 : Atatürk’ün, Yunan eski Baflbakan› Venizelos’a yap›lan su-
ikast nedeniyle Yunanistan Cumhurbaflkan› Zaimis ve Ve-
nizelos’a üzüntülerini bildiren telgraflar› (M. 9.6.1933).

9 Haziran 1933 : Atatürk’ün, akflam K›l›ç Ali Bey’in evine gidifli, geç saatler-
de Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.171).

10 Haziran 1933 : Atatürk’ün, akflam Ali Fuat Pafla’n›n Marmara Köflkü’nde
verdi¤i ziyafeti flereflendirmesi (A.N.D., s.171).

11 Haziran 1933 : Atatürk’ün, Afgan Kral› Nadir Han’a kardeflinin ölümü se-
bebiyle baflsa¤l›¤› telgraf› (V. 12.6.1933).

12 Haziran 1933 : Atatürk’ün hazineye devredece¤i mallar›nda, mirasç›lar›n
mahfuz hisselerini önleme amac›yla 2307 say›l› Kanun’un
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabulü: “Gazi Mustafa Ke-
mal Hazretlerinin, Medenî Kanun’un 452. maddesi daire-
sindeki tasarruflar›, mahfuz hisseler hakk›ndaki hükümden
müstesna olup bütün mallar›nda muteberdir” (A.H.II, s.753-
754).

14 Haziran 1933 : Atatürk’ün, Çankaya’da Polonya Elçisi Potocki’nin güven
mektubunu kabulü ve Elçi’nin söylevine cevap konuflmas›
(A.S.D.V, s.65;A.N.D., s.172).

15 Haziran 1933 : Atatürk’ün, akflamüzeri atla, Çankaya’dan istasyon’a kadar
bir gezinti yapmas›, buradan otomobille Marmara Köflkü’ne
gelifli, akflam Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.173).

18 Haziran 1933 : Atatürk’ün, ö¤leye do¤ru, atla Çankaya’dan Sö¤ütözü’ne,
oradan da Gazi Orman Çiftli¤i’ne kadar bir gezinti yapma-
s› (A.N.D., s. 174).

18/19 Haziran 1933: Atatürk’ün, gece saat 02.30’da atla Gazi Orman Çiftli¤i ya-
k›n›nda Mühye köyüne gidifli, sabahleyin otomobille çiftli¤e
dönüflü (A.N.D., s.174).

19 Haziran 1933 : Atatürk’ün, akflamüzeri atla Gazi Orman Çiftli¤i yöresinde
bir gezinti yapmas›, geceyi Marmara Köflkü’nde geçirmesi
(A.N.D., s.174).

20 Haziran 1933 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Balgat köyü yöresindeki kaz›lar›
izlemesi (A.N.D., s.174).

22 Haziran 1933 : Atatürk’ün, Genelkurmay Baflkanl›¤›’n› ziyareti ve Mareflal
Fevzi Çakmakla görüflmesi (A.N.D., s.175).

: Atatürk’ün, Ankara yak›n›nda Yal›ncak Köyü’nde inceleme-
leri, köyde yemek yemesi ve köy iflleri hakk›nda bilgi alma-
s› (C. 23.6.1933).

24 Haziran 1933 : Atatürk’ün, Ankara K›z Lisesi’ni ziyareti ve s›navlarda bu-
lunmas› (A.N.D., s.175).

27 Haziran 1933 : Atatürk’ün, Ankara’da ‹smetpafla K›z Enstitüsü’nü ziyareti
(A.N.D., s.176).

: Atatürk’ün, Polonya Cumhurbaflkanl›¤›’na yeniden seçilen
‹gnace Mascicki’ye kutlama telgraf› (T. 28.6.1933).

: Atatürk’ün gece Nuri (Conker)’in evine gidifli, geç saatlerde
Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.176).
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28 Haziran 1933 : Atatürk’ün, Ankara Erkek Lisesi’ni ziyareti ve s›navlarda
bulunmas› (A.N.D., s.177; M. 29.6.1933).

29 Haziran 1933 : Atatürk’ün, Ankara Hukuk Fakültesi s›navlar›nda bulunma-
s› (Ha. 30.6.1933).

: Atatürk’ün, akflam trenle Ankara’dan ‹stanbul’a hareketi
(Ha. 30.6.1933; A.N.D., s. 177).

30 Haziran 1933 : Atatürk’ün, trenle Ankara’dan ‹stanbul’a gelifli (C. 1.7.1933;
A.N.D., s.177).

1 Temmuz 1933 : Atatürk’ün, ‹stanbul’da Galatasaray Lisesi’ni ziyareti ve s›-
navlarda bulunuflu (C. 2.7.1933; A.N.D., s.178).

2 Temmuz 1933 : Atatürk’ün, ‹stanbul Darülfünunu’nu ziyareti ve Hukuk Fa-
kültesi s›navlar›nda bulunuflu (C. 3.7.1933; A.N.D., s.178;
A.‹.L.II, 8.27-29)’.

4 Temmuz 1933 : Atatürk’ün, sabah›n erken saatlerinde ‹stanbul’dan yatla
Yalova’ya hareketi ve sabah Yalova’ya gelifli (A.N.D.,
s.178).

: Atatürk’ün, akflamüzeri Yalova’dan yatla ‹stanbul’a hareke-
ti, saat 21.00’de Dolmabahçe Saray›’na gelifli (A.N.D.,
s.178).

: Atatürk’ün, Amerika’n›n ba¤›ms›zl›k günü nedeniyle Ameri-
ka Birleflik Devletleri Baflkan› Roosevelt’e kutlama telgraf›
(M. 17.7.1933).

5 Temmuz 1933 : Millî E¤itim Bakan› Reflit Galip’in, Ankara’dan Atatürk’e
telgraf›: “Kurtulufl zaferinden sonra ne olmak istersiniz?
sorgusunda bulunan bir arkadafl›m›za, ‘Maarif Vekili olmak
isterdim’ buyurmufltunuz. Bu dile¤iniz ilk bak›ma elde edil-
memifl görünür. Gerçekçe, her zaman Maarif Vekilli¤i iflini
bilfiil izlemeye en büyük önemi verdiniz. ...Buradaki teftifl-
lerden sonra ‹stanbul’da Galatasaray Lisesi ve Darülfünun
s›navlar›na alâkan›z›n yay›l›fl›, profesörlerden en küçük
köy ö¤retmenlerine kadar bütün maarif ailesinin vazife aflk
ve heyecan›n› art›rd›” (M. 7.7.1933).

6 Temmuz 1933 : Atatürk’ün, akflamüzeri Sakarya motoru ile Dolmabah-
çe’den Büyükada’ya gelifli, burada Fethi (Okyar) Bey’in
köflküne gidifli, akflam Dolmabahçe Saray›’na dönüflü
(A.N.D., s.180).
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: Atatürk’ün, Millî E¤itim Bakan› Reflit Galip’in 5 Temmuz
1933 tarihli telgraf›na cevab›: “Telgraf›n›z› ald›m, memnun
oldum. Teflekkür ederim” (M. 7.7.1933).

7 Temmuz 1933 : Atatürk’ün, akflamüzeri motorla Bo¤az’da bir gezinti yap-
mas›, daha sonra Kalam›fl koyuna gidifli, geç saatlerde
Dolmabahçe Saray›’na dönüflü (A.N.D., s.180).

8 Temmuz 1933 : Atatürk’ün, akflamüzeri otomobille Küçükçekmece ve Flor-
ya’da bir gezinti yapmas›n› takiben gece motorla Dolma-
bahçe Saray›’na dönüflü (A.N.D., s.180).

14 Temmuz 1933 : Atatürk’ün, Ertu¤rul yat› ile ‹stanbul’dan Çanakkale’ye geli-
fli, flehirde k›sa süre kald›ktan sonra Yalova’ya geçifli (C.
16.7.1933).

15 Temmuz 1933 : Atatürk’ün, akflam Yalova’dan ‹stanbul’a dönüflü (C.
16.7.1933; A.N.D., s. 182).

16 Temmuz 1933 : Atatürk’ün, akflamüzeri motorla Bo¤az’da bir gezinti yap-
mas›, Rasim Ferit (Talay) Bey’in evine u¤ramas›, gece Dol-
mabahçe Saray›’na dönüflü (A.N.D., s.183).

18 Temmuz 1933 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan Yalova’ya gidifli (C. 19.7.1933;
A.N.D., s.183;A.‹.H.II, s.32).

24 Temmuz 1933 : Atatürk’ün, Lozan Bar›fl Antlaflmas›’n›n 10. y›ldönümü ne-
deniyle ‹smet Pafla’ya telgraf›: “Bugün, Lozan günüdür. Bu
günü millete kazand›ran zât-› devletlerini bütün kalbimle
tebrik eder ve gözlerinizden öperim” (M. 25.7.1933; Ha.
25.7.1933).

: Atatürk’ün, Yalova’da Millet Çiftli¤i’nde denize girifli, daha
sonra motorla Karamürsel’e gelifli, oradan da ‹stanbul’a dö-
nüflü (A.N.D., s. 186).

25 Temmuz 1933 : Atatürk’ün, akflamüzeri, bir deniz kazas› geçiren Millî E¤i-
tim Bakan› Reflit Galip’i Moda’daki köflkünde ziyareti (C.
26.7.1933).

: Atatürk’ün, akflam Ertu¤rul yat›yla ‹stanbul’dan Yalova’ya
geçifli (A.N.D., s.186).

27 Temmuz 1933 : Atatürk’ün, Adatepe torpidosuyla Yalova’dan ‹stanbul’a dö-
nüflü ve Dolmabahçe Saray›’nda eski Afgan Kral› Amanul-
lah Han’› kabulü (C. 28.7.1933; A.N.D., s. 187).
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: Atatürk’ün, akflam Adatepe torpidosu ile ‹stanbul’dan Yalo-
va’ya geçifli ve geminin hat›ra defterine yazd›klar›: “Adate-
pe ile yapt›¤›m k›sa yolculu¤un de¤erli hat›ras›n› unutma-
yaca¤›m. Yak›ndan tan›mak f›rsat›na sahip oldu¤um seç-
me deniz komutanlar›m›z, genç subaylar›m›z ve denizcile-
rimizle iftihar ettim” (C. 4.8.1933; A. ve D., s. 130).

31 Temmuz 1933 : Atatürk’ün, akflamüzeri Ankara motoruyla Yalova’dan ‹s-
tanbul’a gelifli, Dolmabahçe Saray›’nda k›sa bir süre din-
lendikten sonra tekrar Yalova’ya dönüflü (A.N.D., s. 188).

1 A¤ustos 1933 : Atatürk’ün, Yalova’da ö¤leden sonra Frans›z Büyükelçisi
Charles de Chambrun’u kabulü (C. 2.8.1933).

: Kanunla kapat›lan ‹stanbul Darülfünunu’nun yerine ‹stan-
bul Üniversitesi’nin kurulmas› (O.Y.K., s.185; AB., s.309;
C. 2.8.1933).

6 A¤ustos 1933 : Atatürk’ün, Baflbakan ‹smet Pafla’ya mektubu: “‹smet, bü-
yük adams›n; hassas oldu¤un kadar his veren adams›n.
...Sen, beni muhakkak çok seviyorsun. Ya ben seni! Buna
cevap istemez. Gözlerinden öperim!” (A.v.‹., C.
11.11.1986).

12 A¤ustos 1933 : Atatürk’ün, sabah Ertu¤rul yat› ile Yalova’dan Pendik’e ge-
lifli, ‹smet Pafla’yla beraber Yalova’ya dönüflü (A.N.D.,
s.191;A.‹.H.II., s.34).

17 A¤ustos 1933 : Atatürk’ün, Yalova’dan ‹stanbul’a dönüflü ve Dolmabahçe
Saray›’nda Türk Dili Tetkik Cemiyeti Merkez Heyeti’nin top-
lant›s›na baflkanl›k edifli (A.‹.H.II, s.35).

19 A¤ustos 1933 : Atatürk’ün, sabah ‹stanbul’dan Yalova’ya gidifli, akflam dö-
nüflü (A.‹.H.II, s.35).

20 A¤ustos 1933 : Atatürk’ün, Sovyet Rusya’dan ithal edilen baz› mallar›n
yerli mallardan düflük fiyatla sat›lmas› üzerine, önlem al›n-
mas› hususunda Baflbakanl›¤a telgraf›: “...Aksi takdirde
Ruslar›n, Türk pazar›ndan bir miktar mal sat›n almakla bi-
ze görünüflte temin ettikleri fayda, haks›z rekabetle tama-
men hiçe indirilmifl olur” (A.T.T.B., s.559; C. 17.9.1956).

: Atatürk’ün, Dolmabahçe’den motorla Büyükada’ya gidifli
(A.N.D., s. 193).

21 A¤ustos 1933 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda eski Frans›z Baflbaka-
n› Herriot’u kabulü ve 2,5 saat görüflmesi (E.H.A.A.D.,

484



s.33-36; C. 22.8.1933). (Atatürk, D›fliflleri Bakan› Tevfik
Rüfltü (Aras) Bey’in de haz›r bulundu¤u bu görüflme esna-
s›nda Herriot’ya Büyük Nutuk’lar›ndan bir nüshay› imzal›
olarak arma¤an etmifllerdir).

22 A¤ustos 1933 : Atatürk’ün, akflamüzeri Rasim Ferit (Talay) Bey’in evine gi-
difli, geç saatlerde Dolmabahçe Saray›’na dönüflü (A.N.D.,
s. 193).

23 A¤ustos 1933 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’ndan Yalova’ya gelifli.

24 A¤ustos 1933 : Eski Frans›z Baflbakan’› Herriot’un, ‹stanbul’dan ayr›l›rken
Havas Ajans› muhabirine demeci: “Cumhurbaflkan› olarak
Gazi Mustafa Kemal ile mülakatlar›n en faydal›s›n› ve en
dikkate de¤er olan›n› yapmakla övünüyorum. Ciddiyeti ve
zekas›n›n geniflli¤i bende derin izlenim b›rakt›. Asker, keli-
menin bütün kuvvetli manas›yla bir Hükûmet adam› olmufl-
tur. Gazi’nin eseri, çeflitli yönleri içindeki yekpareli¤i ile fla-
yan-› hayrettir. O Türkiye’ye gerçek bir Cumhuriyet verdi.
Yüzeysel görüfller ve iftiralar onun eserinin baflar›s›n› örte-
mez!” (M. 26.8.1933).

26 A¤ustos 1933 : Atatürk’ün, Türkiye ‹fl Bankas›’n›n 9. kurulufl y›ldönümü ne-
deniyle Yalova’da, ‹fl Bankas› Heyeti’ni kabulü ve demeci:
“‹fl Bankas› mütevaz› bir sermaye ile ifle bafllam›flt›r, müte-
vaz› olan maddî sermayesi idi, fakat manevî sermayesi çok
büyüktü, çünkü iflin bafl›nda gayet k›ymetli, iyi ahlâkl›, se-
batl› Celâl (Bayar) Bey ve onun yan›nda birkaç kifliyi geç-
meyen güzide arkadafllar bulunuyordu. Bu maddî serma-
yenin yüzlerce misli ile ifle bafllam›fl ve hiçbir baflar› gös-
termeden batm›fl nice kurumlar tan›r›z. Demek ki bir kuru-
mun yaflamas›, geliflmesi, baflar› kazanmas› o kurumun
bafl›na geçenlerin ahlâkl›, dürüst, imanl› kifliler olmas›na
ba¤l›d›r. ‹fl Bankas›, memleketimizin iktisadiyat›na çok ya-
rarl› hizmetler yapm›flt›r. Bence bütün bu hizmetlerin üstün-
de daha mühim olan bir hizmeti de bankac›l›kta gençlerimi-
zi yetifltirmifl olmas›d›r. En çok bununla iftihar ederim” (C.
27.8.1933).

30 A¤ustos 1933 : Atatürk’ün, Yalova’da Genelkurmay Baflkan› Mareflal Fev-
zi (Çakmak) Pafla’y› kabulü (A.N.D., s.195).
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1 Eylül 1933 : Atatürk’ün, akflamüzeri Yalova’dan motorla Büyükada Yat
Kulübü’ne gelifli, gece tekrar Yalova’ya dönüflü (A.N.D., s.
195).

3 Eylül 1933 : Atatürk’ün, Yalova’dan motorla Heybeliada’da Kemalettin
Sami Pafla’n›n köflküne gelifli, bir süre istirahatten sonra
araba ile adada bir gezintiyi takiben tekrar Yalova’ya dönü-
flü (A.N.D., s.196).

5/6 Eylül 1933 : Atatürk’ün, Yalova’dan Ertu¤rul yat› ile ‹stanbul’a hareketi
(Geceyi yatta geçirmifltir. A.N.D., s.196).

6 Eylül 1933 : Atatürk’ün, sabah Yalova’dan ‹stanbul’a dönüflü (A.N.D., s.
197).

7 Eylül 1933 : Atatürk’ün, akflam trenle ‹stanbul’dan Ankara’ya hareketi
(C. 8.9.1933; A.N.D., s.197).

8 Eylül 1933 : Atatürk’ün,   trenle   ‹stanbul’dan   Ankara’ya  gelifli   (C.
9.9.1933; A.N.D., s.197).

9 Eylül 1933 : Atatürk’ün, akflamüzeri Marafl Milletvekili Mithat (Saylam)
Bey’in evine u¤ray›fl›, gece Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.
198).

11 Eylül 1933 : Atatürk’ün, Çankaya’da Ankara’ya gelen Yunanistan Bafl-
bakan› Çaldaris, D›fliflleri Bakan› Maximos ve Ekonomi Ba-
kan› Pesmazo¤lu’nu kabulü (C. 12.9.1933; M. 12.9. 1933).

: Atatürk’ün, akflam Ankara’dan trenle ‹stanbul’a hareketi (C.
12.9.1933; A.N.D., s. 198).

: Atatürk’ün, Yunanistan Baflbakan› Çaldaris ve arkadafllar›-
n› kabulünden sonra akflam trenle Ankara’dan ‹stanbul’a
giderken yolda ‹smet Pafla’ya telgraf›: “‹nsanl›¤›n huzur ve
saadeti için bütün milletlerin bizim gibi gerçek dost olmas›-
n› temenni ederim. K›ymetli misafirlerimize ve Ankara Türk
dostlu¤unun ciddî ve gerçek duygular›n› göstermekte ol-
duklar›n› emin oldu¤um bütün arkadafllara selâm” (A.T.T.,
s.29).

12 Eylül 1933 : Atatürk’ün, Ankara’dan ‹stanbul’a gelifli (A.N.D., s.199; C.
13.9.1933).

14 Eylül 1933 : Atatürk’ün, gece ‹zzettin (Çal›fllar) Pafla’n›n k›z›n›n Dolma-
bahçe Saray›’nda yap›lan nikâh töreni ve dü¤ününü fleref-
lendirmesi (A.N.D., s.200).
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15 Eylül 1933 : Atatürk’ün, Türk-Yunan Antlaflmas›’n›n imzalanmas› nede-
niyle Baflbakan ‹smet Pafla’ya tebrik telgraf›: “...Bu pakt, iki
milletin karfl›l›kl› büyük menfaatlerini kuvvetlendiren kar-
defllik inkiflaf sahas›na enginlik veren k›ymetli bir vesikad›r,
iki taraf için kalpten arzu edilen verimi vermesini temenni
ve Hükûmetimizi tebrik ederim” (Ha. 16:9.1933; A.T.T.B.,
s.559).

: Atatürk’ün, Türk-Yunan Antlaflmas›’n›n imzalanmas› nede-
niyle Yunan yöneticilerinin gönderdi¤i telgrafa cevab›:
“...Türkiye Cumhuriyeti, milletler aras›nda dostluk ve bar›fl
fikrinin geliflme ve gerçekleflmesi yönünden kendine düflen
ödevini, ciddî ve samimî bir surette daima yerine getirme-
den geri kalmayacakt›r” (Ha. 16.9.1933; A.T.T.B., s.559-
560).

19 Eylül 1933 : Atatürk’ün, gece Maksim salonunda Türk-‹talyan gürefl
karfl›laflmalar›n› izlemesi (A.N.D., s.201; C. 20.9.1933;
B.T.S.T.A., 107-109).

23 Eylül 1933 : Dolmabahçe Saray›nda, akflam Atatürk’ün sofras›nda, Ab-
dülhak Hâmit ve efli Lüsyen Han›m’›n da davetli olarak bu-
lunmas› (A.N.D., s.203).

25 Eylül 1933 : Atatürk’ün, Bulgaristan’dan dönen Baflbakan ‹smet Pafla
ve D›fliflleri Bakan› Tevfik Rüfltü Bey’i Dolmabahçe Sara-
y›’nda kabulü ve Sofya görüflmeleri hakk›nda bilgi al›fl› (M.
26.9.1933; C. 26.9.1933; A.N.D., s.203).

26 Eylül 1933 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Yunanistan eski Bafl-
bakan› Venizelos’u kabulü ve görüflmesi (A.N.D., s.204; M.
27.9.1933; C. 27.9.1933; A.M.D.P.II, s.222-224).

27 Eylül 1933 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda ‹ngiliz Büyükelçisi Ge-
orge Clerck’in veda ziyaretini kabulü (C. 28.9.1933; A.N.D.,
s.204).

28 Eylül 1933 : Atatürk’ün, akflamüzeri  Beylerbeyi  Saray›’na gidifli,  bir
süre dinlendikten sonra tekrar Dolmabahçe Saray›’na dö-
nüflü (A.N.D., s.204).

29 Eylül 1933 : Atatürk’ün, gece ‹stanbul motoruyla ‹stanbul’dan Yalova’ya
gidifli (A.N.D., s.205).

30 Eylül 1933 : Atatürk’ün, akflam ‹stanbul motoruyla Yalova’dan ‹stan-
bul’a gelifli (A.N.D., s.205).
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4 Ekim 1933 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda ‹stanbul’a gelen Yu-
goslavya Kral› Alexandre’› kabulü (A.N.D., s.206; A. ve D.,
8,134; A.H.H.B., s.333; ‹.A., s.807; M. 5.10.1933; C.
5.10.1933; A.Y.D.A.G., s.117-179). (Atatürk bu ziyaret es-
nas›nda Yugoslavya Kral› ile yar›m saat kadar görüflmüfl,
daha sonra Kral’›n ziyaretini iade için, kalmakta oldu¤u ge-
miye gitmifltir. Akflam da Kral flerefine Dolmabahçe Sara-
y›’nda bir ziyafet verilmifltir. A.M.D.P.II, s.225-227).

: Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda ö¤leden sonra, Yuna-
nistan eski Baflbakan› Venizelos ve eflini kabulü (A.N.D.,
s.206).

9 Ekim 1933 : Atatürk’ün, akflam ‹stanbul’dan trenle Ankara’ya hareketi
(C. 10.10.1993; A.N.D., s.208).

10 Ekim 1933 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan Ankara’ya gelifli (C. 11.10.1933;
A.N.D., s.208).

15 Ekim 1933 : Atatürk’ün, Çankaya’da, Ankara’ya gelen Romanya D›flifl-
leri Bakan› Titulesco’yu kabulü (Ha. 16.10.1933; A.N.D.,
s.210).

17 Ekim 1933 : Atatürk’ün, Çankaya’da Amerika Büyükelçisi Robert Pect
Skinner ve Japonya Büyükelçisi Vikont Kintoma Mushko-
ji’nin güven mektuplar›n› kabulü ve Elçilerin söylevlerine
cevap konuflmalar› (A.N.D., s.210-211; A.S.D.V., s.67-68).

: Atatürk’ün, Çankaya’da Frans›z Büyükelçisi Kammerer,
Meksika Büyükelçisi Genaro Estrado, Avusturya Büyükel-
çisi Bucberger’in güven mektuplar›n› kabulü ve Elçilerin
söylevlerine cevap konuflmalar› (A.S.D.V, s.69-71).

19 Ekim 1933 : Atatürk’ün, akflamüzeri Anadolu Kulübü’ne gidifli, gece
Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.211).

21 Ekim 1933 : Atatürk’ün, Çankaya’da Macar Baflbakan› Gömböfl ve D›fl-
iflleri Bakan› M. De Kanya’y› kabulü (Ha. 22.10.1933).

24 Ekim 1933 : Atatürk’ün, akflamüzeri Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ziya-
reti (A.N.D., s.213).

27 Ekim 1933 : Atatürk’ün, Çankaya’da Ankara’ya gelen General Voroflilof
baflkanl›¤›ndaki Sovyet Heyeti’ni kabulü (Ha. 28.10.1933;
A.N.D., s.214).
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28 Ekim 1933 : Atatürk’ün, Çankaya’daki kitapl›¤›nda sohbet esnas›nda
Afet (‹nan) Han›m’a söyledikleri: “...Tarihî olaylar›n seyri s›-
ras›nda, bazen fizyolojik ar›zalar mühim rol oynarlar. Tabi-
at ya engel olur veyahut yard›m eder!” (A.H.H.B., s.171).

29 Ekim 1933 : Atatürk’ün, Cumhuriyet’in 10. y›ldönümü nedeniyle sabah
9.15’te Türkiye Büyük Meclisi’nde kordiplomati¤i kabulü ve
Elçilere söylevi: “...Türk ‹nk›lâb› kurucudur. Türk ‹htilâli,
yüksek bir insanî ülkü ile birleflmifl vatanperverlik eseridir.
Çocuklar›na bütün güzellikleri ve bütün büyüklükleri gör-
mek ve ayn› zamanda bütün sefaletlere ac›mak sanat›n›
ö¤retmektedir!” (Ha. 30.10.1933; C. 30.10.1933; M.
30.10.1933).

: Atatürk’ün, saat 10.10’da Cumhuriyet’in 10. y›ldönümü ne-
deniyle geçit törenini izlemeye gelifli ve Türk milletine ünlü
söylevi: “...Az zamanda çok ve büyük ifller yapt›k. Bu iflle-
rin en büyü¤ü, temeli Türk kahramanl›¤› ve yüksek Türk
kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir. ...Asla flüphem yoktur
ki, Türklü¤ün unutulmufl büyük uygar vasf› ve büyük uygar
kabiliyeti bundan sonraki geliflimiyle gelece¤in yüksek uy-
garl›k ufkundan yeni bir günefl gibi do¤acakt›r. ...Ne mutlu
Türk’üm diyene!” (Ha. 30.10.1933; C. 30.10.1933).

: Atatürk’ün, gece Cumhuriyet Halk Partisi taraf›ndan Anka-
ra Palas’ta tertiplenen Cumhuriyet Balosu’nu flereflendir-
mesi (M. 30.10.1933). (Daha sonra Orduevi ve Halke-
vi’nde düzenlenen Cumhuriyet balolar›n› da flereflendir-
mifltir. A.N.D., s.215).

: Atatürk’ün, Hâkimiyet-i Milliye gazetesine imzal› resmini ar-
ma¤an edifli: “Cumhuriyet’in 10. y›l›nda kurtulufl ve ink›lâ-
b›m›z›n ilk ve sad›k iflçisi Hâkimiyet-i Milliye’ye” (U.
10.11.1939).

: Selânik Belediye Meclisi’nin karar›: “Türkiye Cumhuriye-
ti’nin 10. y›ldönümü nedeniyle Cumhurbaflkan› Mustafa
Kemal’in do¤du¤u Apostolu Pavlu Soka¤›’ndaki evin Bele-
diye taraf›ndan sat›n al›nmas› ve hat›ra levhas› konulmas›”
(Selânik T.C. Konsoloslu¤u Arflivi). (Söz konusu hat›ra lev-
has›, 4 Kas›m 1933 günü törenle yerlefltirilmifl, ancak evin
sahiplerinden sat›n al›nmas› ve boflalt›lmas› ifllemleri 1937
fiubat›nda tamamlanabilmifltir. Bk. 13.2.1937).

489



: Amerika Birleflik Devletleri Baflkan› Roosevelt’in, Cumhuri-
yet’in 10. y›ldönümü nedeniyle Atatürk’e kutlama telgraf›:
“Geçen bu on y›l içinde zât-› âlilerinin faal ve fluurlu idare-
leri alt›nda Türkiye, dünyan›n en ileri milletleri aras›na gir-
mekle kalmay›p uluslararas› bar›fl savafl›n›n eriflti¤i gelifl-
me ve baflar›lar sebebiyle zât-› âlilerine en kalbî tebrikleri-
mi takdim eder, gerek Amerikan milleti ve gerek kendi ad›-
ma memleketinize daha büyük refah ve saadetler dilerim”
(M. 4.11.1933).

: Sovyet Rusya Merkezî ‹cra Komitesi Baflkan› Kalinin’in,
Cumhuriyetin 10. y›ldönümü nedeniyle Atatürk’e kutlama
telgraf›: “...Dost Türkiye’nin iktisadî ve kültürel kuruluflun-
daki baflar›lar› büyük bir ilgi ile izlemekteyim. Basiretli ve
etkili iradesiyle genç Türkiye’ye ba¤›ms›zl›k için olan çetin
mücadelesi senelerinde zaferi temin eden ve sonra da onu
iktisat ve kültür cephesinde zaferlere sevk eden flefi, Türki-
ye Cumhuriyeti’nin bu onuncu y›ldönümünde selâmlamak-
la övünüyorum” (M. 4.11.1933).

: Almanya Cumhurbaflkan› Mareflal Hindenburg’un, Cumhu-
riyetin 10. y›ldönümü nedeniyle Atatürk’e kutlama telgraf›:
“...Benimle beraber bütün Alman milleti, yüksek rehberli¤i-
niz alt›nda modern Türk Devleti’nin temelleflti¤ini derin bir
ilgi ile izledi. Türk milliyetçili¤ini nas›l uyand›rd›¤›n›z›, nas›l
kuvvetlendirdi¤inizi, çal›flkan ve ilerlemeyi seven milletini-
ze, bütün dünyada takdirler çeken siyasî ve iktisadî yükse-
lifl için, tedbirli bir elle nas›l yol açt›¤›n›z› büyük hayranl›k
ve takdirle gördük” (A. Me., s. 112; A.Bil., s.26-27).

: Frans›z Radikal Partisi Baflkan› ve eski Frans›z Baflbakan›
Herriot’nun, Cumhuriyetin 10. y›ldönümü nedeniyle Ata-
türk’e kutlama telgraf›: “...Yaratm›fl oldu¤unuz Türkiye
Cumhuriyeti’nin, onuncu y›ldönümünü kutlamaya haz›rlan-
d›¤› flu anda sizden Frans›z Radikal Partisi ve flahs›m ad›-
na, Devletinizin refah› ve kendisiyle milletlerin umumî bar›-
fl› sahas›nda kardeflçe iliflkilerde bulunmak arzusunda ol-
du¤umuz milletinizin saadeti hakk›ndaki temennilerimi ka-
bul buyurman›z› rica ederim” (M. 4.11.1933).

: Japonya ‹mparatoru Hirohito’nun, Cumhuriyetin 10. y›ldö-
nümü nedeniyle Atatürk’e kutlama telgraf›: “..Zât-› devletle-
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rine s›cak tebriklerimi ve Türkiye’nin artan refah› için sami-
mî temennilerimi arz ederim” (Ha. 4.11.1933).

30 Ekim 1933 : Atatürk’ün, saat 17.00’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
Macar Heyeti’ni kabulü ve söyledikleri: “...Bir milletin bü-
yüklü¤ü co¤rafî yüzölçümü ile de¤il, yüre¤inin asaleti, ülkü-
sünün yüksekli¤i ile ölçülür!” (Ha. 1.1.1934; C.
31.10.1933).

: Atatürk’ün Meclis’den Çankaya’ya dönerken ‹smet Pa-
fla’n›n köflküne u¤ramas› (A.N.D., s.215).

: Atatürk’ün, gece Ziraat Bankas›’n›n düzenledi¤i baloyu fle-
reflendirmesi (A.N.D., s.215).

31 Ekim 1933 : Atatürk’ün, Cumhuriyet’in 10. y›ldönümü nedeniyle Roose-
velt’in Türk milletine hitaben yay›mlad›¤› mesaja karfl›l›k ol-
mak üzere Amerikan milletine mesaj›: “...Türkiye’de do¤an
ink›lâp günefli yükselerek s›cakl›¤›n› yayd›kça, Türk milleti-
nin kalbi büsbütün dünyan›n büyük ve takdire de¤er eser-
lerine karfl› s›cak bir sevgiyle dolmufl, bütün ilerleme ilkele-
rini tamam›yla benimsemifltir!” (M. 3.11.1933; A.T.T.B.,
s.560;C. 5.11.1933).

: Atatürk’ün, Cumhuriyet’in 10. y›ldönümü nedeniyle Türk
Dostlar› Cemiyeti Baflkan› Amiral Bristol’un kutlama telgra-
f›na cevab›: “...Türk dostlar› ile onlar›n ünlü baflkan›, bize
duygular›n›n yeni bir delilini daha gösterdiler” (A.T.T.B.,
s.561).

1 Kas›m 1933 : Cumhurbaflkan› Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nin IV. dönem III. toplant› y›l›n› aç›fl konuflmas›: “...Ge-
çen on sene, gelecek devirler için bir bafllang›çtan baflka
bir fley de¤ildir. Bununla beraber, eski devirlerin tarihi kar-
fl›s›nda, Cumhuriyet’in bu on senesi, efli görülmeyen bir di-
rilifl ve göz kamaflt›r›c› bir ileri at›l›fl an›t›d›r!” (Z.C., Devre:
IV, cilt: 18, s.2-3; A.S.D.I, s.373).

2 Kas›m 1933 : Atatürk’ün, Ankara ‹smetpafla K›z Enstitüsü’nde aç›lan
“Maarif Sergisi”ni, Ticaret Okulu’nda “iktisat Sergisi”ni ve
Halkevi’nde “‹nk›lâp Resim Sergisi”ni gezmesi ve -sergi ne-
deniyle- Ticaret Okulu’nun hat›ra defterine yazd›klar›: “Gör-
düklerim yüre¤imi sevinç ve büyük umutlarla doldurdu.
Türk çocuklar›n›n yüksek kabiliyetine inanc›m tamd›r. Bu
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bilgi yap›s›nda yetiflmek f›rsat›na eriflen çocuklar›m›z› teb-
rik eder ve memlekete faydal› olmalar›n› dilerim” (C.
3.11.1933; Ha. 3.11.1933; A.H.D. Y., s. 16).

3 Kas›m 1933 : Atatürk’ün, Roosevelt’in 29 Ekim 1933 tarihli kutlama telg-
raf›na cevab›: “Cumhuriyet’in 10. y›ldönümü münasebetiy-
le zât-› devletleri taraf›ndan bana gönderilen lütufkâr te-
menni ve tebriklerden derin bir flekilde duyguland›m. Bun-
dan dolay› zât-› devletlerine samimî teflekkürlerimi bildiri-
rim” (M. 4.11.1933).

: Atatürk’ün, Kalinin’in 29 Ekim 1933 tarihli kutlama telgraf›-
na cevab›: “...Çal›flmalar›m›z›n baflar›s›n› ve yükselme
eserinin gerçekleflmesine olan flahsî hizmetimi tarif için
kulland›¤›n›z sözleri minnettarl›kla karfl›lar›m” (M.
4.11.1933).

: Atatürk’ün, Herriot’un 29 Ekim 1933 tarihli kutlama telgraf›-
na cevab›: “Cumhuriyetçi ve cumhuriyet fikirlerini o kadar
soylu bir görüflle temsil etmekte olan bir parti taraf›ndan
bana yöneltilen sözlerden pek duygulanm›fl olarak size ve
partinize, gerek kendi ad›ma ve gerek Cumhuriyet
hükûmeti ad›na çok dostane selâmlar›m› arz ederim” (M.
4.11.1933).

: Atatürk’ün, Japon ‹mparatoru Hirohito’nun 29 Ekim 1933
tarihli kutlama telgraf›na cevab›: “...En s›cak teflekkürlerimi
ve flahsî saadetleri ve Japonya’n›n refah› için olan en sa-
mimî temennilerimi kabul buyurmalar›n› rica ederim” (Ha.
4.11.1933).

4 Kas›m 1933 : Atatürk’ün Selânik’te do¤du¤u eve, Yunan Hükûmeti tara-
f›ndan bir hat›ra levhas› konulmas›: “Türk milletinin büyük
ink›lâpç›s› ve Balkan Birli¤i’nin koruyucusu Gazi Mustafa
Kemal bu evde dünyaya gelmifltir. 29.10.1933” (C.
5.11.1933).

: Atatürk’ün, akflamüzeri K›l›ç Ali Bey’in evine u¤ray›fl›, ak-
flam Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.217).

5 Kas›m 1933 : Atatürk’ün, kapat›lan ‹stanbul Darülfünunu’nun yerine kuru-
lan ‹stanbul Üniversitesi’nin ö¤retime aç›lmas› nedeniyle
kendisine gönderilen sayg› ve ba¤l›l›k telgraf›na cevab›:
“‹stanbul Üniversitesi’nin aç›lmas›ndan çok sevinç duy-
dum. Bu yüksek ilim oca¤›nda k›ymetli profesörlerin elinde,
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Türk çocu¤unun müstesna zekâ ve eflsiz kabiliyetinin çok
büyük geliflmelere eriflece¤inden eminim!” (M.
21.11.1933).

: Atatürk’ün, ‹stanbul Üniversitesi’nin aç›l›fl› nedeniyle Millî
E¤itim Bakan› Hikmet (Bayur) Bey’in, gençli¤in ve ö¤retim
üyelerinin sayg› ve ba¤l›l›klar›n› bildiren telgraf›na cevab›:
“...Hakk›mdaki duygular›n›zdan dolay› size ve bütün profe-
sörlere ve ö¤rencilere teflekkür ve sevgilerimi sunar, bafla-
r›lar dilerim” (A.T.T., s.29).

21 Kas›m 1933 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Ankara Numune Hastanesi’ni zi-
yareti (A.N.D., s.222).

22 Kas›m 1933 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Çankaya’da Türk Tarihi Tetkik
Cemiyeti’nin toplant›s›na baflkanl›k yapmas› (A.N.D.,
s.222).

23 Kas›m 1933 : Atatürk’ün, gece Anadolu Kulübü’ne gelifli, geç saatlerde
Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.223).

26 Kas›m 1933 : Atatürk’ün, Çankaya’da Macar Elçisi Tahy’nin veda ziyare-
tini kabulü (A.N.D., s.224).

28 Kas›m 1933 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Çankaya’da Baflbakan ‹smet
Pafla’y› kabulü ve görüflmesi (A.N.D., s.224).

30 Kas›m 1933 : Atatürk’ün, akflam Kâz›m (Özalp) Pafla’n›n evine gelerek
k›z›n›n niflan törenini flereflendirmesi (A.N.D., s.225;
A.An›l., s.88).

4 Aral›k 1933 : Atatürk’ün, Eskiflehir fieker Fabrikas›’n›n, -Ankara’ya geti-
rilen- hat›ra defterine yazd›klar›: “Eskiflehir fieker Fabrika-
s›, millî ülküye derin ilginin yükselmifl, de¤erli vesikas›d›r.
Türkiye Cumhuriyeti’ni, böyle sanayi kurulufllar›yla zengin-
lefltirenlere, güzellefltirenlere minnet!” (Ha. 6.12.1933).

5 Aral›k 1933 : Atatürk’ün, Mülkiye Mektebi’nin 57. kurulufl y›ldönümü ne-
deniyle Mülkiyelilerin sevgi ve ba¤l›l›k telgraf›na cevab›:
“...Mülkiyelilerin bana bildirdikleri duygular, de¤erli bir top-
lulu¤un yüksek yurt, vazife, ink›lâp ve ülkü kavramlar›na
besledi¤i bilinçli ve ayd›nl›k sevgiyi ve sayg›y› gösterdi¤in-
den beni çok sevindirdi!” (Ha. 7.12.1933).

11 Aral›k 1933 : Atatürk’ün, Çankaya’da Alman Büyükelçisi Rosenberg’in
güven mektubunu kabulü (Ha. 12.12.1933).
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12 Aral›k 1933 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Ankara Halkevi’ni ziyareti
(A.N.D., s.229).

14 Aral›k 1933 : Atatürk’ün, Tevfik Rüfltü (Aras) Bey’in k›z›n›n nikâh› nede-
niyle Ankara Palas’ta ‹smet Pafla taraf›ndan verilen çay›
flereflendirmesi (A.N.D., s.229-230).

-1934-

2 Ocak 1934 : Atatürk’ün, sabah Marmara Köflkü’ne gelifli ve Gazi Orman
Çiftli¤i yöresinde avlanmas› (A.N.D., s.235).

4 Ocak 1934 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra K›l›ç Ali Bey’in evine u¤ray›fl›, bir
süre dinlendikten sonra akflamüzeri Çankaya’ya dönüflü
(A.N.D., s.236).

9 Ocak 1934 : Atatürk’ün, Çankaya’da Macar Elçisi Michel Yungerth Ar-
nöthy’nin güven mektubunu, Romanya Elçisi Jean P.
Carp’›n da veda mektubunu kabulü (A.N.D., s.237; D.V.Y.,
1953; s.123-124).

10 Ocak 1934 : Atatürk’ün, akflamüzeri Nuri (Conker) Bey’in evine gidifli,
akflam Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.238).

12 Ocak 1934 : Yunanistan eski Baflbakan› Venizelos’un, Nobel Ödülü Ko-
mitesi Baflkanl›¤›’na Atatürk’ü, Nobel Bar›fl Ödülü’ne aday
gösterdi¤ini bildiren mektubu: “Bar›fl› sa¤lamlaflt›rma hare-
keti, yeni ve seçkin Türk Devleti’ne bugünkü görüntüsünü
veren tüm iç reform hareketleri ile birlikte yürümüfltür. Mus-
tafa Kemal Pafla’y›, Yüksek Nobel Bar›fl Ödülü için aday
göstermekle fleref kazan›r›m” (A.M.D.P.II, s.244-245).

28 Ocak 1934 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Baflbakanl›¤› ziyareti ve ‹smet
Pafla ile görüflmesi (A.N.D., s.244).

1 fiubat 1934 : Atatürk’ün, Ankara’dan otomobille K›rflehir’e gelifli, geceyi
K›rflehir’de Vali Kona¤›’nda geçirifli (A.N.D., s. 246; C.
2.2.1934).

2 fiubat 1934 : Atatürk’ün, K›rflehir’den hareketle akflam Yerköy’e gelifli
(A.N.D., s.246; C. 3.2.1934).

3 fiubat 1934 : Atatürk’ün, Yerköy’den Yozgat’a gelifli, resmî ziyaretleri,
gece Yerköy’e dönüflü (A.N.D., s.246; C. 4.2.1934).

4 fiubat 1934 : Atatürk’ün, Yerköy’den Kayseri’ye hareketi, yolda fiefaatli
ve Bo¤azköy’de trenden inerek halkla konuflmas›, akflam-
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üzeri Kayseri’ye gelifli ve coflkuyla karfl›lan›fl› (A.N.D.,
s.246-247; C. 5.2.1934; E.K. ve T.B.B., s.VIII).

5 fiubat 1934 : Atatürk’ün, Kayseri’de Uçak Fabrikas›’n›, Müze’yi, Mimar
Sinan Camii’ni ziyaretleri, ö¤leden sonra Kayseri’den hare-
ketle 20.30’da Ni¤de’ye gelifli ve coflkuyla karfl›lan›fl›
(A.N.D., s.247; E.K., ve TBB., s.VIII; C. 6.2.1934).

6 fiubat 1934 : Atatürk’ün, Ni¤de’den hareketle Konya’ya gelifli, resmî da-
ireleri ziyareti ve geceyi Konya’da geçirifli (A.N.D., s.247;
C. 7.2.1934).

7 fiubat 1934 : Atatürk’ün, Konya’dan Ankara’ya gelifli, Gazi istasyonunda
‹smet Pafla taraf›ndan karfl›lan›fl› (A.N.D., s.247; C. 8.2.
1934).

9 fiubat 1934 : Atatürk’ün, ö¤leye do¤ru ‹smet Pafla’n›n köflküne gelifli,
daha sonra D›fliflleri Bakanl›¤›’na giderek Tevfik Rüfltü
(Aras) Bey’le görüflmesi (A.N.D., s.248).

: Türkiye, Yunanistan, Yugovlavya ve Romanya aras›nda
“Balkan Antant›”n›n Atina’da imzalanmas› (T.T.O.M.A.R.,
s.19; T.D.M.‹.B.S.A., s.229-232; T.D.T., s.177; E.W.H.,
s.963,1097; C. 10.2.1934; T. Bugüne, s.202).

11 fiubat 1934 : Atatürk’ün, Balkan Antant›’n›n imzas› nedeniyle kutlama
telgraf› gönderen Yunanistan Cumhurbaflkan› Alexandre
Zaimis’e cevab›: “...Antlaflmay› imza eden memleketlerin
devlet adamlar›n›n anlay›fl ve uza¤› görüflleri ürünü olan
bu antlaflma ile Balkanlarda bir huzur ve mutluluk dönemi
açt›klar›n› görmekle bahtiyar›m” (A.T.T.B., s.564).

13 fiubat 1934 : Atatürk’ün, akflam Anadolu Kulübü’ne gelifli, geç saatlerde
Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.249).

15 fiubat 1934 : Atatürk’ün, Çankaya’da ‹ngiltere Büyükelçisi Percy Lora-
ine’in güven mektubunu kabulü (A.N.D., s.250; D.V.Y.,
1953; s. 118).

16 fiubat 1934 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra K›l›ç Ali Bey’in evine gelifli, daha
sonra Marmara Köflkü’ne gidifli (A.N.D., s.250).

19 fiubat 1934 : Atatürk’ün, Çankaya’da Yang fiiyeh baflkanl›¤›ndaki Çin
Askerî Heyeti’ni kabulü (C. 20.2.1934; A.N.D., s.251).

25 fiubat 1934 : Atatürk’ün, akflamüzeri Salih (Bozok) Bey’in evine u¤ray›-
fl›, daha sonra Ankara Halkevi’ni ziyareti (A.N.D., s.253).
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26 fiubat 1934 : Atatürk’ün, Çankaya’da Romanya Elçisi Edmond Ciuntu ve
Afgan Elçisi Sultan Ahmet Han’›n güven mektubunu kabu-
lü (A.N.D., S.254; D.V.Y. 1953, s.124).

10 Mart 1934 : Yahya Kemal (Beyatl›)’in, Yozgat milletvekilli¤ine seçilme-
si nedeniyle Atatürk’e teflekkür telgraf›: “Türk milletinin bü-
yük ve engin flerefli baflkan›n›n yüksek yak›nl›¤› eseri ola-
rak bu defa Yozgat milletvekilli¤ine seçilmem sebebiyle
kalbim minnetle doludur. Ondokuz seneden beri dehas›n›n
y›ld›z› arkas›ndan gitti¤im büyük baflkan›m›z›n yak›nl›¤›
hayat›m›n yegâne de¤eridir. Derin teflekkür ve sayg›lar›m›
arz ederim, efendim” (A.Me., s.119; A.Bil., s.37).

8 Mart 1934 : Atatürk’ün, akflam Anadolu Kulübü’ne gelifli, geç saatlerde
Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.257).

11 Mart 1934 : Atatürk’ün, akflamüzeri Ankara Orduevi’ni ziyareti (A.N.D.,
s.258).

15 Mart 1934 : Atatürk’ün, akflam Ankara Halkevi’nde Meclis Baflkan› Kâ-
z›m (Özalp) Pafla’n›n k›z›n›n dü¤ününü flereflendirmesi
(A.N.D., s.259; A.An›l., s.89).

18 Mart 1934 : ‹çiflleri Bakan› fiükrü Kaya’n›n, Çanakkale flehitleri için ya-
p›lan törende, hayatlar›n› kaybeden di¤er millet askerlerine
de hitap edilmek üzere Atatürk’ün yazd›rd›¤› söylevi oku-
mas›: “...Bu memleketin topraklar› üstünde kanlar›n› döken
kahramanlar! Burada bir dost vatan›n topra¤›ndas›n›z. Hu-
zur ve sükûn içinde uyuyunuz. Sizler, mehmetçiklerle yan
yana, koyun koyunas›n›z. Uzak diyarlardan evlâtlar›n› har-
be gönderen analar! Gözyafllar›n›z› dindiriniz, evlâtlar›n›z
bizim ba¤r›m›zdad›r. Huzur içindedirler ve huzur içinde ra-
hat rahat uyuyacaklard›r. Onlar, bu toprakta canlar›n› ver-
dikten sonra, art›k bizin evlâtlar›m›z olmufllard›r” (A. ve A.,
s.6; A.B.C.H.S.‹.N., Dünya 10.11.1953). (Kaynaklarda bu
olay›n y›l› 1934 olarak gösterilmifl, ancak ay› ve günü
yaz›lmam›flt›r. 1934 y›l›na ait gazetelerde ise -fiükrü Ka-
ya’n›n baflka bir görevle Gelibolu’ya gidifli d›fl›nda- aç›kla-
y›c› bir bilgi bulunmamaktad›r. Biz gerçek tarih tespit edilin-
ceye kadar bu konuflma tarihini -ihtiyatla- 18 Mart 1934
olarak kabul ediyoruz).

496



19 Mart 1934 : Atatürk’ün, Çankaya’da Vali baflkanl›¤›ndaki Edirne Heye-
ti’ni kabulü ve kendisine, Edirneliler ad›na hediye edilen
Sarayiçi Çiftli¤i tapu senedinin takdimi (C. 20.3.1934).

21 Mart 1934 : Atatürk’ün akflamüzeri Genelkurmay Baflkanl›¤›’n› ziyareti
ve Mareflal Fevzi (Çakmak) Pafla ile görüflmesi (A.N.D.,
s.261-262).

23 Mart 1934 : Atatürk’ün, akflamüzeri Nuri (Conker) Bey’in evine u¤ray›-
fl›, bir süre dinlendikten sonra Marmara Köflkü’ne gidifli,
akflam Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.262).

24 Mart 1934 : Atatürk’ün, Çankaya’da Danimarka Elçisi Axel Noerga-
ard’›n güven mektubunu kabulü (Ha. 25.3.1934; D.B.Y.,
1967; s.1051).

: Atatürk’ün, akflamüzeri D›fliflleri Bakan› Tevfik Rüfltü
(Aras) ve Bolu Milletvekili ‹smail Hakk› (Uzmay) Bey’lerin
evlerine u¤ray›fl›, akflam Çankaya’ya dönüflü (A.N.D.,
s.263).

27 Mart 1934 : Atatürk’ün, akflam K›l›ç Ali Bey’in evine gidifli, geç saatler-
de Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.264).

7 Nisan 1934 : Atatürk’ün, akflam trenle Ankara’dan ‹zmir yönünde hare-
keti (C. 8.4.1934; Ha. 8.4.1934; A.N.D., s.267).

8 Nisan 1934 : Atatürk’ün, Uflak’ta topçu birliklerini, Salihli’de istihkâm ta-
burunu, topçu alay›n› teftifl edifli; saat 19.00’da Manisa’ya
gelifli, geceyi trende geçirifli (A.N.D., s.268; C. 9.4.1934).

9 Nisan 1934 : Atatürk’ün, sabah Manisa’dan hareketle Muradiye istasyo-
nunda ve Menemen’de piyade alaylar›n›, Foça civar›nda
müstakil topçu bataryas›n› teftifl edifli ve Foça’dan vapurla
19.30’da ‹zmir’e gelifli (A.N.D., s.262; C. 10.4.1934).

10 Nisan 1934 : Atatürk’ün, ‹zmir’den Gaziemir’e gelerek piyade alay›n›,
tayyare topçu bataryas›n› ve Seydiköy’de hava kuvvetleri-
ni denetlemesi, daha sonra Selçuk üzerinden Kufladas›’na
gelerek süvari alay›n› denetledikten sonra akflam tekrar ‹z-
mir’e dönüflü (A.N.D., 269; C. 11.4.1934).

11 Nisan 1934 : Atatürk’ün, ‹zmir’den hareketle Refladiye, Seferihisar ve
Bornova’da baz› askerî kurulufllar› denetlemesi ve tekrar
‹zmir’e dönüflü (A.N.D., s.269; C. 12.4.1934).
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: Atatürk’ün, akflam yeme¤i sohbetinde söyledikleri: “Arka-
dafllar, yapt›¤›m›z ve yapmakta oldu¤umuz ink›lâplar için
bilimin ve ayd›nlar›n yoluna gidece¤iz; hedef ve hünerimiz
cahil kütleyi de ayd›nlatarak yolumuzda yürütmek ve onu
selâmete ç›karmakt›r. Cumhuriyetimizi, ça¤dafl uygarl›k
düzeyine ulaflmak iste¤imizi köstekleyecek herhangi bir re-
feranduma gitmek yaln›z cehalet de¤il h›yanet olur. Yüzde
seksenine okuma yazma ö¤retilmemifl bir memlekette ink›-
lâplar plebisitle olmaz!” (A.C.M., s.172).

12 Nisan 1934 : Atatürk’ün,   ‹zmir’de  Gazi   ‹lkokulu’nu  ziyareti  ve  saat
20.00’de çocuk balosunu flereflendirmesi (A.N.D., s.270;
C. 13.4.1934).

13 Nisan 1934 : Atatürk’ün, ‹zmir’den hareketle Bergama, Dikili ve Ayva-
l›k’ta inceleme ve denetlemelerde bulunmas›, akflam Edre-
mit’e gelifli ve geceyi burada geçirmesi (A.N.D., s.270; C.
14.4.1934).

14 Nisan 1934 : Atatürk’ün, Edremit’ten hareketle Küçükkuyu, Ayval›k ve
Ezine üzerinden Çanakkale’ye gelifli ve akflam flerefine ve-
rilen baloda bulunuflu (A.N.D., 271; E.O.B., s.49; C.
15.4.1934).

15 Nisan 1934 : Atatürk’ün, Çanakkale’den hareketle Balya üzerinden Bal›-
kesir’e gelifli, baz› askerî birlikleri denetlemesi (A.N.D.,
s.271;C. 16.4.1934).

16 Nisan 1934 : Atatürk’ün, Bal›kesir’den trenle Eskiflehir’e gelifli, bir süre
halkla görüflmesi, daha sonra Ankara’ya hareketi (A.N.D.,
s.271;C. 17.4.1934).

17 Nisan 1934 : Atatürk’ün, saat 01.00’de Eskiflehir’den trenle Ankara’ya
gelifli (A.N.D., s.271).

18 Nisan 1934 : Atatürk’ün, Genelkurmay Baflkanl›¤›n› ziyareti ve Mareflal
Fevzi (Çakmak) Pafla ile görüflmesi (A.N.D., s.272).

19 Nisan 1934 : Atatürk’ün, Çankaya’da Yugoslavya D›fliflleri Bakan› Yev-
tiç’i kabulü (C. 20.4.1934; A.N.D., s.273)

: Atatürk’ün, Berlin Büyükelçimiz Kemalettin Sami Pafla’n›n
ölümü nedeniyle baflsa¤l›¤› telgraf› gönderen Almanya
Cumhurbaflkan› Mareflal Hindenburg’a cevab›: “...Kema-
lettin Sami Pafla’n›n ölümüyle k›ymetli evlâtlar›ndan birini
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kaybeden Türkiye, Almanya’n›n flahs›n›zda bu ölümün ma-
temine samimiyetle ifltirak›na karfl› duygulanmas›n› daima
koruyacakt›r” (A.T.T., s.30).

23 Nisan 1934 : Atatürk’ün, akflamüzeri Nuri (Conker) Bey’in evine u¤ray›-
fl›, k›sa bir süre dinlendikten sonra Gazi Orman Çiftli¤i’nde
bir gezinti yaparak Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.274).

25 Nisan 1934 : Atatürk’ün, akflamüzeri ‹smet Pafla’n›n köflküne gelifli, bir
süre kald›ktan sonra otomobille flehirde bir gezinti yaparak
Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.274).

30 Nisan 1934 : Atatürk’ün, ‹smet Pafla’yla beraber trenle Ankara’dan ‹s-
tanbul’a hareketi (C. 1.5.1934).

1 May›s 1934 : Atatürk’ün, ‹stanbul’a gelifli, ‹smet Pafla’yla beraber, mer-
hum Kemalettin Sami ve Dervifl Paflalar›n kabirlerini ziya-
ret edifli (A.N.D., s.276; C. 2.5.1934).

2 May›s 1934 : Atatürk’ün, Kalam›fl vapuruyla Dolmabahçe’den hareket
ederek -Moda iskelesinde ‹smet Pafla’y› da alarak- Yalo-
va’ya gelifli (A.N.D., s.277; C. 3.5.1934).

4 May›s 1934 : Atatürk’ün, Yalova’dan Bursa’ya gelerek ö¤le yeme¤ini bu-
rada yemesi ve tekrar Yalova’ya dönüflü (A.N.D., s.278; C.
5.5.1934).

5 May›s 1934 : Atatürk’ün, Yalova’dan vapurla Derince’ye gelifli, buradan
trenle Ankara’ya hareketi (A.N.D., s.278; C. 6.5.1934).

6 May›s 1934 : Atatürk’ün, Ankara’ya gelifli (A.N.D., s.278; C. 7.5.1934).

: Atatürk’ün, Çankaya’da Baflbakan ‹smet Pafla, Genelkur-
may Baflkan› Mareflal Fevzi (Çakmak) Pafla ve D›fliflleri
Bakan› Tevfik Rüfltü (Aras) Bey’i kabulü (A.N.D., s.276).

7 May›s 1934 : Atatürk’ün, Çankaya’da Yunan Savunma Bakan› General
Kondilis ile Yunan Genelkurmay Baflkan›’n› kabulü
(A.N.D., s.279; C. 8.5.1934).

9 May›s 1934 : Atatürk’ün, gece Anadolu Kulübü’ne gidifli, geç saatlerde
Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.280).

10 May›s 1934 : Atatürk’ün, akflam Celâl (Bayar) Bey’in evine gidifli, geç sa-
atlerde Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.280).

12 May›s 1934 : Atatürk’ün, K›z Lisesi’nin Ankara Halkevi’nde düzenledi¤i
müsamereyi onurland›rmas› (A.N.D., s.280).
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16 May›s 1934 : Atatürk’ün, Cumhuriyet gazetesinin kuruluflunun 10. y›ldö-
nümü nedeniyle Yunus Nadi’ye telgraf›: “Gazetenizin onun-
cu y›l dönümünü idrak etmesinden memnun oldum. Bafla-
r› temenni ederim” (C. 17.5.1934; A.T.T., s.30).

: Atatürk’ün, atla bir saatlik bir gezinti yapmas› (A.N.D., s.
282).

17 May›s 1934 : Atatürk’ün, akflam Marmara Köflkü’nde, Türk Tayyare Ce-
miyeti Baflkan› Fuat (Bulca) Bey’in k›z›n›n niflan törenini
flereflendirmesi (A.N.D., s.282).

26 May›s 1934 : Atatürk’ün, akflam Diyarbak›r Milletvekili Kâz›m (Sevükte-
kin) Pafla’n›n evine gidifli, geç saatlerde Çankaya’ya dönü-
flü (A.N.D., s.285).

2 Haziran 1934 : Atatürk’ün, Çankaya’da Irak Elçisi Naci fievket’in güven
mektubunu kabulü (A.N.D., s.287; D.V.Y., 1953; s.121)

8 Haziran 1934 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra ‹çiflleri Bakan› fiükrü Kaya’n›n
evine gidifli, daha sonra Marmara Köflkü’ne gelifli ve gece-
yi burada geçirifli (A.N.D., s.289).

9 Haziran 1934 : Atatürk’ün, günü Marmara Köflkü’nde geçirifli, akflam Çan-
kaya’ya dönüflü (A.N.D., s.289).

11 Haziran 1934 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Ankara Halkevi’ni ziyareti
(A.N.D., s.290).

14 Haziran 1934 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Ankara Halkevi’ni ve Atl› Spor
Kulübü’nü ziyareti (A.N.D., s.291).

15 Haziran 1934 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Ankara Halkevi’ni ziyareti
(A.N.D., s.291).

16 Haziran 1934 : Atatürk’ün, trenle Samsun’dan Ankara’ya gelen ‹ran fiah›
R›za Pehlevi’yi istasyonda karfl›lamas› (Ha. 17.6.1934; C.
17.6.1934).

: Atatürk’ün, akflam Çankaya’da ‹ran fiah› R›za Pehlevi fle-
refine verdi¤i ziyafette konuflmas›: “...Bar›fl içinde gelifl-
mekten baflka amaçlar› olmayan milletlerimizin, ayn› za-
manda umumî bar›fla hizmet etmeyi en flerefli ödev sayd›k-
lar›na flüphe yoktur” (Ha. 17.6.1934; A.S.D.II, s.276;
A.M.D.P.II, s.263).
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17 Haziran 1934 : Atatürk’ün, ‹ran fiah› R›za Pehlevi flerefine ‹smet Pafla ta-
raf›ndan verilen ö¤le yeme¤inde bulunmas› (A.N.D.,
s.292).

: Atatürk’ün, ö¤leden sonra Ankara’da ‹ran fiah› R›za Pehle-
vi ile askerî birliklerin, izcilerin ve okullar›n kat›ld›¤› geçit tö-
renini izlemesi (Ha. 18.6.1934; A.N.D., s.292).

: Atatürk’ün, akflam Ankara Palas’ta ‹ran fiah› R›za Pehlevi
flerefine D›fliflleri Bakan› Tevfik Rüfltü (Aras) Bey taraf›n-
dan verilen ziyafette bulunmas› (A.N.D., s.292).

18 Haziran 1934 : Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan› Kâz›m
(Özalp) Pafla’n›n ‹ran fiah› R›za Pehlevi flerefine evinde
düzenledi¤i ö¤le yeme¤inde bulunmas›, akflam fiah’›n ‹ran
Elçili¤i’nde verdi¤i ziyafeti flereflendirmesi (A.N.D., s.292;
A.An›l., s.90-91).

19 Haziran 1934 : Atatürk’ün, akflam Ankara Halkevi’nde, ‹ran fiah› R›za
Pehlevi ile beraber -onun flerefine oynanan- “Özsoy” ope-
ras›n› izlemesi (D.C.‹.K.A, s.28; Ha. 20.6.1934; A.N.D.,
s.292).

20 Haziran 1934 : Atatürk’ün, ‹ran fiah› R›za Pehlevi ile beraber trenle Anka-
ra’dan Eskiflehir’e hareketi (A.N.D., s.293; C. 21.6.1934).

: Atatürk’ün, Dünya Uyuflturucu Maddelerle Mücadele Cemi-
yeti Baflkan› Richmond P. Holison’a -Cenevre’de imzala-
nan “Uyuflturucu maddelerin üretim ve da¤›t›m›n› s›n›rlama
Sözleflmesi”nin y›ldönümü nedeniyle- mektubu: “...Türkiye
Cumhuriyeti hükûmeti, kendi ülkesi içinde uyuflturucu mad-
deleri kontrol için daha çok yasaklay›c› önlemler ald›¤› gibi
Türkiye’nin dünyadaki yasad›fl› uyuflturucu madde ticareti-
ne merkez oluflturmas› ihtimalini de kesin olarak ortadan
kald›rm›flt›r. Ve Türkiye bu gayeye eriflmek için samimî ola-
rak çal›flmaktan asla vazgeçmeyecektir” (A.T.T.B., s.565-
566).

21 Haziran 1934 : Atatürk’ün, ‹ran fiah› R›za Pehlevi ile beraber Eskiflehir’de
Hava Meydan› Mektebi’ni gezmesi, Afyon’da Kolordu Ka-
rargâh›’n› ziyareti ve daha sonra Uflak yönünde hareketi
(A.N.D., s.293; C. 22.6.1934).

: Soyad› Kanunu’nun kabulü (Z.C., Devre: IV, cilt:23, s.259;
A.H.H.B., s.333).
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22 Haziran 1934 : Atatürk’ün, ‹ran fiah› R›za Pehlevi ile Uflak’ta topçu k›tas›-
n› denetlemesi, daha sonra Manisa üzerinden ‹zmir’e geli-
fli ve K›z Ö¤retmen Okulu ile Halkevi’ni ziyareti (A.N.D.,
S.293;C. 23.6.1934).

23 Haziran 1934 : Atatürk’ün, ‹ran fiah› R›za Pehlevi ile Seydiköy yöresinde
askerî manevray› izlemesi (A.N.D., s.293; C. 24.6.1934).

24 Haziran 1934 : Atatürk’ün, ‹ran fiah› R›za Pehlevi ile Menemen’de piyade
alay›n› denetlemesi, daha sonra Soma üzerinden Bal›ke-
sir’e gelifli (A.N.D., s.293; C. 25.6.1934).

25 Haziran 1934 : Atatürk’ün, ‹ran fiah› R›za Pehlevi ile Bal›kesir’den Çanak-
kale’ye gelifli, buradan Gülcemal vapuruyla ‹stanbul’a ha-
reketi (A.N.D., s.294; C. 26.6.1934).

26 Haziran 1934 : Atatürk’ün, ‹ran fiah› R›za Pehlevi ile Çanakkale’den ‹stan-
bul’a gelifli ve Sarayburnu’nda karaya ç›k›fl› (A.N.D., s.294;
A. ve D., s. 135; C. 27.6.1934).

27 Haziran 1934 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra ‹ran fiah› R›za Pehlevi ile Harp
Akademisi’ni ziyareti (C. 28.6.1934).

29 Haziran 1934 : Atatürk’ün, ‹ran fiah› R›za Pehlevi ile beraber motorla Mo-
da ve Suadiye’ye gidifli, daha sonra Büyükada Yat Kulü-
bü’nü ziyareti (Ha. 30.6.1934).

3 Temmuz 1934 : Atatürk’ün, Ertu¤rul yat› ile ‹stanbul’dan Yalova’ya gelifli
(A.N.D., s.294; Ha. 4.7.1934).

6 Temmuz 1934 : ‹ran fiah› R›za Pehlevi’nin Gürcübulak’ta Türkiye’den ‹ran
s›n›r›na geçifli ve fiah’›n teflekkür telgraf›na Atatürk’ün ce-
vab› (Ha. 7.7.1934; A.M.D.P.II, s.264).

7 Temmuz 1934 : Atatürk’ün, Yalova’dan Ertu¤rul yat› ile Derince’ye gelifli,
buradan trenle Ankara’ya hareketi (A.N.D., s.294;
C.8.7.1934).

8 Temmuz 1934 : Atatürk’ün trenle Ankara’ya gelifli (C. 9.7.1934).

16 Temmuz 1934 : Atatürk’ün, otomobille Ankara’dan K›z›lcahamam’a hareke-
ti ve geceyi yolda çad›rda geçirifli (A.N.D., s.294; C.
17.7.1934).

17 Temmuz 1934 : Atatürk’ün, Gerede üzerinden Bolu’ya gelifli, resmî ziyaret-
leri ve gece Bolu Halkevi’nde kal›fl› (Bolu T., s.731; C.
18.7.1934).
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18 Temmuz 1934 : Atatürk’ün, Bolu’dan ayr›l›rken sabah Halkevi fleref defteri-
ne yazd›klar›: “Bolu Halkevi’nde bir gece kald›m. Bolu’nun
güzelli¤inden, halk›n coflkun sevinçlerinden çok duygulan-
d›m” (C.O.Y.B., s.39).

: Atatürk’ün, Bolu’dan hareketle Düzce-Hendek üzerinden
akflam saat 20.00’de Adapazar›’na gelifli (Gece yar›s›na
do¤ru, trenle ‹stanbul’a hareket etmifltir. A.Y.G., s.27,86).

19 Temmuz 1934 : Atatürk’ün, ‹stanbul’a gelifli ve Haydarpafla’dan Dolmabah-
çe Saray›’na geçifli (C. 19.7.1934).

20 Temmuz 1934 : Atatürk’ün, Ertu¤rul yat› ile ‹stanbul’dan Yalova’ya gidifli
(Ha. 21.7.1934).

30 Temmuz 1934 : Atatürk’ün, Ertu¤rul yat› ile Yalova’dan ‹stanbul’a dönüflü
(A.N.D., s.296).

31 Temmuz 1934 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda dil çal›flmalar› ve 2.
Türk Dil Kurultay› haz›rl›klar›yla meflgul olmas› (C. 1.8.
1934).

: Atatürk’ün, akflam Dolmabahçe’den Ertu¤rul yat› ile Ça-
nakkale’ye hareketi (A.N.D., s.296).

1 A¤ustos 1934 : Atatürk’ün, saat 10.00’da Ertu¤rul yat› ile Çanakkale önle-
rine gelifli, karaya ç›kmaks›z›n saat 13.30’da Yalova’ya ha-
reketi (A.N.D., s.296).

2 A¤ustos 1934 : Atatürk’ün, saat 01.30’da Çanakkale’den Yalova’ya gelifli
(A.N.D., s.296).

8 A¤ustos 1934 : Atatürk’ün, Almanya Cumhurbaflkan› Mareflal Hinden-
burg’un ölümü üzerine, o¤luna baflsa¤l›¤› telgraf› (A.S.D.V,
s.176-177).

11 A¤ustos 1934 : Atatürk’ün, Yalova’dan ‹stanbul’a dönüflü.

12 A¤ustos 1934 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Türk Dili Tetkik Cemi-
yeti toplant›s›na baflkanl›k edifli (V. 13.8.1934; Ha.
14.8.1934).

18 A¤ustos 1934 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray› salonunda aç›lan “‹kinci
Türk Dil Kurultay›n›n çal›flmalar›n› izlemesi (Kurultay 23
A¤ustos 1934’ e kadar devam etmifltir).  (C.   19.8.1934;
A.N.D., s.298; Ha. 19.8.1934; T.M.T.V., s.1698; Almanak
1935,s.123).

: Atatürk’ün, ö¤leden sonra Dolmabahçe Saray›’nda 2. Türk
Dil Kurultay› çal›flmalar›n› izlemesi (A.N.D., s.299).
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20 A¤ustos 1934 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Dolmabahçe Saray›’nda 2. Türk
Dil Kurultay› çal›flmalar›n› izlemesi (A.N.D., s.299).

21 A¤ustos 1934 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Dolmabahçe Saray›’nda 2. Türk
Dil Kurultay› çal›flmalar›n› izlemesi (A.N.D., s.300).

22 A¤ustos 1934 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Dolmabahçe Saray›’nda 2. Türk
Dil Kurultay› çal›flmalar›n› izlemesi (A.N.D., s,300).

23 A¤ustos 1934 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Dolmabahçe Saray›’nda 2. Türk
Dil Kurultay›’n›n son gün çal›flmalar›n› izlemesi (A.N.D.,
s.301).

26 A¤ustos 1934 : Atatürk’ün, akflam Türkiye ‹fl Bankas›’n›n 10. kurulufl y›ldö-
nümü nedeniyle düzenlenen vapur gezintisini flereflendir-
mesi (A.N.D., s.301).

28 A¤ustos 1934 : Atatürk’ün, akflam motorla Büyükada Yat Kulübü’ne gelifli,
buradan gece Ertu¤rul yat›yla Yalova’ya gidifli (A.N.D.,
s.302).

29 A¤ustos 1934 : Atatürk’ün, Uluslararas› 4. ‹zmir Fuar›’n›n aç›l›fl› nedeniyle
Baflbakan ‹smet Pafla’n›n telgraf›na cevab›: “...26 A¤ustos
Türk budunu için her y›l yepyeni kazançlar verimi olacakt›r”
(A. T. T.B., 567).

29/30 A¤ustos 1934: Atatürk’ün, Ertu¤rul yat› ile Yalova’dan Tuzla’ya hareketi
(A.N.D., s.302).

30 A¤ustos 1934 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Ertu¤rul yat› ile Tuzla’dan Dol-
mabahçe Saray›’na gelifli (A.N.D., s.302-303).

: Atatürk’ün, gece Dolmabahçe Saray›’nda Tevfik Rüfltü
(Arafl) Bey’in k›z›n›n dü¤ününü flereflendirmesi (A.N.D.,
s.303).

1 Eylül 1934 : Atatürk’ün, Almanya Cumhurbaflkanl›¤›’na seçilmesi nede-
niyle Adolf Hitler’e tebrik telgraf› (A. T. T., s. 104).

6 Eylül 1934 : Atatürk’ün, gece Büyükada’da K›z›lay Balosu’nu flereflen-
dirmesi (A.N.D., s.305).

9 Eylül 1934 : Atatürk’ün, ‹zmir’in 12. kurtulufl y›ldönümü nedeniyle ken-
disine gönderilen sayg› ve kutlama telgraf›na cevab›
(A.T.T., s.32).

11 Eylül 1934 : Atatürk’ün, akflamüzeri motorla Heybeliada’ya geçerek ‹s-
met Pafla’n›n köflkü’ne gidifli, akflam Dolmabahçe Sara-
y›’na dönüflü (A.N.D., s.306).
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12 Eylül 1934 : Atatürk’ün, akflamüzeri Galatasaray’da Türkiye ‹fl Bankas›
Sergisi’ni ziyareti (A.N.D., s.306; C.15.9.1934).

20 Eylül 1934 : Atatürk’ün, akflam ‹stanbul’dan trenle Ankara’ya hareketi
(C. 21.9.1934; A.N.D., s.309).

21 Eylül 1934 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan Ankara’ya gelifli (C. 22.9.1934;
A.N.D., s.309).

26 Eylül 1934 : Atatürk’ün, “Dil Bayram›” nedeniyle Ankara Halkevi’nde ya-
p›lan toplant›y› flereflendirmesi (A.N.D., s.311).

: Atatürk’ün, ‹stanbul’da toplanan Parlâmentolar Birli¤i Kon-
ferans› üyelerinin telgraf›na cevab›: “...Çal›flmalar›n›zda
tam bir baflar›yla Türkiye’deki kal›fl›n›z›n zevkli olmas› hak-
k›ndaki samimî temennilerimi iletirim” (A.T.T.B., s.568).

27 Eylül 1934 : Atatürk’ün, akflamüzeri ‹smet Pafla’n›n köflküne gidifli, geç
saatlerde Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.311).

3 Ekim 1934 : Atatürk’ün, Ankara’ya gelen ‹sveç Veliaht› Prens Güstav
Adolf’u istasyonda karfl›lamas› ve akflam Çankaya’da fle-
refine verilen ziyafette konuflmas› (C. 4.10.1934; A.S.D.II,
s.277).

4 Ekim 1934 : Atatürk’ün, ‹sveç Veliaht› Güstav Adolf’un flerefine ‹sveç
Elçili¤i’nde verilen yemekte bulunuflu, akflam saat 20.00’de
Veliaht’› Ankara istasyonundan u¤urlamas› (A.N.D.,
s.313).

9 Ekim 1934 : Atatürk’ün, Üçüncü Balkan Gürefl Kongresi’nin sayg› ve
ba¤l›l›k telgraf›na cevab›: “Kongre dolay›s›yla hakk›mda
gösterilen duygulara teflekkür ederim” (A.T.T., s.32).

: Atatürk’ün, Fransa D›fliflleri Bakan› Bartu’nun suikast sonu-
cu ölümü nedeniyle Fransa Cumhurbaflkan› Albert Leb-
run’a baflsa¤l›¤› telgraf› (A.T.T., s.32).

: Atatürk’ün, Yugoslavya Kral› Alexandre’›n ölümü üzerine
Kraliçe Mari, Veliaht Piyer ve Kral Naibi Prens Paul’a bafl-
sa¤l›¤› telgraflar› (A.T.T.B., s.568-569).

10 Ekim 1934 : Atatürk’ün, akflamüzeri Tevfik Rüfltü (Aras) Bey’in evine
u¤ray›fl›, daha sonra Millî Savunma Bakanl›¤›’n› ziyareti
(A.N.D., s.315).

15 Ekim 1934 : Atatürk’ün, akflamüzeri ‹smet Pafla’n›n köflküne gidifli, ak-
flam Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.317).
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16 Ekim 1934 : Atatürk’ün, Frans›z devlet adamlar›ndan Poincare’›n ölümü
nedeniyle efline ve Fransa Cumhurbaflkan› Albert Lebrun’a
baflsa¤l›¤› telgraflar› (A.S.D.V., s.179-180).

17 Ekim 1934 : Atatürk’ün, Çankaya’da Finlandiya Elçisi Onni Talas’›n gü-
ven mektubunu kabulü (A.N.D., s.318; D.V.Y., 1953;
s.119).

23 Ekim 1934 : Atatürk’ün, Çankaya’da Sovyet Büyükelçisi Karahan’›n gü-
ven mektubunu kabulü (A.N.D., s.320; D.V.Y., 1953, s.
124).

: Atatürk’ün, ‹stanbul Üniversitesi’ne imzal› foto¤raf›n› arma-
¤an edifli (Ha. 24.10.1934).

28 Ekim 1934 : Atatürk’ün, Çankaya’da Romanya D›fliflleri Bakan› Titules-
co’yu kabulü (A.N.D., s.321).

29 Ekim 1934 : Atatürk’ün, Cumhuriyetin onbirinci y›ldönümü nedeniyle
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tebrikleri kabulü, Orduevi
ve Halkevi’ndeki Cumhuriyet Balolar›n› flereflendirmesi
(A.N.D., s.322).

31 Ekim 1934 : Atatürk’ün, Çankaya’da Romanya, Yunanistan ve Yugos-
lavya D›fliflleri Bakanlar› flerefine çay ziyafeti vermesi
(A.N.D., s.323).

1 Kas›m 1934 : Cumhurbaflkan› Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nin IV. dönem IV. toplant› y›l›n› aç›fl konuflmas›: “...Güzel
sanatlar›n hepsinde, ulus gençli¤inin ne türlü ilerletilmesini
istedi¤inizi bilirim. Bu yap›lmaktad›r. Ancak, bunda en ça-
buk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk musikisidir. Bir
ulusun yeni de¤iflikli¤inde ölçü, musikide de¤iflikli¤i alabil-
mesi, kavrayabilmesidir” (Z.C., Devre: IV, cilt:25, s.3-
4;A.S.D.I, s.376).

: Atatürk’ün, Ankara’da bugün aç›lan Güven An›t›’n› saat
17.00’de ziyareti (A.N.D., s.323; A.R.H., s.370).

4 Kas›m 1934 : Atatürk’ün, Çankaya’da -yeni Belçik Kral›’n›n tahta ç›k›fl›n›
bildiren- Belçika Heyeti’ni kabulü (A.N.D., s.324).

8 Kas›m 1934 : Atatürk’ün, yeni Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› binas›n›n aç›l›fl töre-
nini flereflendirmesi (A.N.D., s.326).

17 Kas›m 1934 : Matbuat Umum Müdürlü¤ü’nün, Atatürk’ün bas›na bir dile-
¤ini ileten bildirisi: “Gazetelerde öz Türkçe yaz›lar›n, bafl-

506



makale yerinde bölünmeden ve öteki yüzlere at›lmadan ya-
z›lmas›n› Cumhurbaflkan›, gazete sahibi arkadafllar›ndan
dilemektedir. Gazetenin en bafl›ndaki öz Türkçe yaz›, siya-
sî baflmakale olabilece¤i gibi, gazetelerin dil ink›lâb›na yar-
d›m olarak yazd›klar› örnek yaz›lar da olabilir. Bu düzenin,
gazetelerde en uzak yedi gün içinde bafllayabilece¤ini
Cumhurbaflkan›, arkadafllar›n›n özeninden beklemektedir”
(A. 18.11.1934).

20 Kas›m 1934 : Atatürk’ün, gece Anadolu Kulübü’ne gelifli, geç saatlerde
Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.330).

22 Kas›m 1934 : Atatürk’ün, Çankaya’da ‹sveç Elçisi Winther’in güven mek-
tubunu kabulü (A.N.D., s.330; Ha. 23.11.1934).

24 Kas›m 1934 : Kendisine “Atatürk” soyad› verildi¤ine dair Kanun’un Türki-
ye Büyük Millet Meclisi’nde kabulü: “ ‘Kemal’ özadl› Cum-
hurbaflkan›m›za ‘Atatürk’ soyad› verilmifltir” (Kanun teklifi
‹smet Pafla ve arkadafllar› taraf›ndan yap›lm›flt›r). (Z.C.,
Devre: IV, cilt:25, s.34,35 C. 25.11.1934; A.H.H.B., s.333).

25 Kas›m 1934 : Atatürk’ün, akflamüzeri Çankaya’da Baflbakan ‹smet Pafla
ve Genelkurmay Baflkan› Mareflal Fevzi Çakmak’› kabulü
(A.N.D., s.331).

: Atatürk’ün, Baflbakanl›¤a ‹smet Pafla’ya “‹nönü” soyad›n›
verdi¤ini bildiren mektubu: “Baflbakan ‹smet Pafla Hazret-
leri’nin, ‹nk›lâp Tarihimiz’in ilk flerefli ve parlak sayfas› olan
‹nönü Meydan Muharebeleri’nin bafl kahraman› olmufl bu-
lunmas› itibariyle, soyad› kanunu gere¤i olarak, alaca¤› ai-
le isminin ‘‹nönü’ olmas›n› çok yerinde buldu¤umdan ken-
dilerine bu soyad›n› verdi¤imi bildiririm” (Ha. 26.11.1934;
C. 27.11.1934).

: Atatürk’ün, efli ve k›z›yla Türkiye’yi ziyaretleri esnas›nda
gördükleri yak›nl›¤a teflekkür eden ‹sveç Veliaht› Prens
Güstav Adolf’un mektubuna cevab› (A.M.D.P.II, s.269).

26 Kas›m 1934 : Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan› Kâz›m Pafla’ya Ata-
türk taraf›ndan “Özalp” soyad›n›n verilifli (A.27.11.1934).

: Efendi, Bey, Pafla, Hazretleri vb. lâkap ve unvanlar›n kald›-
r›ld›¤›na dair Kanun’un kabulü (Z.C., Devre: IV, cilt: 25,
s.50-52).
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3 Aral›k 1934 : Baz› k›yafetlerin giyilemeyece¤ine dair Kanun’un kabulü
(Bu kanunla din adamlar›n›n -hangi din ve mezhebe men-
sup olursa olsunlar- mabet ve âyinler haricinde ruhanî k›-
yafet tafl›malar› yasaklanm›flt›r). (Z.C., Devre: IV, cilt: 25,
s.75-78).

5 Aral›k 1934 : Türk kad›nlar›na, milletvekili seçme ve seçilme hakk› tan›-
yan Anayasa de¤iflikli¤inin kabulü (Z.C., Devre: IV, cilt:25,
s.85; A.B.E.B., s.205; A.H.H.B., s.333).

: Atatürk’ün, Türk kad›n›na milletvekili seçme ve seçilme
hakk› tan›nmas› üzerine bir notu: “...Bu karar, Türk kad›n›-
na sosyal ve siyasî hayatta bütün milletlerin üstünde yer
vermifltir. Çarflaf içinde, peçe alt›nda ve kafes arkas›ndaki
Türk kad›n›n› art›k tarihlerde aramak lâz›m gelecektir. Türk
kad›n› evdeki uygar yerini salâhiyetle alm›fl, ifl hayat›n›n
her safhas›nda baflar›lar göstermifltir. Siyasî hayatta Bele-
diye seçimlerinde tecrübesini yapan Türk kad›n›, bu sefer
de milletvekili seçme ve seçilme suretiyle haklar›n›n en bü-
yü¤ünü elde etmifl bulunuyor. Uygar memleketlerin birço-
¤unda kad›ndan esirgenen bu hak, bugün Türk kad›n›n›n
elindedir ve onu salâhiyet ve liyakatle kullanacakt›r. Bu not-
la en mühim ink›lâplardan birini anm›fl oluyoruz” (A. ve
T.K., s.741).

6 Aral›k 1934 : Atatürk’ün, gece Çocuk Esirgeme Kurumu’nun Ankara Pa-
las’taki kostümlü balosunu flereflendirmesi (A.N.D., s.334).

: Ankara kad›nlar›n›n, kad›nlara milletvekili seçme ve seçil-
me hakk› tan›nmas› nedeniyle Ankara Halkevi’nde toplan-
t›s›, Atatürk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne teflekkür ka-
rar› al›nmas› (A.T.K.H.K., s.144;C. 7.12.1934).

7 Aral›k 1934 : Atatürk’ün, kad›nlara milletvekili seçme ve seçilme hakk›
tan›nmas› nedeniyle kendisine teflekkür telgraf› gönderen
Türk Kad›nlar Birli¤i Baflkan› Lâtife Bekir (Çeyrekbafl›) Ha-
n›m’›n telgraf›na cevab›: “Erdemli Türk kad›nl›¤›n›n, yeni
çal›flma yolunda kendine düflen büyük ifli güvenle baflara-
ca¤›na kuflku yoktur” (A. 8.12.1934).

8 Aral›k 1934 : Atatürk’ün, Mühendisler Birli¤i’nin yeni binas›n›n aç›l›fl› ne-
deniyle Bay›nd›rl›k Bakan› Ali Çetinkaya’n›n mühendisler
ad›na kendisine gönderdi¤i ba¤l›l›k telgraf›na cevab›: “De-
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¤erli Türk mühendisleri arkadafllar›m›z›n bildirdi¤iniz temiz
duygular›ndan dolay› duydu¤um k›vanc›n büyük oldu¤unu
bildiririm. Kendileri için bugüne kadar oldu¤u gibi bundan
böyle de büyük ifller baflarmalar›n› dilerim” (A.T.T., s.33).

9 Aral›k 1934 : Atatürk’ün, kad›nlara milletvekili seçme ve seçilme hakk›
tan›nmas› nedeniyle kendisine çekilen sayg› ve ba¤l›l›k
telgraflar›na cevab›: “..Türk kad›nl›¤›n›n yeni girdi¤i siyasal
alanda da de¤erli ifller baflarmas›n› dilerim” (U.
10.12.1934).

15 Aral›k 1934 : Atatürk’ün, akflamüzeri ‹smet ‹nönü’nün köflküne gidifli, da-
ha sonra otomobille Marmara Köflkü’ne kadar bir gezinti
yapmas›, akflam Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.337).

17 Aral›k 1934 : “Atatürk” soyad›n›n veya bunun bafl›na ve sonuna söz ko-
nularak yap›lan adlar›n, hiçbir kimse taraf›ndan öz ve soya-
d› olarak al›namayaca¤›na dair Kanun’un kabulü (Z.C.,
Devre: IV, cilt: 25, s.202-203).

19 Aral›k 1934 : Atatürk’ün, manevî k›zlar›ndan Sabiha Han›m’a “Gökçen”
soyad›n› verifli (A.‹.B.Ö., s.59).

24 Aral›k 1934 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra K›l›ç Ali’nin evine gidifli, daha
sonra Gazi Orman Çiftli¤i’ne kadar bir gezinti yaparak Çan-
kaya’ya dönüflü (A.N.D., s.340).

27 Aral›k 1934 : Atatürk’ün, Çankaya’da Sovyet Büyükelçisi Karahan’›, da-
ha sonra Ankara Valisi Nevzat Tando¤an baflkanl›¤›ndaki
-Ankara’ya geliflinin 15. y›ldönümünü kutlayan- Ankara He-
yeti’ni kabulü (A.N.D., s.341).

: Atatürk’ün, Ankara’ya geliflinin 15. y›ldönümü nedeniyle
Ankara Halkevi’nde düzenlenen töreni flereflendirmesi (U.
27-28. 12.1934).

30 Aral›k 1934 : Atatürk’ün, Çankaya’da Irak D›fliflleri Bakan› General Nu-
ri’yi kabulü (U. 31.12.1934; A.N.D., s.346).

31 Aral›k 1934 : Atatürk’ün, gece K›z›lay Balosu’nu, daha sonra Ankara Pa-
las’ta düzenlenen baloyu flereflendirmesi (A.N.D., s.343).

-1935-

1 Ocak 1935 : Atatürk’ün, gece ‹smet ‹nönü’nün köflküne gidifli, geç saat-
lerde Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.343).

2 Ocak 1935 : Atatürk’ün, yeni y›l›n› kutlayan vatandafllara Anadolu Ajan-
s› ile teflekkür ve iyi dileklerini iletmesi (M. 3.1.1935).
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4 Ocak 1935 : Atatürk’ün, ö¤leye do¤ru Ankara’da Anadolu Kulübü’ne gi-
difli ve gün boyunca burada çal›flmas› (A.N.D., s.344).

7 Ocak 1935 : Atatürk’ün akflam K›l›ç Ali’nin evine gidifli, gece Çanka-
ya’ya dönüflü (A.N.D., s.345).

8 Ocak 1935 : Atatürk’ün, ö¤leye do¤ru ‹zmir Milletvekili Rahmi Köken’in
evine gidifli, ö¤leden sonra Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.
3457.

9 Ocak 1935 : Atatürk’ün, ö¤leye do¤ru Marmara Köflkü’ne gidifli, daha
sonra Anadolu Kulübü’ne gelifli ve geç saatlerde Çanka-
ya’ya dönüflü (A.N.D., s.345).

11 Ocak 1935 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Genel Sekreterlik binas›na gidi-
fli, daha sonra otomobille Orman Çiftli¤i’ne kadar bir gezin-
ti yapmas›n› takiben Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.346).

12 Ocak 1935 : Atatürk’ün, Çankaya’da ‹talya Büyükelçisi Galli Carlo’nun
güven mektubunu kabulü (U. 13.1.1935).

15 Ocak 1935 : Atatürk’ün, bo¤az›ndan biraz rahats›zl›¤› nedeniyle günü
Çankaya’da dinlenmekle geçirmesi (A.N.D., s.347).

21 Ocak 1935 : Atatürk’ün, akflam ‹smet ‹nönü ile beraber trenle Anka- ra’-
dan ‹stanbul’a hareketi (U. 22.1.1935).

22 Ocak 1935 : Atatürk’ün, Ankara’dan ‹stanbul’a gelifli (U. 23.1.1935).

23 Ocak 1935 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Baflbakan ‹smet ‹nö-
nü ve Genelkurmay Baflkan› Mareflal Fevzi Çakmak’› ka-
bulü (A.N.D., s.349).

26 Ocak 1935 : Atatürk’ün, ö¤le vakti otomobille Beyo¤lu’nda bir gezinti
yapmas›, ö¤leden sonra Dolmabahçe Saray›’na dönüflü
(A.N.D., s.350).

27 Ocak 1935 : Atatürk’ün, günü Dolmabahçe Saray›’nda çal›flmakla ge-
çirmesi (A.N.D., s.350).

28 Ocak 1935 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra otomobille Topkap›’ya kadar bir
gezinti yapmas›, akflamüzeri Dolmabahçe Saray›’na dönü-
flü (A.N.D., s.350).

30 Ocak 1935 : Atatürk’ün, akflamüzeri otomobille Beyo¤lu ve fiiflli yörele-
rinde bir gezinti yapmas›, daha sonra Günefl Kulübü’nü zi-
yareti (A.N.D., s.351; B.T.S.T.A., s.113-115).
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31 Ocak 1935 : Atatürk’ün, akflamüzeri Dolmabahçe Saray›’nda Türk Dili
Tetkik Cemiyeti üyeleriyle görüflmesi (A.N.D., s.351).

1 fiubat 1935 : Atatürk’ün, günü Dolmabahçe Saray›’nda çal›flmakla geçir-
mesi (A.N.D., s.352).

: Atatürk’ün, ‹smet ‹nönü, Fevzi Çakmak, fiükrü Kaya ve Re-
cep Peker’i kabulü (A.N.D., s.352).

2 fiubat 1935 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda, milletvekili genel seçi-
miyle ilgili olarak Baflbakan ismet ‹nönü ve CHP. Genel
Sekreteri Recep Peker’le çal›flmas› (A.N.D., s.352).

: Atatürk’ün saat 17.00’de Dolmabahçe Saray›’nda Bakanlar
Kurulu ve Cumhuriyet Halk Partisi Yönetim Kurulu’nun top-
lant›s›na baflkanl›k yapmas› (A.N.D., s.352).

: Atatürk’ün, milletvekili seçimi nedeniyle Cumhuriyet Halk
Partisi örgütüne ve ikinci seçmenlere bildirgesi: “...Cumhu-
riyetçi ve milliyetçi olmakla beraber partimiz program›ndan
baflka bir programla ve partili olman›n tabiî kay›tlar› d›fl›n-
da serbest çal›flacak samimî yurttafllar›n ulus kürsüsünden
yapacaklar› tenkitler ve söyleyecekleri düflüncelerle millî
çal›flman›n kuvvetlenece¤ine inan›yoruz” (U. 3.2.1935).

3 fiubat 1935 : Atatürk’ün, saat 16.00’da Dolmabahçe Saray›’nda Bakan-
lar Kurulu ve Cumhuriyet Halk Partisi Yönetim Kurulu top-
lant›s›na baflkanl›k yapmas› (A.N.D., s.352).

4 fiubat 1935 : Atatürk’ün, milletvekili genel seçimi nedeniyle millete bildir-
gesi: “...Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sa-
natlar› seven, fikir e¤itiminde oldu¤u kadar beden e¤itimin-
de de kabiliyeti artm›fl ve yükselmifl olan erdemli, kudretli
bir kuflak yetifltirmek, ana siyasam›z›n aç›k dile¤idir”
(A.T.T.B., s.571; U. 5.2.1935).

: Atatürk’ün, akflamüzeri otomobille Uluköy’e kadar bir ge-
zinti yapmas›, Maslak, fiiflli, Beyo¤lu yoluyla Dolmabahçe
Saray›’na dönüflü (A.N.D., s.352).

5 fiubat 1935 : Atatürk’ün, günü Dolmabahçe Saray›’nda çal›flmakla ge-
çirmesi (A.N.D., s.353).

6 fiubat 1935 : Atatürk’ün, saat 12.00’de otomobille Yeflilköy’e kadar bir
gezinti yapmas›, dönüflte Ayasofya’y› gezmesi (A.N.D.,
s.353).
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7 fiubat 1935 : Atatürk’ün, akflamüzeri Sakarya motoruyla Büyükdere’ye
kadar bir gezinti yapmas›, akflam Dolmabahçe Saray›’na
dönüflü (A.N.D., s.354).

8 fiubat 1935 : Atatürk’ün, milletvekili seçimlerini takiben akflam, millete
bildirgesi: “...Ulusça gösterilen birlik, ülküye ba¤l›l›k bütün
gözleri yeniden yurdumuza çekmifltir. Öz dile¤imiz yurdun
yüceli¤i, yurttafl›n genli¤idir” (A.T.T.B., s.574; U. 9.2.1935).

: Atatürk’ün, gece Pera Palasla düzenlenen Halkevi Balo-
su’nu flereflendirmesi (A.N.D., s.354).

10 fiubat 1935 : Atatürk’ün, ö¤leye do¤ru fiiflli tramvay durak yerinden ata
binerek Hürriyet-i Ebediye Abidesi, Mecidiyeköy, Zincirliku-
yu’ya kadar bir gezinti yapmas›, Golf Kulübü’ne u¤ramas›,
burada k›sa bir dinlenmeden sonra otomobille Tarabya’da
Tokatl›yan’a u¤ray›p akflamüzeri Dolmabahçe Saray›’na
dönüflü (A.N.D., s.354).

11 fiubat 1935 : Atatürk’ün, günü Dolmabahçe Saray›’nda çal›flmakla ge-
çirmesi (A.N.D., s.355).

13 fiubat 1935 : Atatürk’ün, akflamüzeri otomobille Süleymaniye yöresinde
bir gezinti yapmas›, Beyo¤lu yoluyla Dolmabahçe Sara-
y›’na dönüflü (A.N.D., s.355).

15 fiubat 1935 : Atatürk’ün, ö¤leye do¤ru atla bir gezinti yapmas›, akflamü-
zeri Günefl Kulübü’nün çay›n› flereflendirmesi (A.N.D.,
S.356; B.T.S.T.A., s.114).

16 fiubat 1935 : Atatürk’ün, Ege vapuru ile ‹stanbul’dan Ege’ye do¤ru yol-
culu¤a ç›kmas› (A.N.D., s.356; A ve D., s.137).

17 fiubat 1935 : Atatürk’ün, saat 16.30’da Ege vapurundan Zafer destroye-
rine geçifli ve Alanya yönünde hareketi (A.N.D., s.356; A.
ve D., s. 137).

18 fiubat 1935 : Atatürk’ün, Zafer destroyeri ile sabah saat 8.00’de Alan-
ya’ya gelifli, karaya ç›k›p k›sa bir dinlenmeden sonra dest-
royere dönerek Antalya’ya hareketi (A. ve D., s. 138;
A.N.D., s.357).

: Atatürk’ün, Zafer destroyeri ile saat 13.30’da Antalya’ya
gelifli ve coflkun flekilde karfl›lan›fl› (A. ve D., s.138-139; U.
19.2.1935).

: Atatürk’ün, Zafer destroyerinin hat›ra defterine yazd›klar›:
“...Zafer içinde geçirdi¤imiz saatlerin hat›ras› unutulmaya-
cakt›r” (A. ve D., s.142).
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19 fiubat 1935 : Atatürk’ün, Antalya’da bir gezinti yapmas› ve saat 22.30’da
Ege vapuru ile Taflucu’na hareketi (A. ve D., s. 140;A.N.D.,
s.357).

20 fiubat 1935 : Atatürk’ün, Ege vapuru ile Taflucu’na gelifli, buradan Silif-
ke’ye gidifli ve tekrar Taflucu’na dönüflü (A. ve D., s. 140;
U. 21.2.1935; AS., s.171).

21 fiubat 1935 : Atatürk’ün, Ege vapuru ile Taflucu’ndan Mersin’e gelifli, ka-
raya ç›kmaks›z›n saat 18.00’de Fethiye yönünde hareketi
(A. ve D., s. 140).

22 fiubat 1935 : Atatürk’ün, Ege vapuru ile saat 20.35’de Fethiye’ye gelifli
(A. ve D., s.140;A.N.D., s.357; H.Y.F., s.203).

23 fiubat 1935 : Atatürk’ün, Ege vapuru ile Marmaris’e gelifli (A. ve D.,
s.141;U. 24.2.1935).

24 fiubat 1935 : Atatürk’ün, Ege vapuru ile Marmaris’ten ‹stanbul’a hareke-
ti (A. ve D., s.141; U. 26.2.1935; A.N.D., s.358).

25 fiubat 1935 : Atatürk’ün, Ege vapuru ile Çanakkale’den geçerek gece ‹s-
tanbul’a gelifli ve Dolmabahçe’ye ç›k›fl› (A.N.D., s.358; A.
ve D., s.141; U. 26.2.1935).

27 fiubat 1935 : Atatürk’ün, akflam trenle ‹stanbul’dan Ankara’ya hareketi
(U.28.2.1935; A.N.D., s.358).

28 fiubat 1935 : Atatürk’ün,   trenle   ‹stanbul’dan   Ankara’ya   gelifli   (U.
1.3.1935; A.N.D., s.358).

1 Mart 1935 : Atatürk’ün, dördüncü defa Cumhurbaflkan› seçilmesi (Z.C.,
Devre: V, cilt: I, s.3-4).

: Atatürk’ün, dördüncü defa Cumhurbaflkan› seçilmesi üzeri-
ne Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ant içmesi ve konufl-
mas›: “...Bu içti¤im antla üzerime ald›¤›m onurlu görevin,
kutsal oldu¤u kadar a¤›r da bulundu¤unu pek iyi anl›yorum.
Buna benim özel gücüm, ancak sizin, seçkin arkadafllar›-
m›n ayr›lmaz birli¤i ve aras›z yard›m› ile yetebilir. Bu de¤er-
li güvencin benden esirgenmeyece¤ine inanc›m büyüktür”
(Z.C., Devre: V, cilt: 1, s.4; A.S.D.I., s.379).

: Kayseri’de Atatürk Heykeli’nin törenle aç›l›fl› (U. 6.3.1935).

2 Mart 1935 : Atatürk’ün, akflamüzeri otomobille flehir içinde ve Keçiören
yöresinde bir gezinti yapt›ktan sonra Marmara Köflkü’ne
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gelifli,  bir süre dinleniflini takiben  Çankaya’ya dönüflü
(A.N.D., s.359).

3 Mart 1935 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra ‹smet ‹nönü’nün köflküne u¤ra-
mas›, daha sonra Gazi Orman Çiftli¤i’ne gelifli, akflam
Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.360).

: Atatürk’ün gece 21.35’de Bolu Milletvekili ‹smail Hakk› (Uz-
may)’›n evine gidifli, geç saatlerde Çankaya’ya dönüflü
(A.N.D., s.360).

6 Mart 1935 : Atatürk’ün, Çankaya’da Sovyet Büyükelçisi Karahan’› ka-
bulü (A.N.D., s.360).

7 Mart 1935 : Atatürk’ün, Çankaya’da Japon Büyükelçisi ‹yemasa Toku-
gavva’n›n güven mektubunu kabulü (U. 8.3.1935; A.N.D.,
8.361).

8 Mart 1935 : Atatürk’ün, Çankaya Köflkü’nde verilen çay ziyafetinde bu-
lunmas› (A.N.D., s.361).

9 Mart 1935 : Atatürk’ün, akflamüzeri otomobille Çubuk Baraj›’na gidifli,
daha sonra Gazi Orman Çiftli¤i’ne u¤rayarak Çankaya’ya
dönüflü (A.N.D., s.362).

10 Mart 1935 : Atatürk’ün, akflamüzeri otomobille Gazi Orman Çiftli¤i’ne,
oradan da Anadolu Kulübü’ne gelifli, geç saatlerde Çanka-
ya’ya dönüflü (A.N.D., s.362).

17 Mart 1935 : Atatürk’ün, gece Karpiç’e gidifli, geç saatlerde Çankaya’ya
dönüflü (A.N.D., s.364).

23 Mart 1935 : Atatürk’ün, suikasttan kurtulan Suudi Arabistan Kral› Ab-
dülaziz ‹bn-i Suut’a geçmifl olsun telgraf› (A.T.T., s.33).

27 Mart 1935 : Atatürk’ün, Çankaya’da Fransa’n›n Suriye Fevkalâde Ko-
miseri Kont de Martel ile Fransa Büyükelçisi Kammerer’i
kabulü (U. 28.3.1935).

: Atatürk’ün, Çankaya’da Bulgaristan Elçisi Pavlof’un güven
mektubunu kabulü (A.N.D., s.367; U. 28.3.1935).

28 Mart 1935 : Atatürk’ün, saat 19.30’da Cumhuriyet Halk Partisi Ankara il
Balosu’nu flereflendirmesi (A.N.D., s.367).

11 Nisan 1935 : Atatürk’ün, gece K›l›ç Ali’nin evine gidifli, geç saatlerde
Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.372).
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15 Nisan 1935 : Atatürk’ün, gün boyunca Çankaya’da baz› dil bilginleriyle
çal›flmas› (A.N.D., s.373).

16 Nisan 1935 : Atatürk’ün, gece K›l›ç Ali’nin evine gidifli, geç saatlerde
Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.373).

17 Nisan 1935 : Atatürk’ün, ‹smet ‹nönü ile beraber Ankara Halkevi’nde
Moskova Devlet Tiyatrosu sanatç›lar›n›n verdi¤i konseri ve
bale gösterisini izlemesi (U. 18.4.1935; A.N.D., s.374).

18 Nisan 1935 : Atatürk’ün, gece Türk Maarif Cemiyeti’nin Ankara Halke-
vi’nde düzenledi¤i baloyu flereflendirmesi (U. 18.4.1935).

21 Nisan 1935 : Atatürk’ün, gece Marmara Köflkü’nde Sovyet sanatç›lar›
flerefine D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n düzenledi¤i suareyi fleref-
lendirmesi (A.N.D., s.375).

22 Nisan 1935 : Atatürk’ün,  ‹stanbul’da toplanan  Milletleraras›  Kad›nlar
Kongresi’ne telgraf›: “...Siyasî ve sosyal haklar›n kad›n ta-
raf›ndan kullan›lmas›n›n, insanl›¤›n mutlulu¤u ve sayg›nl›¤›
bak›m›ndan gerekli oldu¤una eminim!” (A.S.D.V, s. 181; U.
23.4.1935).

23 Nisan 1935 : Atatürk’ün, günü Çankaya’da çal›flarak geçirmesi (A.N.D.,
s.376).

26 Nisan 1935 : Atatürk’ün, Çankaya’da Milletleraras› Kad›nlar Kongresi
Heyeti ile Balkan Ekonomi Konseyi üyelerini ayr› ayr› kabu-
lü (A.N.D., s.377; T. 27.4.1935) ve Milletleraras› Kad›n
Kongresi Heyeti’ne söyledikleri: “Türk kad›n›n›n dünya ka-
d›nl›¤›na elini vererek dünyan›n bar›fl ve güvenli¤i için çal›-
flaca¤›na emin olabilirsiniz” (T. 27.4.1935).

: Atatürk’ün, saat 17.00’de Çankaya’da, Sovyet sanatç›lar›
flerefine bir çay vermesi (Bu çayda, Milletleraras› Kad›nlar
Kongresi Heyeti ile Balkan Ekonomi Konseyi üyeleri de ha-
z›r bulunmufltur. A.N.D., s.377).

27 Nisan 1935 : Atatürk’ün, Ankara’da Türk Tayyare Cemiyeti Merkezi’ni zi-
yareti ve “Türkkuflu” üyelerinin çal›flmalar› hakk›nda bilgi
al›fl› (C. 28.4.1935; Havac›l›k ve Spor, 10.11.1938; A.N.D.,
s.377).

28 Nisan 1935 : Atatürk’ün, Çankaya’da Recep  Peker ve Tevfik Rüfltü
Aras’› kabulü (A.N.D., s.377).
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: Atatürk’ün, Hilâliahmer’e “K›z›lay” ad›n› veriflinin K›z›lay
Kurultay›’nda alk›fllarla kabul edilifli (U. 29.4.1935).

29 Nisan 1935 : Atatürk’ün, Kad›n Esirgeme Kurumu’nun Ankara Ordu-
evi’nde düzenledi¤i geceyi flereflendirmesi ve Kurum üye-
lerinden birinin verdi¤i izahatta “yoksul kad›nlara yard›m
ediyoruz” cümlesi üzerine yazd›rd›klar›: “...Kad›n denilen
varl›k, kendili¤inden yüksek bir varl›kt›r. Onun yoksullu¤u
olamaz. Kad›na yoksul demek, onun ba¤r›ndan kopup ge-
len bütün befleriyetin yoksullu¤u demektir. E¤er insanl›k bu
halde ise, kad›na yoksul demek lây›k görülebilir. Gerçek bu
mudur? E¤er kad›n dünyada çal›flan, baflar› kazanan, zen-
gin olan, maddî ve manevî zengin eden insanlar› yetifltir-
miflse, ona yoksul s›fat› verilebilir mi? Verenler varsa, on-
lara nankör denirse do¤ru olmaz m›? Bizce, Türkiye Cum-
huriyeti anlam›nca kad›n, bütün Türk tarihinde oldu¤u gibi,
bugün de en muhterem mevkide, her fleyin üstünde yüksek
ve flerefli bir varl›kt›r” (T. 1.5.1935; A. ve T.K., s.740-741).

1 May›s 1935 : Atatürk’ün, akflamüzeri Rasim Ferit Talay’›n evine gidifli,
bir süre dinlendikten sonra Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.
378).

2 May›s 1935 : Atatürk’ün, saat 12.30’da Çubuk Baraj›’na gidifli ve ö¤le ye-
me¤ini burada yemesi (A.N.D., s.379).

3 May›s 1935 : Atatürk’ün, Türkkuflu’nun hizmete aç›l›fl› nedeniyle Etimes-
gut Hava Alan›’nda yap›lan törende konuflmas›: “...Türk ço-
cu¤u! Her iflte oldu¤u gibi, havac›l›kta da, en yüksek dü-
zeyde, gökte, seni bekleyen yerini, az zamanda doldura-
caks›n!” (A.S.D.II, s.280; U. 4.5.1935; A.N.D., s.379).

4 May›s 1935 : Atatürk’ün, ö¤leden evvel Ankara Numune Hastanesi’ni zi-
yareti, geceyi kütüphanesinde çal›flmakla geçirmesi
(A.N.D., s.379).

5 May›s 1935 : Atatürk’ün, Çankaya’da Romanya Elçisi Eugéne Fliotti’nin
güven mektubunu kabulü (A.N.D., s.380; D.V.Y., 1953; s.
124; D.B. Y., 1967; s. 1093).

6 May›s 1935 : Atatürk’ün, saat 11.15’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
gelifli (A.N.D., s.380).

7 May›s 1935 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Çankaya’da kütüphanesinde ça-
l›flmas›, ‹smet ‹nönü ve Tevfik Rüfltü Aras’› kabulü (A.N.D.,
s.380).
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8 May›s 1935 : Atatürk’ün, Ulusal Ekonomi ve Art›rma Kurumu’nun Genel
Kongresi nedeniyle kendisine gönderilen ba¤l›l›k telgraf›na
teflekkürü (A.T.T., s.34).

: Atatürk’ün, ö¤leye do¤ru Nuri Conker’in evine gidifli, daha
sonra Marmara Köflkü’ne gelerek ö¤le yeme¤ini burada
yemesi (A.N.D., s.381).

9 May›s 1935 : Atatürk’ün, Cumhuriyet Halk Partisi Dördüncü Büyük Ku-
rultay›’n› aç›fl konuflmas›: “Uçurum kenar›nda y›k›k bir ül-
ke... Türlü düflmanlarla kanl› bo¤uflmalar... Y›llarca süren
savafl... Ondan sonra, içerde ve d›flarda sayg› ile tan›nan
yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet ve bunlar› baflarmak
için aras›z, devrimler... ‹flte Türk Genel Devrimi’nin bir k›sa
ifadesi!” (U. 10.5.1935).

11 May›s 1935 : Atatürk’ün, ‹ngiliz Kral› V. George’a tahta ç›k›fl›n›n 25. y›l-
dönümü nedeniyle tebrik telgraf› (A.T.T., s.35).

14 May›s 1935 : Atatürk’ün, akflam “Türkkuflu” uçufl alan›n› ziyareti ve ça-
l›flmalar hakk›nda bilgi al›fl› (C. 15.5.1935).

15 May›s 1935 : Atatürk’ün, Mareflal Pilsudski’nin ölümü nedeniyle Lehis-
tan (Polonya) Cumhurbaflkan› Moscicki’ye baflsa¤l›¤› telg-
raf› (A.T.T., s.35).

: Atatürk’ün, Cumhuriyet Halk Partisi Dördüncü Büyük Kurul-
tay› üyeleri flerefine Gazi Orman Çiftli¤i’nde verilen ziyafet-
te bulunmas› (C. 16.5.1935).

16 May›s 1935 : Atatürk’ün, Çankaya’da Çin Elçisi General Ho-Yao-
Tsu’nun güven mektubunu kabulü (A.N.D., s.384; U.
17.5.1935; D.B.Y. 1967, s. 1086).

17 May›s 1935 : Atatürk’ün, Cumhuriyet Halk Partisi Dördüncü Büyük Ku-
rultay›’n›n bitifli nedeniyle Ankara Valisi Nevzat Tando-
¤an’›n Ankara Palas’ta verdi¤i çay› flereflendirmesi
(A.N.D., s.384; Z. 18.5.1935).

: Atatürk’ün, akflam Ankara’dan trenle ‹stanbul’a hareketi (U.
18.5.1935; Z. 18.5.1935).

18 May›s 1935 : Atatürk’ün, trenle Ankara’dan  ‹stanbul’a gelifli   (A.N.D.,
s.384).

22 May›s 1935 : Atatürk’ün, ‹stanbul’da Hürriyet-i Ebediye Tepesi’ne gide-
rek, burada yap›lan askerî manevralar› izlemesi (A.N.D.,
s.386).
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23 May›s 1935 : Atatürk’ün, sabah, Ka¤›thane’nin kuzey surlar›nda yap›lan
askerî manevralar› izlemesi (A.N.D., s.386).

: Atatürk’ün, akflam Kalam›fl vapuruyla ‹stanbul’dan Yalo-
va’ya gidifli (A.N.D., s.386).

24 May›s 1935 : Atatürk’ün, Yalova’da Baltac› ve Millet Çiftliklerine gidifli
(A.N.D., s.387).

25 May›s 1935 : Atatürk’ün, akflam Yalova’dan hareketle Büyükada’ya geli-
fli ve geceyi Yat Kulüple geçirifli (A.N.D., s.387).

26 May›s 1935 : Atatürk’ün, Büyükada Yat Kulüp’te Amerikal› kad›n gazete-
ci Gladys Baker’› kabulü (A.N.D., s.387; A.I.H.II, s.
142,144).

: Atatürk’ün, Türk Tecim ve Endüstri Odalar› Genel Kurulta-
y› ad›na ba¤l›l›k telgraf› gönderen Ekonomi Bakan› Celâl
Bayar’a teflekkürlerini bildiren cevab› (A.T.T., s.35).

: Atatürk’ün, akflam Büyükada’dan Dolmabahçe Saray›’na
dönüflü (A.N.D., s.387).

27 May›s 1935 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Amerikal› kad›n gaze-
teci Gladys Baker’in sorular›na cevaplar›: “Yeni Türkiye’yi
görmüfl ve tan›m›fl olanlar bilirler ki, Türk Cumhuriyeti top-
lulu¤u kendisine hedef olarak insanl›¤› ve kültürü alm›flt›r.
Türk’ün yeni gitti¤i yol ve varmak istedi¤i nokta kültür haya-
t›nda yükselmek, insanl›k yolunda ilerlemek ve elinden gel-
di¤i kadar bar›fla ve insanl›¤a hizmet etmektir” A.M.D.P.II,
s.272-279). “...Türkiye’de bolfleviklik olmayacakt›r. Çünkü
Türk Hükûmeti’nin ilk gayesi, halka hürriyet ve mutluluk
vermek, askerlerimize oldu¤u kadar, sivil halk›m›za da iyi
bakmakt›r!” (U. 21.6.1935; Z. 21.6.1935).

: Atatürk’ün, Birinci Türk Bas›n Kurultay›’n›n sayg› telgraf›na
teflekkürlerini bildiren cevab› (A.T.T., s.36).

: Atatürk’ün, Türk Hava Kurumu Alt›nc› Kurultay›’n›n sevgi
ve ba¤l›l›k telgraf›na teflekkürlerini bildiren cevab› (A.T.T.,
s.35).

28 May›s 1935 : Atatürk’ün, akflamüzeri motorla Adalar yöresinde bir gezin-
ti yapt›ktan sonra Suadiye’de Falih R›fk› Atay’›n evine u¤-
ramas›, burada bir süre dinlendikten sonra Dolmabahçe
Saray›’na dönüflü (A.N.D., s.388).
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: Fransa Cumhurbaflkan› Albert Lebrun’un, bir görüflme es-
nas›nda Paris Büyükelçimiz Suat Davas’a söyledikleri:
“Ben Mussolini’nin siyasetini hiç be¤enmiyorum; karars›z
bir siyaset izledi¤ini zannediyorum. Gazi Mustafa Kemal
emsalsiz bir asker ve dâhi bir komutan oldu¤u halde ne ka-
dar bar›flsever; bunu takdir etmek lâz›md›r. ‹nsaniyet bar›-
fla muhtaçt›r; bar›fl› her halde temin etmek zorunlu¤u kar-
fl›s›nda bulunuyoruz” (A.M.D.P.II, s. 269).

29 May›s 1935 : Atatürk’ün, Türk Hava Kurumu’na 10.000 lira ba¤›flta bu-
lunmas› ve söyledikleri: “...Bu ulus, en zor zamanlarda
memleket ödevlerine canla, baflla koflmufltur. ...‹stedikle-
rinden daha fazlas›n› baflaracaklard›r. Tuttuklar› yol do¤ru-
dur” (U. 30.5.1935).

: Atatürk’ün, akflamüzeri Göksu Kasr›’na gidifli, k›sa bir süre
dinlendikten sonra Dolmabahçe Saray›’na dönüflü (A.N.D.,
s. 388).

31 May›s 1935 : Atatürk’ün, sabaha karfl› motorla ‹stanbul’dan Yalova’ya
geçifli (A.N.D., s.388-389).

: Atatürk’ün, saat 16.00’da Yalova’dan motorla hareket ede-
rek Heybeliada’ya gelifli, ‹smet ‹nönü’nün köflküne u¤raya-
rak bir süre kald›ktan sonra Heybeliada’dan hareketle ak-
flam Sirkeci iskelesine ç›k›fl›, buradan otomobille Florya’ya
giderek geceyi burada geçirmesi (A.N.D., s.389).

1 Haziran 1935 : Atatürk’ün, akflamüzeri Florya’dan Dolmabahçe Saray›’na
dönüflü (A.N.D., s.389).

3 Haziran 1935 : Atatürk’ün, Prenses ‹ngrid ile Danimarka Veliaht› Frede-
rick’in evlenmeleri nedeniyle ‹sveç Veliaht› Prens Güstav
Adolf’a tebrik telgraf› (A.T.T., s.36).

: Atatürk’ün, akflam ‹stanbul’dan trenle Ankara’ya hareketi
(A.N.D., s.390).

4 Haziran 1935 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan Ankara’ya gelifli (A.N.D., s.390; U.
5.6.1935).

6 Haziran 1935 : Atatürk’ün, Çankaya’da Alman Büyükelçisi Rosemberg’in
veda ziyaretini kabulü (A.N.D., s.391).

7 Haziran 1935 : Atatürk’ün, Moskova Büyükelçimiz Vas›f Ç›nar’›n ölümü
nedeniyle Sovyetler Birli¤i Merkez icra Komitesi Baflkan›
Kalinin’in baflsa¤l›¤› telgraf›na cevab› (A.T.T., s.36).
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: Atatürk’ün, akflamüzeri K›l›ç Ali’nin evine u¤ray›fl›, k›sa bir
süre kald›ktan sonra Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.392).

10 Haziran 1935 : Atatürk’ün, Çankaya’da Macar Elçisi Zoltan de Mariassy’in
güven mektubunu kabulü (A.N.D., s.392; D.V.Y. 1953, s.
123).

16 Haziran 1935 : ö¤leye do¤ru otomobille Çubuk’a gidifli, burada k›sa bir sü-
re dinlendikten sonra Karagöl’e gelifli, ö¤le yeme¤ini bura-
da yemesi; ö¤leden sonra Melekflah köyüne u¤rayarak An-
kara’ya gelifli, Keçiören k›r kahvesinde bir süre dinlendik-
ten sonra akflam Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.395).

17 Haziran 1935 : Atatürk’ün, Genelkurmay Baflkanl›¤›n› ziyareti ve Mareflal
Fevzi Çakmak’la görüflmesi (A.N.D., s.395).

18 Haziran 1935 : Atatürk’ün, Ankara’da K›z›lay Genel Merkezi’ni ziyareti ve
ilgililerden çal›flmalar hakk›nda bilgi al›fl› (U. 19.6.1935;
A.N.D., s.395).

: Atatürk’ün, saat 21.00’de Celâl Bayar’›n evine gidifli, gece
Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.395).

20 Haziran 1935 : Atatürk’ün, Çankaya’da Çekoslovakya Elçisi Karel Hal-
la’n›n güven mektubunu kabulü (A.N.D., s.396; D.V.Y.,
1953, s. 119).

23 Haziran 1935 : Atatürk’ün -Çubuk yöresinde- Melekflah köyüne gidifli, ö¤-
le yeme¤ini burada yemesi (A.N.D., s.395).

27 Haziran 1935 : Atatürk’ün, akflam Ankara’dan trenle ‹stanbul’a hareketi (U.
28.6.1935; A.N.D., s.398).

28 Haziran 1935 : Atatürk’ün, Ankara’dan trenle Haydarpafla’ya gelifli, motor-
la Dolmabahçe Saray›’na u¤rad›ktan sonra Florya’ya geçi-
fli ve gece tekrar Dolmabahçe Saray›’na dönüflü (A.N.D.,
S.399; U. 30.6.1935).

1 Temmuz 1935 : Atatürk’ün, kotra ile Ortaköy’de Deniz Ticaret Okulu önüne
gelerek, Denizcilik Bayram› nedeniyle burada yap›lan de-
niz yar›fllar›n› izlemesi (A.N.D., s.400; Z. 2.7.1935), gece
Ankara vapuruyla yap›lan deniz gezintisine kat›lmas› (C.
3.7.1935).

2 Temmuz 1935 : Atatürk’ün, akflamüzeri Sakarya motoru ile Florya’ya gidifli,
gece geç saatlerde Dolmabahçe Saray›’na dönüflü
(A.N.D., s.400).
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4 Temmuz 1935 : Atatürk’ün ö¤leye do¤ru Florya’ya gidifli, denize girifli, ö¤le-
den sonra Dolmabahçe Saray›’na dönüflü (Z.5.7.1935;
A.N.D., s.400).

5 Temmuz 1935 : Atatürk’ün, akflamüzeri Sakarya motoruyla Bo¤az’da bir
gezinti yapmas›, Üsküdar Salacak sahil gazinosunda bir
süre dinlendikten sonra Dolmabahçe Saray›’na dönüflü
(A.N.D., s.401).

7 Temmuz 1935 : Atatürk ad›na, Cumhurbaflkanl›¤› Baflyaveri taraf›ndan Av-
rupa binicilik yar›flmalar›nda baflar› kazanan subaylara
Dolmabahçe Saray›’nda imzal› birer kol saati verilmesi (U.
30.7.1935).

: Atatürk’ün, ö¤leden önce Florya’da denize girifli, akflamüz-
eri Dolmabahçe Saray›’na dönüflü (A.N.D., s.401).

8 Temmuz 1935 : Atatürk’ün, akflamüzeri otomobille Florya’ya gidip dönüflü,
saat 21.00’de Günefl Kulübü’ne gidifli (A.N.D., s.402).

9 Temmuz 1935 : Moda Deniz (Yat) Kulübü’nün, Atatürk’ün flereflendirmesiy-
le törenle aç›l›fl› (C.10.7.1935; A.N.D., s.402).

10 Temmuz 1935 : Atatürk’ün Ertu¤rul yat› ile Dolmabahçe Saray›’ndan Yalo-
va’ya gelifli (C. 11.7.1935; A.N.D., s.402).

12 Temmuz 1935 : Atatürk’ün, Türk Dil Kurumu’nun 3. kurulufl y›ldönümü ne-
deniyle kendisine gönderilen sayg› telgraf›na cevab›: “Türk
Dil Kurumu’nun üç sene içinde yapt›¤› ifller çok büyüktür.
Kurum içinde çal›flan arkadafllar onunla övünebilirler. Ku-
rumunuzu kutlar, tam baflar›lar dilerim” (A.T.T., s.37).

15 Temmuz 1935 : Atatürk’ün, Yalova’dan Bursa’ya gelifli, geceyi Çekirge’de-
ki köflkünde geçirmesi (A.N.D., s.404; C. 16.7.1935).

16 Temmuz 1935 : Atatürk’ün, Uluda¤’da bir gezinti yapmas› (C. 17.7.1935).

: Atatürk’ün, akflam sofrada, bir müzik ö¤retmenine utla bir
parça çald›rd›ktan sonra söyledikleri: “Bu parçalar, atalar›-
m›z›n yadigâr› k›ymetli eserlerdir. Bunlar›n kaybolmamala-
r› lâz›md›r” (D.C.‹.K.A., s.24-25).

17 Temmuz 1935 : Atatürk’ün, Bursa’dan hareketle Mudanya’ya gelifli, bura-
dan Ertu¤rul yat› ile Florya’ya u¤rayarak Dolmabahçe’ye
dönmesi (A.N.D., s.404; C. 18.7.1935).

21 Temmuz 1935 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra motorla Dolmabahçe Sara-
y›’ndan Florya’ya gelifli, geceyi burada geçirifli (A.N.D.,
s.405).
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22 Temmuz 1935 : Atatürk’ün, akflamüzeri Florya’dan Dolmabahçe Saray›’na
dönüflü (A.N.D., s.406).

25 Temmuz 1935 : Atatürk’ün, saat 18.45’de fiiflli Sa¤l›k Yurdu’na gidifli, bura-
da hasta bir difline küçük bir müdahale yap›lmas› (A.N.D.,
s.407).

1 A¤ustos 1935 : Atatürk’ün, gece Pera Palas’ta ‹zmir Milletvekili Kâz›m
‹nanç Pafla’n›n k›z›n›n evlenme dü¤ününü flereflendirmesi
(A.N.D., s.409).

2 A¤ustos 1935 : Atatürk’ün, elyaz›s› ile Türk Tarih Kurumu’na direktifi: “Si-
nan’›n heykelini yap›n›z!” (A.H.H.B., s.180; A.R.H., s.371).

5 A¤ustos 1935 : Atatürk’ün Florya’ya gidifli, geceyi burada geçirifli (A.N.D.,
s.410).

6 A¤ustos 1935 : Atatürk’ün, saat 21.00’de Florya’dan Dolmabahçe Sara-
y›’na dönüflü (A.N.D., s.410).

8 A¤ustos 1935 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Baflbakan ‹smet ‹nönü
ve D›fliflleri Bakan› Tevfik Rüfltü Aras›’› kabulü (A.N.D.,
s.411).

10 A¤ustos 1935 : Atatürk’ün akflamüzeri Dolmabahçe Saray›’ndan Florya’ya
gidifli (A.N.D., s.412). (Atatürk, 19 Eylül 1935 gününe ka-
dar burada kalm›flt›r).

12 A¤ustos 1935 : Atatürk’ün Florya’da denize girifli (A.N.D., s.412).

14 A¤ustos 1935 : Atatürk’ün, günü Florya’da kütüphanesinde çal›flarak geçir-
mesi (A.N.D., s.413).

20 A¤ustos 1935 : Atatürk’ün, Florya’da denize girifli (A.N.D., s.415).

21 A¤ustos 1935 : Atatürk’ün, Florya Köflkünde saat 16.00’da Bakanlar Kuru-
lu’na baflkanl›k edifli (U. 23.8.1935; A.N.D., s.415).

22 A¤utos 1935 : Uluslararas› 5. ‹zmir Fuar›’n›n aç›l›fl›nda, Ekonomi Bakan›
Celâl Bayar’›n, Atatürk’ün devletçilik ilkesini aç›klayan me-
saj›n› okumas›: “Türkiye’nin uygulad›¤› devletçilik sistemi,
ondokuzuncu yüzy›ldan beri sosyalizm nazariyecilerinin
ileri sürdükleri fikirlerden al›narak tercüme edilmifl bir sis-
tem de¤ildir. Bu, Türkiye’nin ihtiyaçlar›ndan do¤mufl, Türki-
ye’ye özgü bir sistemdir” (U. 23.8.1935).

25 A¤ustos 1935 : Atatürk’ün, Florya’da denize girifli (A.N.D., s.416).
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27 A¤utos 1935 : Atatürk’ün, Florya’da denize girifli (A.N.D., s.417).

28 A¤utos 1935 : Atatürk’ün, Florya’da denize girifli, sandalla bir gezinti yap-
mas› (A.N.D., s.418).

29 A¤utos 1935 : Atatürk’ün, Florya’da denize girifli (A.N.D., s.418).

30 A¤utos 1935 : Atatürk’ün, Florya’da denize girifli, sandalla gezinti yapma-
s› (A.N.D., s.418).

31 A¤utos 1935 : Atatürk’ün, Florya’da denize girifli (A.N.D., s.418).

3 Eylül 1935 : Atatürk’ün, akflamüzeri motorla Florya’dan Heybeliada’ya
gelerek ‹smet ‹nönü’nün köflküne u¤ramas›, gece Flor-
ya’ya dönüflü (A.N.D., s.419).

19 Eylül 1935 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra -10 A¤ustos 1935 gününden be-
ri kalmakta oldu¤u- Florya’dan Ertu¤rul motoruyla Dolma-
bahçe Saray›’na dönüflü (A.N.D., s.423).

21 Eylül 1935 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda, Piatakof baflkanl›¤›n-
da Sovyet Sanayi Heyeti’ni kabulü (U. 22.9.1935; Z.
22.9.1935).

: Atatürk’ün, ‹smet ‹nönü ve Fevzi Çakmak’la beraber akflam
trenle ‹stanbul’dan Ankara’ya hareketi (C. 22.9.1935;
A.N.D., s.424).

22 Eylül 1935 : Atatürk’ün, ‹smet ‹nönü ve Fevzi Çakmak’la beraber ‹stan-
bul’dan Ankara’ya gelifli (C. 23.9.1935; U. 23.9.1935).

26 Eylül 1935 : Atatürk’ün, Dil Bayram›’n›n 3. y›ldönümü nedeniyle Türk Dil
Kurumu’na tebrik telgraf›: “...Türk Dil Kurumu’nun verimli
çal›flmas›n› ve bütün yurttafllar›n dil ifllerine gösterdi¤i bü-
yük ilgiyi sevinçle anar›m. Bayram›n›z kutlu olsun” (A.T.T.,
s.37).

28 Eylül 1935 : Atatürk’ün, ö¤leden sonray› ve akflam› Çankaya’da kütüp-
hanesinde çal›flarak geçirmesi (A.N.D., s.425).

1 Ekim 1935 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra ve akflam› Çankaya’da kütüpha-
nesinde çal›flarak geçirmesi (A.N.D., s.426).

10 Ekim 1935 : Atatürk’ün, saat 18.00’de Çankaya’da Genelkurmay Bafl-
kan› Mareflal Fevzi Çakmak’› kabulü (A.N.D., s.428).

12 Ekim 1935 : Atatürk’ün, Çankaya’da Baflbakan ‹smet ‹nönü ve ‹çiflleri
Bakan› fiükrü Kaya’y› kabulü (A.N.D., s.428).
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20 Ekim 1935 : Atatürk’ün, akflamüzeri otomobille Gazi Orman Çiftli¤i’ne
gidifli, dönüflte ‹smet ‹nönü’nün köflküne u¤ramas›, bir sü-
re dinlendikten sonra akflam Çankaya’ya gelifli (A.N.D., s.
432).

21 Ekim 1935 : Gençli¤in, Atatürk’e suikast giriflimini lanetleme amac›yla
‹stanbul Üniversitesi’nde büyük mitingi (C. 22.10,1935)
(Çerkes Ethem ve kardefli Reflit’in haz›rlatt›¤› düflünülen
bu suikast giriflimi elebafllar›ndan 5 kifli, Suriye s›n›r›ndan
yurda girmifl ve biri güvenlik kuvvetleri taraf›ndan yakalan-
m›flt›. Bu olay›n meydana ç›k›fl› memlekette büyük üzüntü-
ye sebep olmufl, bu arada birçok flehirlerde suikast› lânet-
leme mitingleri düzenlenmifltir).

: Atatürk’ün, suikast giriflimini lânetleyen kurum ve fertlere
teflekkürü: “Büyük milletimin bana karfl› gösterdi¤i derin il-
gi ve sevgiden k›vanç duydum!” (Z. 22.10.1935).

22 Ekim 1935 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Türk Dil Kurumu’na gelifli, ora-
dan da Gazi Orman Çiftli¤i’ne giderek akflam Çankaya’ya
dönüflü (AN.D., s.432).

: Ankara’da, Hâkimiyet-i Milliye Meydan›’nda 50.000 kiflinin
ifltirakiyle Atatürk’e suikast girifliminin lânetlenmesi (C.
23.10.1935; U. 23.10.1935; A.N.D., s.424).

23 Ekim 1935 : ‹stanbul’da, Atatürk’e suikast giriflimini lânetleme mitingle-
ri (C. 24.10.1935).

: Atatürk’ün, Çankaya’da Yugoslavya Elçisi Branko Lazare-
vitch’in güven mektubunu kabulü (A.N.D., s.433; D.V.Y,
1953; s. 125).

24 Ekim 1935 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Çankaya’da Baflbakan ‹smet
‹nönü ve ‹çiflleri Bakan› fiükrü Kaya’y› kabulü (A.N.D.,
s.433).

25 Ekim 1935 : Atatürk’ün,  akflamüzeri  Keçiören’e giderek k›r gazino-
sunda bir süre dinlenmesi, dönüflte Manisa Milletvekili Hik-
met Bayur’un evine u¤rad›ktan sonra Çankaya’ya gelifli
(A.N.D., s.433).

28 Ekim 1935 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Çankaya’da Alman Büyükelçisi
Frederich von Keller, Meksika Elçisi Ramon Negri ve M›s›r
Elçisi Mofty El-Gazaerly’nin güven mektuplar›n› kabulü ve
Elçilerin konuflmalar›na cevap söylevleri (A.N.D., s.434).
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29 Ekim 1935 : Atatürk’ün, Cumhuriyet’in 12. y›ldönümü nedeniyle Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde tebrikleri kabulü, Hipodrom’da ya-
p›lan geçit töreninde haz›r bulunuflu (A.N.D., s.435; C.
30.10.1935).

1 Kas›m 1935 : Cumhurbaflkan› Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nin V. dönem I. toplant› y›l›n› aç›fl konuflmas›: “...Olaylar
Türk milletine iki önemli kural› yeniden hat›rlat›yor: Yurdu-
muzu ve haklar›m›z› savunacak kuvvette olmak! Bar›fl› ko-
ruyacak uluslararas› çal›flma birli¤ine önem vermek!” (Z.C.,
Devre: V, cilt: 6, s.2-3; A.S.D.I, s.383).

8 Kas›m 1935 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra, Çankaya’da -yap›m› tamamlan-
mak üzere olan- k›z kardefli Makbule Han›m’›n kalaca¤›
köflkü ve Hariciye Köflkü’nü gezmesi (A.N.D., s.438).

14 Kas›m 1935 : Atatürk’ün, akflamüzeri otomobille Cebeci ve Keçiören ta-
raflar›nda bir gezinti yapmas› (A.N.D., s.440).

20 Kas›m 1935 : Atatürk’ün, saat 21.30’da Ali Hikmet Ayerdem Pafla’n›n
evine u¤ray›fl›, geç saatlerde Çankaya’ya dönüflü (A.N.D.,
s.442).

21 Kas›m 1935 : Londra’dan yurda dönmekte olan Atatürk’ün manevî k›zla-
r›ndan Zehra (Aylin)’n›n, Fransa’da trenden düflme sonucu
ölümü (Z. 22.1.1935).

24 Kas›m 1935 : Atatürk’ün, Fevzipafla - Diyarbak›r demiryolu hatt›n›n aç›l›-
fl› nedeniyle Bay›nd›rl›k Bakan› Ali Çetinkaya’n›n vatandafl-
lar›n gösteri ve sevgilerini bildiren telgraf›na cevab›: “Yur-
dumuzun demir a¤larla örülmesi sahas›nda kazan›lan bu
yeni baflar›, güven ve genli¤imizi art›racakt›r. Bu yolda ba-
flar›lar›n devam›n› dilerim” (U. 25.11.1935; A.T.T.B.,
s.574).

26 Kas›m 1935 : Atatürk’ün, Moskova’da havac›l›k e¤itimi gören Sabiha
Gökçen’e telgraf›: “...Baflar›l› çal›flmalar›n› duydukça çok
memnun oluyorum. Senden s›k s›k haber bekliyorum. Göz-
lerinden öper, sa¤l›klar dilerim” (A.‹.B.Ö.).

7 Aral›k 1935 : Atatürk’ün, gece Çocuk Esirgeme Kurumu’nun düzenledi¤i
baloyu flereflendirmesi (A.N.D., s.448).

11 Aral›k 1935 : Atatürk’ün, Siyasal Bilgiler Okulu’nun 59. kurulufl y›ldönü-
mü nedeniyle gece Ankara Palas’ta düzenlenen toplant›da

525



Baflbakan ‹smet ‹nönü taraf›ndan kendisine iletilen ba¤l›l›k
ve sayg› telgraf›na cevab›: “Bana içten sevgilerini hayk›-
ranlar, yar›m as›rdan beri büyük Türk ulusunun tam anla-
m›yla millet olmas›na çal›flan, onunla en modern bir Türk
Devleti kurmak için insanl›k fedakârl›klar›n›n hiçbirini ken-
dilerinden esirgemeyen kültür, idare, intizam, devlet anla-
y›fllar›n› en son ilmî telâkkilere göre billûrlaflt›rmaya çal›fl-
m›fl ve çal›flan yüksek arkadafllar›md›r” (C. 12.12.1935; T.
12.12.1935; A.T.T.B., s. 575).

17 Aral›k 1935 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra otomobille Keçiören’e gidifli, k›r
gazinosunda bir süre dinlendikten sonra akflamüzeri Çan-
kaya’ya dönüflü (A.N.D., s.451).

20 Aral›k 1935 : Atatürk’ün, Çankaya’da Amerika Büyükelçisi Robert P.
Skinner’in veda ziyaretini kabulü (A.N.D., s.452; D.V.Y,
1953; s. 117).

21 Aral›k 1935 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel
Merkezi’ne gidifli, akflamüzeri Çankaya’ya dönüflü (A.N.D.,
s.452).

27 Aral›k 1935 : Atatürk’ün Ankara’ya geliflinin 16. y›ldönümünün kutlanma-
s› ve Ankara Halkevi’nde bir müsamere düzenlenmesi
(Ulus [K›z›lay] 28.12.1935).

28 Aral›k 1935 : Atatürk’ün, akflamüzeri otomobille flehirde bir gezinti yap-
mas›, Manisa Milletvekili Hikmet Bayur’un evine u¤ramas›,
akflam Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.455).

31 Aral›k 1935 : Atatürk’ün, gece Baflbakan ‹smet ‹nönü’nün köflküne gidi-
fli, daha sonra Ankara Palas ve Sergievi’ndeki yeni y›l ba-
lolar›n› flereflendirmesi, geç saatlerde Çankaya’ya dönüflü
(A.N.D., s.455).

-1936-

2 Ocak 1936 : Atatürk’ün, ö¤leye do¤ru Tevfik Rüfltü Aras’›n evine gidifli,
saat 13.00’de Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.456).

6 Ocak 1936 : Atatürk’ün, Çankaya’da Afganistan D›fliflleri Bakan› Feyz
Muhammed Han’› kabulü (C. 7.1.1936; A.N.D., s.457).

7 Ocak 1936 : Atatürk’ün, akflamüzeri ‹smet ‹nönü’yle beraber Marmara
Köflkü’ne kadar bir gezinti yapmas› (A.N.D., s.458).
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9 Ocak 1936 : Atatürk’ün, Ankara Halkevi salonunda “Dil ve Tarih-Co¤raf-
ya Fakültesi”nin aç›l›fl törenini izlemesi (Aç›l›fl konuflmas›-
n› Millî E¤itim Bakan› Saffet Ar›kan yapm›fl, ilk dersi Afet
(‹nan) vermifltir. A.H.H.B., s.234; C. 10.1.1936; A.N.D.,
s.458).

: Atatürk’e suikast haz›rlamak suçundan san›k 8 kiflinin An-
kara A¤›r Ceza Mahkemesi’nde duruflmalar›n›n bafllamas›
(San›klar, 17 fiubat 1936 günü delil yetersizli¤i sebebiyle
beraat ettiklerinden serbest b›rak›lm›fllard›r. C. 10.1.1936;
C. 18.2.1936).

11 Ocak 1936 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra otomobille Hava Alan›’na, ora-
dan da Gazi Orman Çiftli¤i’ne gidifli, akflamüzeri Çanka-
ya’ya dönüflü (A.N.D., s.459).

12 Ocak 1936 : Atatürk’ün, Çankaya’da Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi
profesörleriyle Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu üye-
lerine çay ziyafeti vermesi (A.N.D., s.459).

15 Ocak 1936 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra otomobille Etlik yöresinde bir ge-
zinti yapmas›, akflamüzeri Çankaya’ya dönüflü (A.N.D.,
s.461).

18 Ocak 1936 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Rasim Ferit Talay, Kâz›m Se-
vüktekin ve Nuri Conker’in evlerine u¤ray›fl›, akflam Çan-
kaya’ya dönüflü (A.N.D., s.462).

21 Ocak 1936 : Atatürk’ün, akflamüzeri Anadolu Kulübü’ne, akflam Kar-
piç’e gidifli (A.N.D., s.463).

23 Ocak 1936 : Atatürk’ün, gece Karpiç’e gidifli (A.N.D., s.463).

24 Ocak 1936 : Atatürk’ün, akflamüzeri otomobille Keçirören’e kadar bir
gezinti yapmas› (A.N.D., s.463).

25 Ocak 1936 : Atatürk’ün, Çankaya’da Yunan Büyükelçisi Raphael’in gü-
ven   mektubunu  kabulü   (A.N.D.,   s.464; D.V.Y.,   1953;
S.125; D.B.Y., 1967, s. 1108).

: Atatürk’ün, akflamüstü Türkkuflu’nu ziyareti, dönüflte ‹smet
Pafla’n›n köflküne u¤ramas›, akflam Çankaya’ya gelifli
(A.N.D., s.464).

31 Ocak 1936 : Atatürk’ün, ö¤leden sonradan bafllayarak gece sabaha ka-
dar Çankaya’da kütüphanesinde çal›flmas› (A.N.D., s.466).
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4 fiubat 1936 : Atatürk’ün, Çankaya’da Baflbakan ‹smet ‹nönü’yü kabulü
(A.N.D., s.467).

7 fiubat 1936 : Atatürk’ün, Çankaya’da Baflbakan ‹smet ‹nönü, Adalet Ba-
kan› fiükrü Saraço¤lu, Bay›nd›rl›k Bakan› Ali Çetinkaya ve
D›fliflleri Siyasi Müsteflar› Numan Menemencio¤lu’nu ka-
bulü (A.N.D., s.468).

8 fiubat 1936 : Atatürk’ün, akflam trenle Ankara’dan ‹stanbul’a hareketi
(A.N.D., s.468).

9 fiubat 1936 : Atatürk’ün, Ankara’dan ‹stanbul’a gelifli (C. 10.2.1936).

10 fiubat 1936 : Atatürk’ün, Topkap› Eski Eserler Müzesi’ni ziyareti ve ince-
lemelerde bulunmas› (C. 11.2.1936).

14 fiubat 1936 : Atatürk’ün, Türk Tarihi Kurumu Baflkanl›¤›’na yaz›s›: “Viya-
na Elçisi Bay Cevat Üstün’ün kaleme ald›¤› “Viyana Sefe-
ri” isimli inceleme ile ‹stanbul Komutan› General Halis B›-
y›ktay’›n bunun hakk›nda yazd›¤› görüfl ve düflüncelerini,
iliflik olarak gönderiyorum. Her iki eserin, tetkik ve tenkit
edilmek üzere Genelkurmay Baflkanl›¤›’na verilmesini ve
al›nacak karfl›l›¤›n iletilmesini temenni ederim. Askerî mü-
talâalar tenkit edilmelidir” (T.T.K. Belleten, say›: 10,1938).

19 fiubat 1936 : Atatürk’ün, saat 12.00’de otomobille Maslak’a kadar bir ge-
zinti yapmas›, ö¤le yeme¤ini Pera Palas’ta yedikten sonra
akflamüzeri Dolmabahçe Saray›’na dönüflü (A.N.D.,
s.471).

20 fiubat 1936 : Atatürk’ün, akflam ‹smet ‹nönü ve Tevfik Rüfltü Aras’la be-
raber Pera Palas’a gidifli (A.N.D., s.471).

27 fiubat 1936 : Atatürk’ün, Sakarya motoruyla Bo¤aziçi’nde Kavaklar’a ka-
dar bir gezinti yapmas› (A.N.D., s.473).

29 fiubat 1936 : Atatürk’ün, gece Sipahi Oca¤›’ndaki baloyu flereflendirme-
si (A.N.D., s.474).

2 Mart 1936 : Atatürk’ün, saat 13.30’da motorla Yalova’ya hareketi, ak-
flam saat 20.00’de Dolmabahçe Saray›’na dönüflü (A.N.D.,
s.474).

3 Mart 1936 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra motorla Büyükdere’ye kadar bir
gezinti yapmas›, Moda Yat Kulübü’ne u¤ramas›, akflam
Dolmabahçe Saray›’na dönüflü (A.N.D., s.475).
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4 Mart 1936 : Atatürk’ün, akflamüzeri otomobille Beyo¤lu yöresinde bir
gezinti yapmas› (A.N.D., s.475).

6 Mart 1936 : Atatürk’ün, akflamüzeri Sakarya motoruyla, beraberinde
Baflbakan ‹smet ‹nönü ve Ekonomi Bakan› Celâl Bayar ol-
mak üzere Bo¤az’da ve Moda Koyu’nda bir gezinti yapma-
s›, akflam Dolmabahçe Saray›’na dönüflü (A.N.D., s.476).

9 Mart 1936 : Atatürk’ün, ö¤leyin Sakarya motoruyla Büyükdere’ye kadar
bir gezinti yapmas› (A.N.D., s.477).

10 Mart 1936 : Atatürk’ün, akflam trenle ‹stanbul’dan Ankara’ya hareketi
(C. 11.3.1936).

11 Mart 1936 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan Ankara’ya gelifli (C. 12.3.1936).
15 Mart 1936 : Atatürk’ün, akflamüzeri ‹smet ‹nönü’nün köflküne gidifli, ak-

flam Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.479).

16 Mart 1936 : Atatürk’ün, Çankaya’da Amerika Büyükelçisi Mac Murray’›
kabulü (A.N.D., s.479).

18 Mart 1936 : Atatürk’ün, akflamüzeri ‹smet ‹nönü’yle beraber Gazi Or-
man Çiftli¤i’ne gidifli, akflam Çankaya’ya dönüflü (A.N.D.,
s.480).

19 Mart 1936 : Atatürk’ün,   günü   Çankaya’da   çal›flmakla   geçirmesi
(A.N.D., s.480).

23 Mart 1936 : Atatürk’ün, Çankaya’da Baflbakan ‹smet ‹nönü ve Adalet
Bakan› fiükrü Saraço¤lu’nu kabulü (A.N.D., s.482).

27 Mart 1936 : Atatürk’ün, akflamüzeri C.H.P. Genel Sekreteri Recep Pe-
ker’in evine gidifli, dönüflte K›l›ç Ali’nin evine u¤rayarak
Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.482-483).

: Atatürk’ün, gece Falih R›fk› Atay’›n evine gidifli, geç saat-
lerde Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.483).

7 Nisan 1936 : Atatürk’ün, Çankaya’da Baflbakan ‹smet ‹nönü, Genelkur-
may Baflkan› Mareflal Fevzi Çakmak ve D›fliflleri Bakan›
Tevfik Rüfltü Aras’› kabulü (A.N.D., s.486).

10 Nisan 1936 : Atatürk’ün, Çankaya’da ‹ngiltere Büyükelçisi Percy Lora-
ine’ni kabulü (A.N.D., s.487).

: Atatürk’ün, Yugoslav Kral ailesinin bir k›zlar› oluflu nede-
niyle Prens Paul Karajorjeviç’e tebrik telgraf› (A.T.T., s.37).
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11 Nisan 1936 : Atatürk’ün, akflamüzeri Ankara Halkevi’ni ziyareti (A.N.D.,
s.487).

14 Nisan 1936 : Atatürk’ün, saat 18.00’de ‹smet ‹nönü’nün köflküne gidifli,
akflam Anadolu Kulübü’ne gelifli, geç saatlerde Çanka-
ya’ya dönüflü (A.N.D., s.488).

17 Nisan 1936 : Atatürk’ün, Çankaya’da Frans›z Büyükelçisi Kammerer’in
veda ziyaretini kabulü (A.N.D., s.489).

: Atatürk’ün, saat 17.00’de Frans›z Büyükelçisi Kammerer’in
Türkiye’den ayr›l›fl› nedeniyle Türk Tarih Kurumu’nun ver-
di¤i çayda bulunmas› (A.N.D., s.489).

23 Nisan 1936 : Atatürk’ün, akflamüzeri Anadolu Kulübü’ne, gece Karpiç’e
gidifli, geç saatlerde Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.491).

26 Nisan 1936 : Atatürk’ün, akflamüzeri k›z kardefli Makbule Han›m’›n köfl-
küne gidifli, bir süre kald›ktan sonra dönüflü (A.N.D.,
s.492).

5 May›s 1936 : Atatürk’ün, M›s›r Kral› I. Fuat’›n ölümü nedeniyle Prens Fa-
ruk’a baflsa¤l›¤› telgraf› (A.T.T., s.38).

8 May›s 1936 : Atatürk’ün, akflamüzeri Nuri Conker’in evine gidifli, akflam
Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.495).

14 May›s 1936 : Atatürk’ün, Çankaya’da ‹ran Büyükelçisi Halil Fahimi’yi ka-
bulü (A.N.D., s.497; D.V.Y., 1953;s.121).

: Atatürk’ün, akflamüzeri Keçiören’de Recep Peker’in evine
gidifli, akflam Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.497).

16 May›s 1936 : Atatürk’ün, Çankaya’da, 8. Edward’›n tahta ç›k›fl› nedeniy-
le ‹ngiliz Büyükelçisi Percy Loraine’in yeni güven mektubu-
nu kabulü (U. 17.5.1936; A.N.D., s.498).

: Atatürk’ün, Çankaya’da Frans›z Büyükelçisi Henri Pon-
sot’un güven mektubunu kabulü (U. 17.5.1936; A.N.D.,
s.498).

: Atatürk’ün, akflam trenle Ankara’dan ‹stanbul’a hareketi (C.
17.5.1936; A.N.D., s.498).

17 May›s 1936 : Atatürk’ün, Ankara’dan ‹stanbul’a gelifli (C. 18.5.1936;
A.N.D., s.498).

18 May›s 1936 : Atatürk’ün, akflamüzeri otomobille Ihlamur Kasr›’na gidifli,
daha sonra Beyo¤lu’nda bir gezinti yaparak Dolmabahçe
Saray›’na dönüflü (A.N.D., s.198).
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27 May›s 1936 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda ‹ngiliz Lortlar Kamara-
s› üyelerinden Lord Loyd’u kabulü (A.N.D., s.501).

28 May›s 1936 : Atatürk’ün, ‹stanbul’da Harp Akademisi askerî tatbikat›n›
izlemek üzere Topçu At›fl Mektebi’ne gitmesi ve geceyi tat-
bikat sahas›nda geçirmesi (A.N.D., s.501; C. 29.5.1936).

30 May›s 1936 : Atatürk’ün, akflamüzeri Florya’ya gidifli, geceyi burada ge-
çirifli (A.N.D., s.501).

31 May›s 1936 : Atatürk’ün, akflamüzeri Sakarya motoruyla Florya’dan Ya-
lova’ya geçifli (A.N.D., s.502).

1 Haziran 1936 : Atatürk’ün, akflamüzeri Sakarya motoruyla Yalova’dan ‹s-
tanbul’a hareketi, Florya’ya gelerek geceyi burada geçir-
mesi (A.N.D., s.502).

2 Haziran 1936 : Atatürk’ün, akflam Florya’dan Dolmabahçe Saray›’na dö-
nüflü (A.N.D., s.502).

3 Haziran 1936 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan otomobille Çorlu’ya gelifli, Çorlu ve
Muratl›’da incelemeleri, gece Çorlu’dan trenle ‹stanbul’a
dönüflü ve geceyi Florya’da geçirifli (A.N.D., s.502; C.
4.6.1936). (Atatürk, Çorlu’da Kolordu Karargâh›’n› ziyaret
etmifl, ö¤leden sonra Muratl›’ya geçerek yeni yap›lan göç-
men evlerinde incelemelerde bulunmufltur).

5 Haziran 1936 : Atatürk’ün, akflamüzeri Florya’dan Dolmabahçe Saray›’na
dönüflü (A.N.D., s.503).

6 Haziran 1936 : Atatürk’ün, vapurla ‹stanbul’dan Mudanya’ya gelifli, Mu-
danya’dan otomobille Bursa’ya geçifli ve geceyi Bursa’da
geçirifli (A.N.D., s.503; C. 8.6.1936).

8 Haziran 1936 : Atatürk’ün, Bursa’dan Mudanya’ya gidifli, vapurla Mudan-
ya’dan Haydarpafla’ya geçifli, buradan trenle Ankara’ya
hareketi (A.N.D., s.504; C. 9.6.1936).

9 Haziran 1936 : Atatürk’ün, trenle ‹stanbul’dan Ankara’ya giderken Eskifle-
hir’e u¤ray›fl›, burada Komutanl›k, Valilik, Belediye ve
C.H.P. ‹l Merkezi’ni ziyareti, Uçak Mektebi’ni denetlemesi,
uçufllar› seyretmesi ve Mektebin fleref defterine yazd›klar›:
“Çok sevindim gördüklerimden!” (A.N.D., s.504; C.
10.6.1936; Aç›k Söz 10.6.1936).

: Atatürk’ün, saat 19.45’de trenle Eskiflehir’den Ankara’ya
gelifli (C. 10.6.1936).
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: Atatürk’ün, akflam Hariciye Köflkü’ne giderek burada topla-
nan kabineye baflkanl›k edifli (A.N.D., s.504; Aç›k Söz,
10.6.1936).

12 Haziran 1936 : Atatürk’ün, Çankaya’da Polonya Büyükelçisi Michel Sokol-
nicky ve Bulgaristan Büyükelçisi Todor Christov’un güven
mektuplar›n› kabulü (D.V.Y., 1953, s.118, 124; A.N.D., s.
505).

: Atatürk’ün, Çankaya’da ‹ran Elçisi Halil Fahimi’yi kabulü
(A.N.D., s.506).

14 Haziran 1936 : Atatürk’ün, Çankaya’da Çin Elçisi General Ho-Yao-Tsu’yu
kabulü (A.N.D., s.506).

15 Haziran 1936 : Atatürk’ün, akflam trenle Ankara’dan ‹stanbul’a hareketi
(A.N.D., s.507).

16 Haziran 1936 : Atatürk’ün, Ankara’dan ‹stanbul’a gelifli, akflamüzeri motor-
la Florya’ya geçifli, geceyi burada geçirifli (A.N.D., s.507;
C. 16.6.1936).

17 Haziran 1936 : Atatürk’ün, Baflbakan ‹smet ‹nönü’yle beraber Florya’da
yaya bir gezinti yapmas› (A.N.D., s.507).

18 Haziran 1936 : Atatürk’ün, uçakla Ankara’ya dönecek olan ‹smet ‹nönü’yü
Yeflilköy Hava Alan›’ndan u¤urlamas› (U. 19.6.1936;
A.N.D., s.508).

21 Haziran 1936 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Florya’da bir sandal gezintisi ya-
parak yirmi dakika kadar kürek çekmesi (A.N.D., s.509).

27 Haziran 1936 : Atatürk’ün, Florya’da ö¤leden sonra denize girifli (A.N.D.,
s.511).

29 Haziran 1936 : Atatürk’ün, Florya’da ö¤leden sonra denize girifli, akflamü-
zeri çevrede yaya bir gezinti yapmas› (A.N.D., s.511).

30 Haziran 1936 : Atatürk’ün, Silifke Ziraat Bankas›’na, Tekir köyünden 6 ki-
fliyle beraber, bölgede “Tar›m Kredi Kooperatifi” kurmak is-
tediklerini bildiren dilekçesi (Gerekli ifllemler Temmuz ay›n-
da tamamlanm›flt›r. U. 14.7.1936).

8 Temmuz 1936 : Atatürk’ün, Florya’da ö¤leden sonra Baflbakan ‹smet ‹nö-
nü’yü kabulü (A.N.D., s.514).

10 Temmuz 1936 : Atatürk’ün, Florya’da ö¤leden sonra denize girifli, sandalla
bir gezinti yapmas› (A.N.D., s.515).
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11 Temmuz 1936 : Atatürk’ün, gece Sakarya motoruyla Florya’dan Büyüka-
da’ya gelifli ve geceyi burada geçirifli (A.N.D., s.516).

12 Temmuz 1936 : Atatürk’ün, saat 13.30’da Sakarya motoruyla Büyüka-
da’dan Florya’ya dönüflü, sandalla gezinti yap›fl›, denize
girifli (A.N.D., s.516).

13 Temmuz 1936 : Atatürk’ün, Tekir Tar›m Kredi Kooperatifi’nin 1 say›l› kuru-
cusu olmas› nedeniyle kendisini kutlayan Ekonomi Bakan›
Celâl Bayar’›n teflekkür telgraf›na cevab›: “...Tar›m Kredi
Kooperatifleri’nin az zamanda bütün yurdu kaplamas›n› ba-
flar›c› gayretinizden bekliyoruz” (U. 14.7.1936; C.K.A.,
s.20). “

14 Temmuz 1936 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Yeflilköy Hava Alan›’na giderek
uçakla Ankara’ya dönecek olan ‹smet ‹nönü’yü u¤urlamas›
(A.N.D., s.517).

18/19 Temmuz 1936: Atatürk’ün, Florya köflkünde sohbet esnas›nda yazd›rd›¤›
notlardan: “...Güzel sanatlarda baflar›, bütün ink›lâplar›n
baflar› kazand›¤›n›n en kesin delilidir. Bunda baflar› kaza-
namayan milletlere ne yaz›kt›r. Onlar, bütün baflar›lar›na
ra¤men uygarl›k alan›nda yüksek insanl›k s›fat›yla tan›n-
maktan daima mahrum kalacaklard›r!” (A.Y.B.N., s.499).

20 Temmuz 1936 : Bo¤azlar›n, Türk Hükûmeti’nin tam egemenli¤ine geçiflini
sa¤layan “Montreux Sözleflmesi’nin imzalanmas› (C.
21.7.1936; U. 21.7.1936; Siyasî T., s.669; Siyasal T.,
S.357; T.T.O.M.A.R., s.187; A.D.T.D.P., s.461; T.D.M.‹.B.-
S.A., s.235-257; T.T.A., s.63; B.A. ve T.D., s.232).

: Atatürk’ün, Montrö Sözleflmesi’nin imzalanmas›ndan sonra
söyledikleri: “Milletin yüksek seciyesine, ordusunun bükü-
lemez paz›s›na ve uygar insanl›¤›n aldat›lamaz sa¤duyu-
suna dayanarak ve güvenerek zekâ, mant›k ve enerjinin,
bütün insanl›¤›n muhtaç oldu¤u bar›fl ve huzur veren so-
nuçlar do¤urabilece¤inin bir delili olan Montrö Konferans›
eseri, cidden sevinmeye ve sevindirmeye de¤er bir tarihî
olayd›r” (C. 21.7.1936).

21 Temmuz 1936 : Atatürk’ün, Florya Köflkü’nde Genelkurmay Baflkan› Mare-
flal Fevzi Çakmak’› kabulü (A.N.D., s.519).

22 Temmuz 1936 : Atatürk’ün, Montrö Sözleflmesi’nin imzalanmas› nedeniyle
‹stanbul Valisi Muhittin Üstünda¤ taraf›ndan -flehir ad›na-
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çekilen telgrafa cevab›: “Yurdumuzun Bo¤azlardaki güve-
nini belgeleyen Montrö Sözleflmesi münasebetiyle muhte-
rem halk›n coflkun heyecan ve sevinçlerini bildiren telgraf›-
na samimî teflekkürlerimi bildiririm” (T. 23.7.1936).

: Atatürk’ün, akflam Baflbakan ‹smet ‹nönü’yü Haydarpa-
fla’dan Ankara’ya u¤urlamas›, tekrar Florya’ya dönüflü
(A.N.D., s.519).

24 Temmuz 1936 : Atatürk’ün, Florya Köflkü’nde Baflbakan ‹smet ‹nönü, D›fl-
iflleri Bakan› Tevfik Rüfltü Arafl ve Adalet Bakan› fiükrü Sa-
raço¤lu’nu kabulü (A.N.D., s.520).

25 Temmuz 1936 : Atatürk’ün, Montrö Sözleflmesi’nin imzas› nedeniyle tebrik
telgraf› gönderen ‹ran fiah› R›za Pehlevi’ye teflekkürü (U.
26.7.1936; A.T.T.B., s.576).

27 Temmuz 1936 : Atatürk’ün, Florya Köflkü’nde Baflbakan ‹smet ‹nönü’yü ka-
bulü (A.N.D., s.521).

28 Temmuz 1936 : Atatürk’ün, Florya’dan Sakarya motoruyla Haydarpafla’ya
gelerek trenle Ankara’ya hareketi (A.N.D., s.521; C.
29.7.1936).

29 Temmuz 1936 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan Ankara’ya gelifli (A.N.D., s.522; C.
30.7.1936).

31 Temmuz 1936 : Montrö Sözleflmesi’nin imzalanmas› nedeniyle “Meclis’in,
Atatürk’e minnet ve teflekkürlerinin iletilmesi” ve “Kahra-
man orduya sayg› ve selâmlar›n›n bildirilmesi” hakk›nda
Türkiye Büyük Millet Meclisi kararlar› (Z.C., Devre: V, cilt:
12, s.328,330).

2 A¤ustos 1936 : Atatürk’ün, akflam trenle Ankara’dan ‹stanbul’a hareketi (C.
3.8.1936; A.N.D., s.523).

3 A¤ustos 1936 : Atatürk’ün, Ankara’dan Derince’ye gelifli ve Florya’ya geçi-
fli (C. 4.8.1936; A.N.D., s.523-524).

4 A¤ustos 1936 : Atatürk’ün, Florya’da denize girifli (A.N.D., s.524).

5 A¤ustos 1936 : Atatürk’ün, Florya’da akflamüzeri denize girifli, sandal ge-
zintisi yapmas› (A.N.D., s.524).

6 A¤ustos 1936 : Atatürk’ün, Florya’da ö¤leden sonra denize girifli, sandal
gezintisi yap›fl›, geceyi çal›flarak geçirmesi (A.N.D., s.524).
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9 A¤ustos 1936 : Atatürk’ün, Ertu¤rul yat›yla Florya’dan Moda’ya gelifli ve
yattan Moda koyunda -Moda Deniz Kulübü taraf›ndan ter-
tiplenen- deniz yar›fllar›n› izlemesi, gece Florya’ya hareke-
ti ve geceyi yatta geçirmesi (A.N.D., s.524; B.T.S.T.A., s.
124).

10 A¤ustos 1936 : Atatürk’ün, Florya’dan Ertu¤rul yat› ile Yalova’ya gelifli
(A.N.D., 526; C. 11.8.1936).

10/11 A¤ustos 1936 : Atatürk’ün, Yalova’da gece boyunca yatmaks›z›n çal›flma-
s› (A.N.D., s.526).

13 A¤ustos 1936 : Atatürk’ün, askerî manevralar nedeniyle Org. Fahrettin Al-
tay’›n gönderdi¤i telgrafa cevab›: “...Sizin ve bütün kahra-
man ordumuzun sevgi ile gözlerinden öperim. Yar›n, yorul-
mak bilmemifl ve bilmeyecek olan flanl› ordumuzun geçit
törenini gözlerimin önünde canland›rarak mesut olaca¤›m”
(U. 14.8.1936; A.T.T.B., s.577).

16 A¤ustos 1936 : Atatürk’ün, Ertu¤rul yat› ile Yalova’dan ‹stanbul’a gelifli
(A.N.D., s.527).

17 A¤ustos 1936 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Baflbakan ‹smet ‹nönü
ve D›fliflleri Bakan› Tevfik Rüfltü Aras’› kabulü (A.N.D.,
s.528).

22 A¤ustos 1936 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda -3.Türk Dil Kurulta-
y›’na gelen- yabanc› dil bilginlerini kabulü ve söyledikleri:
“Dünya dil âlimlerinin Türk âlimleriyle beraber çal›flmalar›,
dil biliminin flimdiye kadar çözemedi¤i birçok güçlüklerin
çözümünü kolaylaflt›racakt›r. Bundan, büyük gerçekler de
meydana ç›kacakt›r” (il. 23.8.1936).

24 A¤ustos 1936 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Dolmabahçe Saray›’nda “Üçün-
cü Türk Dil Kurultay›”n›n aç›l›fl törenini ve çal›flmalar›n› iz-
lemesi (A.N.D., s.531; C. 25.8.1936; U. 25.8.1936). (Kurul-
tay, 31 A¤ustos 1936 günü kapanm›flt›r).

25 A¤ustos 1936 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Dolmabahçe Saray›’nda 3. Türk
Dil Kurultay›n›n çal›flmalar›n› izlemesi (A.N.D., s.530).

26 A¤ustos 1936 : Atatürk’ün, Türkiye ‹fl Bankas›’n›n 12. kurulufl y›ldönümü
nedeniyle demeci: “‹fl Bankas›, Cumhuriyet tarihinde eko-
nomi bak›m›ndan bafll›bafl›na yer alacakt›r. Bu kurum, çok
küçük bir servetin bile ekonomik hayatta fert ç›karlar›na ay-
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r›lmay›p ulus ç›karlar›na ayr›lmas›ndan ç›kabilecek olan
büyük sonuçlar›, az bir zamanda ve özellikle yepyeni bir
devlet kuruluflunun türlü ink›lâp güçlükleri içinde dünya ça-
p›nda göstermifltir” (A.S.D.V, s.72).

: Atatürk’ün, ö¤leden sonra Dolmabahçe Saray›’nda 3. Türk
Dil Kurultay›’n›n çal›flmalar›n› izlemesi (A.N.D., s.530).

: Atatürk’ün, gece Taksim Bahçesi’nde Türkiye ‹fl Banka-
s›’n›n 12. kurulufl y›ldönümü nedeniyle düzenlenen ziyafe-
ti flereflendirmesi (A.N.D., s.530).

27 A¤ustos 1936 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Dolmabahçe Saray›’nda 3. Türk
Dil Kurultay›’n›n çal›flmalar›n› izlemesi (A.N.D., s.530).

28 A¤ustos 1936 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Dolmabahçe Saray›’nda 3. Türk
Dil Kurultay›’n›n çal›flmalar›n› izlemesi (A.N.D., s.531).

29 A¤ustos 1936 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Dolmabahçe Saray›’nda 3. Türk
Dil Kurultay›’n›n çal›flmalar›n› izlemesi (A.N.D., s.531).

2 Eylül 1936 : Atatürk’ün, gece Beylerbeyi Saray›’nda düzenlenen Balkan
Festivali’ni flereflendirmesi (C. 4.9.1936; A.N.D., s.532).

2/3 Eylül 1936 : Atatürk’ün, Beylerbeyi Saray›’ndaki Balkan Festivali’nde
General Kâz›m Dirik’e yazd›r›p okuttu¤u nottan: “...Befleri-
yette saadet, iflte böyle insano¤ullar›n›n birbirine yaklafl-
mas›, insanlar›n birbirini sevmesi, hepsinin temiz his ve dü-
flüncelerini birlefltirmesiyle olacakt›r. Bu geceki birleflik va-
ziyetimiz, bu insanc›l idealin yüksek iflaretidir. ‹flte bunun
için ev sahibi olarak bütün k›ymetli misafirlerimize derin se-
vinçlerimi ifade ederim” (A.Y.B.N., s.500-501).

: Atatürk’ün, Beylerbeyi Saray›’ndaki Balkan Festivali’nde bir
Türk çocu¤una yazd›r›p okuttu¤u nottan: “...Bir millet çok
fleyde ink›lâp yapabilir ve bunlar›n hepsinde de baflar› ka-
zanabilir. Fakat musiki ink›lâb›d›r ki milletin yüksek gelifli-
minin belgesidir” (A.Y.B.N., s.501).

4 Eylül 1936 : Atatürk’ün, ‹stanbul’a gelen ‹ngiliz Kral› VIII. Edward’› Top-
hane r›ht›m›nda karfl›lay›fl› (A. ve D., s.145; C. 5.9.1936;
A.N.D., s.532-533).

: Atatürk’ün, ö¤leden sonra Dolmabahçe Saray›’nda ‹ngiliz
Kral› VIII. Edward’› kabulü (Kabul ve görüflme esnas›nda
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‹ngiltere Büyükelçisi Percy Loraine de haz›r bulunmufltur.
A.M.D.P.II, s.330; A.N.D., s.533).

: Atatürk’ün, saat 18.30’da beraberinde ‹smet ‹nönü, Tevfik
Rüfltü Aras, Londra Büyükelçisi Fethi Okyar ve D›fliflleri
Bakanl›¤› Genel Sekreteri Cevat Aç›kal›n olmak üzeri ‹ngil-
tere Kral› VIII. Edward’›n yat›nda verilen kokteyl’e gidifli
(A.N.D., s.533).

5 Eylül 1936 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda baz› Türk Dil Kurumu
üyeleriyle çal›flma yapmas› (A.N.D., s.533).

6 Eylül 1936 : Atatürk’ün, ‹ngiliz Kral› VIII. Edward’la beraber Ertu¤rul ya-
t›ndan, Moda’da düzenlenen deniz yar›fllar›n› izlemesi (A.
ve D., s.145; C. 7.9.1936; B.T.S.T.A., s.126; A.N.D.,
s.533).

: Atatürk’ün gece Sirkeci istasyonundan ‹ngiliz Kral› VIII. Ed-
ward’› u¤urlamas› (A.N.D., s . 34).

7 Eylül 1936 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Irak D›fliflleri Bakan›
Nuri Sait Pafla ve Irak Elçisi Naci fievket’i kabulü (A.N.D.,
s.534).

: Atatürk’ün, ‹ngiliz Kral› VIII. Edward’›n Türkiye topraklar›n-
dan ayr›l›rken gönderdi¤i teflekkür telgraf›na cevab›: “Ma-
jesteleri bütün kalpleri kendisine çekmifltir. Ben, flahsen bu
cazibeyi bütün geniflli¤i ile hissetmenin büyük zevkini duy-
dum” (A.M.D.P.II, s.333).

8 Eylül 1936 : Atatürk’ün, gece Dolmabahçe Saray›’ndan otomobille Flor-
ya’ya gelifli, geceyi Florya Köflkü’nde geçirifli (A.N.D.,
s.534).

9 Eylül 1936 : Atatürk’ün, Florya’da ö¤leden sonra denize girifli, daha
sonra bürolar›nda çal›flmas› (A.N.D., s.535).

11 Eylül 1936 : Atatürk’ün, günü Florya Köflkü’nde çal›flmakla geçirmesi
(A.N.D., s.535).

13 Eylül 1936 : Atatürk’ün, saat 16.30’da Florya’dan Dolmabahçe Sara-
y›’na gelerek Türk Dil Kurumu toplant›s›na baflkanl›k yap-
mas›, gece Florya’ya dönüflü (A.N.D., s.536).

15 Eylül 1936 : Atatürk’ün, akflamüzeri Florya’dan Dolmabahçe Saray›’na
gelifli (A.N.D., s.536).
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19 Eylül 1936 : Atatürk’ün, akflamüzeri otomobille Sar›yer’e kadar bir ge-
zinti yapmas› (A.N.D., s.538).

20 Eylül 1936 : Atatürk’ün, akflamüzeri Sakarya motoruyla Heybeliada’ya
geçerek ‹smet Pafla’n›n köflküne gelifli, geç saatlerde Dol-
mabahçe Saray›’na dönüflü (A.N.D., s.538).

22 Eylül 1936 : Atatürk’ün, akflam ‹smet ‹nönü ile Haydarpafla’ya gelerek
onu Ankara’ya u¤urlamas›, Dolmabahçe Saray›’na dönüflü
(A.N.D., s.538).

25 Eylül 1936 : Atatürk’ün, Uluslararas› 6. ‹zmir Fuar›’n›n kapan›fl› nede-
niyle ‹zmir Belediye Baflkan› Dr. Behçet Uz’un ba¤l›l›k telg-
raf›na teflekkür cevab› (A.T.T., s.38).

27 Eylül 1936 : Atatürk’ün, akflamüzeri motorla Büyükada Yat Kulüp’e ge-
lifli, geceyi burada geçirmesi (A.N.D., s.540; C. 8.9.1936).

28 Eylül 1936 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Büyükada Yat Kulüp’ten araba
ile Ruflen Eflref Ünayd›n’›n evine gelifli, bir süre dinlendik-
ten sonra, akflamüzeri Sakarya motoruyla Dolmabahçe
Saray›’na dönüflü (A.N.D., s.540).

29 Eylül 1936 : Atatürk’ün, Dil Bayram›’n›n 4. y›ldönümü nedeniyle Türk Dil
Kurumu taraf›ndan çekilen sayg› telgraf›na cevab›: “...Türk
Dil Kurumu’na bundan sonraki çal›flmalar›nda da baflar›lar
dilerim” (A.T.T., s.38).

6 Ekim 1936 : Atatürk’ün, akflam trenle ‹stanbul’dan Ankara’ya hareketi
(C. 7.10.1936; A.N.D., s.543).

7 Ekim 1936 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan Ankara’ya gelifli (C. 8.10.1936;
A.N.D., s.543).

12 Ekim 1936 : Atatürk’ün, Çankaya’da Adalet Bakan› fiükrü Saraço¤lu ve
Millî E¤itim Bakan› Saffet Ar›kan’› kabulü (A.N.D., s.545).

15 Ekim 1936 : Atatürk’ün, saat 18.30’da Baflbakan ‹smet ‹nönü’nün köfl-
küne gidifli, bir süre kald›ktan sonra Çankaya’ya dönüflü,
gece Bolu Milletvekili ‹smail Hakk› Uzmay’›n evine gidifli,
geç saatlerde Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.546).

18 Ekim 1936 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Ankara Hipodromu’nda at yar›fl-
lar›n› izlemesi (U. 19.10.1936; A.N.D., s.547).

19 Ekim 1936 : Atatürk’ün, Türk Dil Kurumu’nu ziyareti ve ilgililerle dil iflle-
ri üzerinde görüflmesi (U. 20.11.1936; A.N.D., s.547).
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20 Ekim 1936 : Atatürk’ün, Çankaya’da Afganistan Savunma Bakan› Ma-
reflal Mahmut Han’› kabulü (C. 21.10.1936).

21 Ekim 1936 : Atatürk’ün, Genelkurmay Baflkanl›¤›’n› ziyareti ve do¤u se-
yahatinden dönmüfl olan Fevzi Çakmak’la iki saat kadar
görüflmesi (A.N.D., s.548; C. 22.10.1936).

26 Ekim 1936 : Atatürk’ün, akflamüzeri ‹smet ‹nönü’nün köflküne gidifli, da-
ha sonra otomobille Gazi Orman Çiftli¤i’ne kadar bir gezin-
ti yaparak Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.549).

27 Ekim 1936 : Atatürk’ün, akflamüzeri k›z kardefli Makbule Han›m’›n köfl-
küne gidifli, akflam yeme¤ini burada yedikten sonra geç
saatlerde Çankaya Köflkü’ne dönüflü (A.N.D., s.549).

28 Ekim 1936 : Atatürk’ün, Çankaya’da Yugoslavya Baflbakan› Stoyadino-
viç’i kabulü (O. 29.10.1936; A.N.D., s.549).

29 Ekim 1936 : Atatürk’ün, Cumhuriyet’in 13. y›ldönümü nedeniyle Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde tebrikleri kabulü, daha sonra geçit
törenini izlemesi (A.N.D., s.550; C. 30.10.936).

: Atatürk’ün, gece Ankara Palas’ta, Halkevi’nde ve Ordu-
evi’nde düzenlenen Cumhuriyet suarelerini flereflendirmesi
(A.N.D., s.550).

: Atatürk’ün, Ankara Palas’ta düzenlenen suare esnas›nda
Yugoslavya gazetecilerine Türk-Yugoslav iliflkileri üzerine
demeci: “Gerçeklefltirdi¤imiz müflterek dostluk devam ede-
cektir. Bu dostlu¤un devam›na ve daima daha kuvvetlen-
mesine çal›flaca¤›m. Bu dostluk bütün bar›fl dostlar› için bir
iflaret teflkil eder. Böyle bir dostluk ancak insanî ve kardefl-
çe hislerle yerleflir” (C. 30.10.1936; U. 30.10.1936).

: Atatürk’ün, Ankara Palas’ta düzenlenen suarede yabanc›
misafirlerle sohbet esnas›nda söyledi¤i bir söz: “Biz kimse-
nin düflman› de¤iliz; yaln›z insanl›¤›n düflman› olanlar›n
düflman›y›z!” (A.F.D., s.323).

31 Ekim 1936 : Atatürk’ün, akflamüzeri Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ge-
lifli, akflam Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.550).

1 Kas›m 1936 : Cumhurbaflkan› Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nin V. dönem II. toplanma y›l›n› aç›fl konuflmas›: “...Cum-
huriyet, yeni ve sa¤lam esaslar›yla Türk milletini emin ve
sa¤lam bir gelecek yoluna koydu¤u kadar, as›l fikirlerde ve
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ruhlarda yaratt›¤› güvenlik itibariyle büsbütün yeni bir haya-
t›n müjdecisi olmufltur!” (Z.C., Devre: V, cilt: 13, s.4-7;
A.S.D.I, s.386).

: Atatürk’ün, Ankara Sergievi’nde aç›lan “Eliflleri ve Küçük
Sanatlar Sergisi”ni ziyareti (B.Y.A., s. 104; C. 2.11.1936).

10 Kas›m 1936 : Atatürk’ün, kendisine sayg›lar›n› sunan Siyasal Bilgiler
Okulu mensuplar›na telgraf›: “Siyasal Bilgiler Okulu’nun
bundan sonra da memleket için, verimi daima artan bir kül-
tür ve bilim kayna¤› olmakta devam edece¤ine flüphem
yoktur” (U. 11.11.1936).

: D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n, Atatürk’ün do¤um günüyle ilgili ola-
rak, Cumhurbaflkanl›¤› Genel Sekreterli¤i’ne yaz›s›: “‹ngil-
tere Maslahatgüzar› Mösyö Morgan, Bakanl›¤›m›za müra-
caat ederek Cumhurbaflkan›m›z›n do¤um günü münase-
betiyle ‹ngiltere Kral› VIII. Edward taraf›ndan hususî ve sa-
mimî bir tebrik telgraf› çekilece¤ini söylemifl ve Atatürk’ün
do¤um tarihinin bildirilmesini rica etmifltir. Durumu arz eder
ve ‹ngiltere Büyükelçili¤i’nce istenilen bilgi uygun görüldü-
¤ü takdirde bildirilmesine müsaadelerinizi rica ederim”
(A.N.Z.D., M. 10.11.1966). (Yaz›ya verilen cevap için Bk.
12.11.1936).

12 Kas›m 1936 : Cumhurbaflkanl›¤› Genel Sekreterli¤i’nin, D›fliflleri Bakanl›-
¤›’n›n 10.11.1936 tarihli yaz›s›na cevab›: “Cumhurbaflkan›
Atatürk’ün 19 May›s 1881 tarihinde do¤mufl olduklar›n› arz
ederim” (A.N.Z.D., M. 10.11.1966).

18 Kas›m 1936 : Atatürk’ün, Çankaya’da Alman ‹ktisat Bakan› Dr. Schacht’›
kabulü (C. 19.11.1936; A.N.D., s.555).

20 Kas›m 1936 : Atatürk’ün, Amerika Birleflik Devletleri Baflkanl›¤›’na yeni-
den seçilmesi nedeniyle Roosevelt’e tebrik telgraf› (A.T.T.,
s.39).

23 Kas›m 1936 : Atatürk’ün, gece Çankaya Köflkü’nde toplanan Bakanlar
Kurulu’na baflkanl›k yapmas› (A.N.D., s.557).

27 Kas›m 1936 : Atatürk’ün, Çankaya’da ‹ngiltere Büyükelçisi Percy Lora-
ine ve ‹ran Büyükelçisi Halil Fahimi’yi kabulü (A.N.D.,
s.558).
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5 Aral›k 1936 : Atatürk’ün, gece Ankara Palas’ta Çocuk Esirgeme Kuru-
mu’nun balosunu flereflendirmesi (A.N.D., s.560).

8 Aral›k 1936 : Atatürk’ün, Bal›kç›lar Kongresi ad›na Ekonomi Bakan› Ce-
lâl Bayar’›n gönderdi¤i sayg› ve ba¤l›l›k telgraf›na teflekkü-
rü: “Ekonomi hayat›m›zda yeni bir at›l›m oluflturan deniz
ürünlerimizin iflletilmesini incelemek üzere toplanan Kong-
re’de bana gösterilen yüksek hislerden duyguland›m. Te-
flekkür ve baflar›lar dilerim” (A.T.T., s.39).

: Atatürk’ün, Adana ve çevresindeki su bask›n› sebebiyle za-
rar gören vatandafllara yard›m için K›z›lay’a 10 bin lira ba-
¤›flta bulunmas› (U. 9.12.1936).

: Atatürk’ün, akflamüzeri k›z kardefli Makbule Han›m’›n kal-
d›¤› köflke gelifli, akflam yeme¤ini burada yemesi (A.N.D.,
s.561).

10 Aral›k 1936 : Atatürk’ün, akflam Ankara Palas’ta Frans›z Büyükelçisi
Henri Ponsot ile Hatay davas›yla ilgili görüflmesi
(A.Y.D.A.G., s. 199-202).

14 Aral›k 1936 : Atatürk’ün, akflamüzeri Türk Hava Kurumu Baflkan› Fuat
Bulca’n›n evine u¤ray›fl›, bir süre dinlendikten sonra Anka-
ra Halkevi’ndeki müsamereyi flereflendirmesi (A.N.D., s.
563).

18 Aral›k 1936 : Atatürk’ün, tahta ç›k›fl› nedeniyle ‹ngiltere Kral› VI. Geor-
ge’a tebrik telgraf› (U. 19.12.1936; A.T.T.B., s.578).

23 Aral›k 1936 : Atatürk’ün, Baflbakan ‹smet ‹nönü ile beraber Genelkur-
may Baflkanl›¤›’n› ziyareti ve Fevzi Çakmakla görüflmesi
(C. 24.12.1936; A.N.D., s.566).

24 Aral›k 1936 : Atatürk’ün, akflamüzeri Gazi Orman Çiftli¤i eski Müdürü
Kastamonu Milletvekili Tahsin Coflkan’›n, çiftlik içindeki
evine gidifli, daha sonra ‹smet ‹nönü’nün köflküne u¤raya-
rak akflam Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.566).

25 Aral›k 1936 : Atatürk’ün, Gaziantep’in 15. kurtulufl y›ldönümü nedeniyle
Gazianteplilere telgraf›: “...Türk’üm diyen her flehir, her ka-
saba ve en küçük Türk köyü, Gazianteplileri kahramanl›k
misali olarak alabilir! En eski ça¤lardan beri tarihî Türk yurt-
lar›nda, Türklü¤ün yüksek varl›¤›n› kahramanl›kla tespit et-
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mifl olanlarla, flahsen beraber oldu¤umu ifade etmekten
duydu¤um zevk ve mutluluk yücedir” (A.T.T.B., s.578-579;
U. 26.12.1936).

29 Aral›k 1936 : Atatürk’ün, Çankaya’da Romanya Elçisi Alexandre Tele-
maque’›n güven mektubunu kabulü (A.N.D., s.568; D.V.Y.,
1953, s. 124; D.B.Y., 1967; s. 1093).

30 Aral›k 1936 : Atatürk’ün, trenle Ankara’dan ‹stanbul’a hareketi (A.N.D.,
s. 568).

31 Aral›k 1936 : Atatürk’ün, Ankara’dan ‹stanbul’a gelifli ve Dolmabahçe
Saray›’na geçifli (A.N.D., s.568; C. 1.1.1937).

: Atatürk’ün, gece Park Otel’e gidifli, geç saatlerde Dolma-
bahçe Saray›’na dönüflü (A.N.D., s.568).

-1937-

4 Ocak 1937 : Atatürk’ün, akflamüzeri otomobille bir gezinti yapmas›, Ve-
fa Bozac›s›’na u¤rayarak boza içmesi (A.N.D., s.570).

5 Ocak 1937 : Atatürk’ün, Haydarpafla’dan  trenle  Konya’ya  hareketi
(A.N.D., s.570; C. 6.1.1937).

6 Ocak 1937 : Atatürk’ün, trenle ‹stanbul’dan Eskiflehir’e gelifli, burada
Baflbakan ‹smet ‹nönü, Mareflal Fevzi Çakmak, D›fliflleri
Bakan› Tevfik Rüfltü Aras ve ‹çiflleri Bakan› fiükrü Kaya ile
görüfltükten sonra Konya’ya hareketi (A.N.D., s.571; C.
7.1.1937).

7 Ocak 1937 : Atatürk’ün, trenle Konya’ya gelifli, istasyonda karfl›lan›fl›,
k›sa süre sonra Ankara’ya hareketi (C. 8.1.1937; A.N.D.,
s.571).

8 Ocak 1937 : Atatürk’ün, Konya’dan Uluk›flla-Kayseri yoluyla Ankara’ya
gelifli (C. 9.1.1937; U. 9.1.1937; A.N.D., s.571).

9 Ocak 1937 : Atatürk’ün, saat 16.00’da trenle Ankara’dan ‹stanbul’a ha-
reketi, Eskiflehir’de trenden inerek Orduevi’ni ziyareti, daha
sonra trene dönüflü (A.N.D., s.572; C. 10.1.1937).

10 Ocak 1937 : Atatürk’ün, Ankara’dan ‹stanbul’a gelifli ve Dolmabahçe
Saray›’na geçifli (C. 11.1.1937; A.N.D., s.572).
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16 Ocak 1937 : Atatürk’ün, Yüksek Ticaret Okulu’nun 54. kurulufl y›ldönü-
mü nedeniyle gece Pera Palas salonlar›nda düzenlenen
toplant›y› flereflendirmesi ve gençlerle görüflmesi (C.
17.1.1937; A.H.H., T. 31.7.1949).

: Atatürk’ün, Cenevre’de bulunan Afet (‹nan)’a mektubu:
“Hatay üzüntüsüne, Conker*’in ölümü ac›s› kar›flt›; bu ac›-
n›n açt›¤› yaran›n derinli¤ini tahmin edersin!” (A. Mektuplar,
s.36).

17 Ocak 1937 : Atatürk’ün, akflam çocukluk arkadafllar›ndan Asaf ‹lbay’›n
evine gelifli ve sohbet esnas›nda söyledikleri: “...Her za-
man samimî olal›m, bütün duygular›m›z› samimîli¤e, aç›k-
l›¤a ve dürüstlü¤e do¤ru yönlendirelim. ‹çi baflka, d›fl› bafl-
ka insanlar vicdan rahatl›¤› duyamazlar” (Bu ziyarette ‹s-
met ‹nönü ve Sabiha Gökçen de bulunmufltur. A.H.H., T.
31.7.1949).

22 Ocak 1937 : Atatürk’ün, Kurun (Vakit) gazetesinde, Hatay davas›yla il-
gili olarak, As›m Us imzas›yla yay›mlanan baflyaz›s›:
“...Acaba Frans›z devlet adamlar›n›n bu ifli böyle ç›kmaza
sokmaktan maksatlar› ne olabilir? ...Biz art›k Frans›z dev-
let adamlar›na hitap etmeye gerek görmüyoruz. Bundan
sonra Frans›zlar›n kendi menfaatleri nam›na dostlar› ve
müttefikleri olan devletlerin, gerçe¤i yak›ndan görerek du-
rumun gere¤ine göre hareket etmelerini istiyoruz!” (G.D.D.,
s.153-154). (Atatürk taraf›ndan yazd›r›l›p As›m Us imzas›y-
la Kurun (Vakit) gazetesinde dizi halinde yay›mlanan bu
baflyaz›lar›n say›s› befl olup 22-26 Ocak 1937 günlerinde
yay›mlanm›flt›r. B.T.K.A.G., s.102; G.D.D., s.152).

23 Ocak 1937 : Atatürk’ün, Kurun gazetesinde Hatay davas›yla ilgili olarak
As›m Us imzas›yla yay›mlanan ikinci baflyaz›s›: “..Fransa,
bugün kendisine pek mütemayil bir dostunu daha kaybet-
mek üzeredir!” (G.D.D., s.154-156).

24 Ocak 1937 : Atatürk’ün, Kurun gazetesinde Hatay davas›yla ilgili olarak
As›m Us imzas›yla yay›mlanan üçüncü baflyaz›s›: “...Dost-
lar›m›z›n kendilerine düflen vazifeyi yapmalar› pek lüzumlu
oldu¤u inanc›nday›z. Biz dostlu¤a lây›k ve lâz›m oldu¤u ka-
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dar hürmette, hak ve menfaatlere azamî riayette kusur et-
miyoruz. Fakat Türkiye Cumhuriyeti’ne eski Osmanl› ‹m-
paratorlu¤u’nun bir uzant›s› gözü ile bak›larak ona karfl›
dejenere bir politika izlendi¤i ve hâlâ bu sevdada yaflayan
diplomatlar›n siyasette hakim olduklar›n› görürsek bunun
yaln›z isabetsiz de¤il, ayn› zamanda tehlikeli bir meslek ol-
du¤unu söylemekten de kendimizi alamay›z” (G.D.D.,
s.156-157).

25 Ocak 1937 : Atatürk’ün Kurun gazetesinde Hatay davas›yla ilgili olarak
As›m Us imzas›yla yay›mlanan dördüncü baflyaz›s›: “Bafl-
bakan ‹smet ‹nönü, onbefl gün evvel Hatay sorunu üzerin-
de konuflurken flöyle demiflti: ‘Onbefl gün bekleyiniz.’ ...
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve onun hükûmetine hitap
ediyoruz: Onalt›nc› gündeyiz. Vaziyet nedir? Bizi, Türk mil-
letini yeniden ayd›nlat›n›z!” (G.D.D., s.157-159).

27 Ocak 1937 : Atatürk’ün, Kurun gazetesinde Hatay davas› ile ilgili olarak
As›m Us imzas›yla yay›mlanan beflinci baflyaz›s›: “..Türki-
ye Cumhuriyeti çok hakl› oldu¤u Hatay davas›n› ortaya
atarken bunun bütün sonuçlar›n› düflünmemifl oldu¤unu
kim iddia edebilir? Dava uluslararas› olmufltur. Davas›nda
hakl› olan Türkiye’dir. Art›k, dinlenilecek sözün kimin a¤z›n-
dan ç›kt›¤›na çok dikkat etmelidir. Türk’ün sözü, Türk’ün
hakl› ve yerinde sözü Türk’ün kendisidir. Ona uymamak,
onu tan›mamak, onu hiçe saymak, buna cesaret gösteren-
lerin düflünmedikleri ak›betle karfl›laflacaklar›na asla flüp-
he etmemelidir” (G.D.D., s.159-161).

: Cenevre’de Milletler Cemiyeti toplant›s›nda Hatay’›n ba-
¤›ms›zl›¤›n›n kabul edilmesi (Bu karar, 29 May›s 1937’de
Cenevre’de toplanan Milletler Cemiyeti Konseyi’nde de Ha-
tay Anayasas›’yla beraber onaylanm›fl, ba¤›ms›zl›k rejimi
29 Kas›m 1937 günü yürürlü¤e girmifltir. 2 Eylül 1938’de
Hatay Millet Meclisi aç›larak Devlet Baflkanl›¤›’na Tayfur
Sökmen seçilmifltir. Devletin ad› “Hatay Devleti” olarak ka-
bul edilmifl, 23 Haziran 1939’da Türkiye ile Fransa aras›n-
da yap›lan antlaflma ile de Hatay Türkiye’ye b›rak›lm›fl, 7
Temmuz 1939 tarih ve 3711 say›l› Kanunla yeni Hatay ili
kurulmufltur).

: Atatürk’ün, Milletler Cemiyeti toplant›s›nda Hatay’›n ba¤›m-
s›zl›¤›n›n kabul edilmesi üzerine Baflbakan ‹smet ‹nö-
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nü’ye telgraf›: “Baflar›lm›fl olan millî davada izlenen uygar
ve insanî yola, uluslararas› lây›k oldu¤u k›ymetin verilece-
¤ine flüphe yoktur. Türkiye Cumhuriyeti hakl› oldu¤una
inand›¤› davas›n›, büyük ve âdil hakem heyeti olmas›n› da-
ima arzu etti¤i ve bu s›fat ve yetkisinin daha çok çetin me-
selelerin çözümünde en yüksek kudret ve kuvvete sahip ol-
mas›n› temenni etti¤i Milletler Cemiyeti’ne b›rakmakla in-
sanl›k ad›na isabetli bir harekette bulunmufltur. Bu suretle
uygarl›k ad›na da yüksek bir vazife yapm›fl olmakla sade-
ce takdir ve tebrike lây›kt›r!” (U. 28.1.1937; A.M.D.P.II,
s.337). 

: Atatürk’ün 27 Ocak 1937 tarihli telgraf›na Baflbakan ‹smet
‹nönü’nün cevab›: “Hatay davas›nda hükûmetin izledi¤i yol
ve hareket, yüksek flefimizin ilham ve telkini eseridir”
(A.M.D.P.II, s.338).

29 Ocak 1937 : “Hatay davas›n›n baflar›lmas› nedeniyle Atatürk’e, ‹smet
‹nönü Hükûmeti’ne ve Genelkurmay Baflkan› Fevzi Çak-
mak’a teflekkür edilmesi” ve “Kahraman orduya selâm gön-
derilmesi” hakk›nda Türkiye Büyük Millet Meclisi kararlar›
(Z.C., Devre: V, cilt: 15, s.160,173).

31 Ocak 1937 : ‹stanbul’da Beyaz›t meydan›nda, Hatay’›n ba¤›ms›zl›¤a ka-
vuflmas› nedeniyle düzenlenen büyük mitingi takiben, hal-
k›n vapurlarla Dolmabahçe Saray› önüne gelerek Atatürk’e
sevgi gösterilerinde bulunmas› ve Atatürk’ün balkona ç›ka-
rak halk› selâmlamas› (C. 1.2.1937).

1 fiubat 1937 : Atatürk’ün, Hatay davas›n›n baflar›lmas› nedeniyle Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin teflekkürlerini ileten Meclis Baflka-
n› Abdülhalik Renda’ya cevab›: “Hatay mukadderat›n›n tes-
pitini memnuniyete de¤er görmüfl olan büyük Kamutay’›n
hakk›m›zda taltif karar› vermifl oldu¤unu bildiren telgraf›n›-
z› memnuniyetle ald›m. Teflekkür ve minnetlerimi bildir-
mekle bahtiyar oldu¤umun Kamutay’a arz edilmesini dile-
rim” (U. 2.2.1937; A.T.T.B., s.580; Z.C, Devre: V cilt: 16,
s.3).

3 fiubat 1937 : Atatürk’ün, ö¤leye do¤ru otomobille Bak›rköy’e kadar bir
gezinti yapmas›, gece Gardenbar’› flereflendirmesi
(A.N.D., s.579).

5 fiubat 1937 : Lâiklik ilkesinin -Alt› Ok’un içinde- Anayasa’n›n 2. madde-
sinde yer al›fl› (A. ve T.C.T.K., s. 545).

6 fiubat 1937 : Atatürk’ün, gece Günefl Kulübü’ne gidifli, daha sonra saat
24.00’de Pera Palas’ta Türk Hava Kurumu’nun düzenledi-
¤i baloyu flereflendirmesi (A.N.D., s.580).
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12 fiubat 1937 : Atatütürk’ün,   Dolmabahçe  Saray›’nda  Baflbakan   ‹smet
‹nönü, D›fliflleri Bakan› Tevfik Rüfltü Aras ve Sa¤l›k Baka-
n› Dr. Refik Saydam’› kabulü (A.N.D., s.581).

: Atatürk’ün, -Selânik’te do¤du¤u evin, sahibinden sat›n al›n-
d›¤›n› ve kendi emirlerine verilmesinin kararlaflt›r›ld›¤›n› bil-
diren- Selânik Belediye Baflkan› Marcuriu’ye teflekkür telg-
raf› (C. 19.2.1937; U. 19.2.1937).

13 fiubat 1937 : Atatürk’ün do¤du¤u evin anahtarlar›n›n, Selânik Türkiye
Cumhuriyeti Konsoloslu¤u’na teslimi (Selânik T.C. Konso-
loslu¤u Arflivi).

15 fiubat 1937 : D›fliflleri Bakan› Tevfik Rüfltü Aras’›n, Selânik’te Atatürk’ün
do¤du¤u evi ziyareti (U. 16.2.1937).

19 fiubat 1937 : Atatürk’ün, saat 12.00’de Florya’ya gidifli, ö¤le yeme¤ini
burada yedikten sonra akflam Dolmabahçe Saray›’na dö-
nüflü (A.N.D., s.582).

23 fiubat 1937 : Atatürk’ün, Halkevlerinin 5. kurulufl y›ldönümü nedeniyle,
kendisine gönderilen sayg› ve ba¤l›l›k telgraf›na cevab›:
“...Halkevlerine baflar›lar dilerim” (A.T.T., s.39).

: Atatürk’ün, ö¤leden sonra motorla Bo¤aziçi ve Haliç’te bir
gezinti yapmas›, akflamüzeri Dolmabahçe Saray›’na dönü-
flü (A.N.D., s.583).

28 fiubat 1937 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Heybeli vapuruyla Yalova’ya ka-
dar bir gezinti yapmas›, gece Dolmabahçe Saray›’na dönü-
flü (A.N.D., s.584).

6 Mart 1937 : Atatürk’ün,  gece Gardenbar’›  flereflendirmesi  (A.N.D.,
s.586).

7 Mart 1937 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra motorla Heybeliada, Büyükada,
Kad›köy ve Bo¤aziçi yönünde bir gezinti yapmas› (A.N.D.,
s.586).

9 Mart 1937 : Atatürk’ün, akflam trenle ‹stanbul’dan Ankara’ya hareketi
(C. 10.3.1937; A.N.D., s.587).

10 Mart 1937 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan Ankara’ya gelifli (C. 11.3.1937).

12 Mart 1937 : Atatürk’ün, saat 16.30’da Türk Dil Kurumu’na gelifli, dil ça-
l›flmalar›na baflkanl›k yap›fl›, saat 23.00’de Çankaya’ya dö-
nüflü (A.N.D., s.588; C. 11.3.1937).
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13 Mart 1937 : Atatürk’ün, I. Çekirdeksiz Üzüm Millî Kongresi’nin sayg› ve
ba¤l›l›k telgraf›na cevab›: “‹hracat ürünlerimiz aras›nda
önemli bir yeri olan kuru üzümün standart tiplerini tespit için
toplanan kongrenin yüksek hislerini bildiren telgraf› büyük
memnuniyetle ald›m. Teflekkür eder, de¤erli çal›flman›zda
verimli baflar›lar dilerim” (A.T.T., s.40).

15 Mart 1937 : Atatürk’ün, Çankaya’da Japon Büyükelçisi Toshihiko Ta-
ketomi’nin  güven  mektubunu  kabulü  (A.N.D.,  s.589; D.
y.Y., 1953; s. 122).

16 Mart 1937 : Atatürk’ün, Çankaya’da ‹ngiltere Büyükelçisi Percy Loraine
ve M›s›r Büyükelçisi Mofty El-Gazaerly’i kabulü (A.N.D., s.
590).

17 Mart 1937 : Atatürk’ün, Çankaya’da Romanya D›fliflleri Bakan› Anto-
nesco’yu kabulü (C. 18.3.1937; A.N.D., s.590).

: Atatürk’ün, gece Romanya D›fliflleri Bakan› Antonesco fle-
refine Ankara Palas’ta verilen ziyafette konuflmas›: “...Mil-
letler gam ve keder bilmemelidir. fieflerin vazifesi, hayat›
nefle ve flevkle karfl›lamak hususunda milletlerine yok gös-
termektir! Bütün insanl›¤›n varl›¤›n› kendi flah›slar›nda gö-
ren adamlar mutsuzdur. Herhangi bir flahs›n, yaflad›kça
memnun ve mesut olmas› için lâz›m gelen fley, kendisi için
de¤il, kendisinden sonra gelecekler için çal›flmakt›r. Hayat-
ta tam zevk ve mutluluk, ancak gelecek nesillerin flerefi,
varl›¤›, mutlulu¤u için çal›flmakta bulunabilir” (A.S.D.II,
s.280;U. 20.3.1937).

26/27 Mart 1937 : Atatürk’ün, Bursal› gençlerin Ankara Halkevi’nde tertiple-
dikleri geceyi flereflendirmesi ve gençlere hitab›: “...Genç-
ler, benim gelecekteki emellerimi gerçeklefltirmeyi üstlenen
gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlam›fl bir
gençli¤e b›rakaca¤›mdan dolay› çok memnun ve mesu-
dum. Buna cidden sevinmekteyim. Fakat, beraber yaflad›-
¤›m›z müddetçe benim hedefime yürümenizi hepinizden is-
temek, yasal bir hakk›m olarak tan›nmal›d›r” (Trakya dergi-
si; say›: 9, 1937, s.6; A.N.D., s.593).

30 Mart 1937 : Atatürk’ün, Amerika’da Tylers Okulu’nda meydana gelen
patlama ve can kayb› nedeniyle Amerika Birleflik Devletle-
ri Baflkan› Roosevelt’e baflsa¤l›¤› telgraf› (A.T.T., s.40).
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: Atatürk’ün,...akflamüzeri k›z kardefli Makbule Han›m’›n kal-
d›¤› köflke gelifli, bir süre dinlendikten sonra ayr›l›fl›
(A.N.D., s.594).

31 Mart 1937 : Atatürk’ün, akflamüzeri otomobille Çubuk Baraj›’na kadar
bir gezinti yapt›ktan sonra Çankaya’ya dönüflü (A.N.D.,
s.594).

3 Nisan 1937 : Atatürk’ün, akflamüzeri otomobille Çubuk Baraj›’na kadar
bir gezinti yapmas› (A.N.D., s.596).

6 Nisan 1937 : Amerika Birleflik Devletleri Baflkan› Roosevelt’in, Cumhuri-
yet Türkiye’si ile ilgili bir filmi Beyaz Saray’da seyretmesi
üzerine Atatürk’e, teflekkür ve tebrikleriyle beraber, kendi-
siyle buluflma f›rsat›n› ümit etti¤ini bildiren mektubu
(Ö.A.Ö.M., s.365-366; U. 10.7.1937).

9 Nisan 1937 : Atatürk’ün, Belgrad’a gidecek olan Baflbakan ‹smet ‹nö-
nü’yü saat 19.30’da, Ankara istasyonundan ‹stanbul’a
u¤urlamas› (A.N.D., s.598).

10 Nisan 1937 : Atatürk’ün, Çankaya’da Genelkurmay Baflkan› Mareflal
Fevzi Çakmak’› kabulü (A.N.D., s.598).

11 Nisan 1937 : Atatürk’ün, akflamüzeri otomobille Keçiören’e kadar bir ge-
zinti yapmas› (A.N.D., s.599).

13 Nisan 1937 : Atatürk’ün, Çankaya’da ‹ngiliz Generali Townshend’in efli
Madam Townshend’i kabulü (B.Y.A., s.64; C. 14.4.1937).

17 Nisan 1937 : Atatürk’ün, akflamüzeri Ergazi köyüne gelerek Çak›rlar
Çiftli¤i’ni gezmesi (A.N.D., s.601).

18 Nisan 1937 : Atatürk’ün, akflamüzeri otomobille Çubuk Baraj›’na kadar
bir gezinti yapmas› (A.N.D., s.601).

22 Nisan 1937 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Gazi Orman Çiftli¤i’ne gidifli, dö-
nüflte ‹smet ‹nönü’nün köflküne u¤rayarak akflam Çanka-
ya’ya gelifli (A.N.D., s.603).

23 Nisan 1937 : ‹stanbul’da, Yedek Subay Okulu’nda Atatürk An›t›’n›n aç›-
l›fl töreni (C. 24.4.1937).

: Atatürk’ün, veda ziyaretinde bulunan Sovyet Büyükelçisi
Karahan’› kabulü (U. 24.4.1937; A.N.D., s.603).

24 Nisan 1937 : Atatürk’ün, Çankaya’da Baflbakan ‹smet ‹nönü’yü kabulü
(A.N.D., s.604).
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25 Nisan 1937 : Atatürk’ün, akflamüzeri ‹smet ‹nönü’nün köflküne gidifli, bir
süre kald›ktan sonra Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.604).

26 Nisan 1937 : Atatürk’ün, Çankaya’da Irak D›fliflleri Bakan› Naci Elasil’i
kabulü (C. 27.4.1937; A.N.D., s.604).

27 Nisan 1937 : Atatürk’ün, Çankaya Köflkü’nde Irak D›fliflleri Bakan› Naci
Elasil flerefine verilen çay ziyafetinde bulunmas› (A.N.D.,
3.605).

28 Nisan 1937 : Atatürk’ün, akflamüzeri Ankara Numune Hastanesi’ni ziya-
reti, akflam k›z kardefli Makbule Han›m’›n kald›¤› köflke ge-
lifli ve akflam yeme¤ini burada yemesi (A.N.D., s.605).

4 May›s 1937 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Ankara Numune Hastanesi’ni zi-
yareti, dönüflte ‹smet ‹nönü’nün köflküne, daha sonra Ge-
nelkurmay Baflkanl›¤›’na u¤ramas› (A.N.D., s.608).

7 May›s 1937 : Atatürk’ün, Çankaya’da Genelkurmay Baflbakan› Mareflal
Fevzi Çakmak’› kabulü (A.N.D., s.609).

11 May›s 1937 : Atatürk’ün, Ankara Halkevi’nde Cevat Abbas Gürer’in “Ata-
türk ve 19 May›s” konulu konferans›n› takiben Halkevi’ne
gelifli ve halk oyunlar›n› izleyifli (U. 12.5.1937).

12 May›s 1937 : Atatürk’ün, Hindenburg balonunun karaya inerken patla-
mas› sonucu meydana gelen can kayb› nedeniyle Alman-
ya Cumhurbaflkan› Adolf Hitler’e baflsa¤l›¤› telgraf› (A. T.
T., s.40).

15 May›s 1937 : Atatürk’ün, Ankara Hukuk Fakültesi son s›n›f ö¤rencilerinin
Halkevi’nde verdikleri çay nedeniyle Adalet Bakan› fiükrü
Saraço¤lu taraf›ndan kendisine çekilen sayg› ve ba¤l›l›k
telgraf›na cevab›: “Bana gösterilen temiz ve samimî hisleri
bildiren telgraf›n›z› memnuniyetle ald›m. Teflekkür eder ve
Ankara Hukuk Fakültesi’ne ›fl›kl› yolunda daima ilerlemeler
ve baflar›lar dilerim” (T. 16.5.1937).

: Atatürk’ün, Mamak Baruthanesi’ndeki patlama nedeniyle
üzüntülerini bildiren Fransa Cumhurbaflkan› Albert Leb-
run’a teflekkür telgraf› (A.T.T., s.41).

17 May›s 1937 : Atatürk’ün, ‹ngiltere Kral› VI. George’un taç giyme töreni
nedeniyle tebrik telgraf› (A.T.T., s.41).
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19 May›s 1937 : ‹ngiltere Kral› VI. George’un, do¤um y›ldönümü nedeniyle
Atatürk’e tebrik telgraf›: “Do¤um gününüzün y›ldönümü ne-
deniyle Ekselâns’›n›za kalbî tebriklerimi ve ayn› zamanda
s›hhat ve uzun ömürler temennilerimi takdim ile samimî bir
zevk duyar›m” (A.T.T., s.42).

21 May›s 1937 : Atatürk’ün, 19 May›s 1937 günü Ankara Stadyumu’nda ya-
p›lan tören nedeniyle milletin sevgi ve ba¤l›l›k duygular›n›
ileten ‹çiflleri Bakan› ve C.H.P. Genel Sekreteri fiükrü Ka-
ya’ya teflekkür telgraf›: “...19 May›s gününün y›ldönümün-
de Ankara Stadyumu’nda toplanan muhterem yurttafllar›n
ve bilinçli ve gürbüz gençli¤in yüksek ve kalbî hislerini bil-
diren telgraf›n›z› büyük sevinçle ald›m. Teflekkür eder ve
Türk’ün, s›n›r› olmayan yükselme ve ilerlemesinde daima
baflar›lar dilerim” (A.T.T., s.41).

: Atatürk’ün, Çankaya’da Genelkurmay Baflkan› Mareflal
Fevzi Çakmak’› kabulü (A.N.D., s.613).

24 May›s 1937 : Atatürk’ün, do¤um y›ldönümünü tebrik eden ‹ngiltere Kral›
VI. George’a teflekkür telgraf› (A.T.T., s.42).

26 May›s 1937 : Atatürk’ün, Baflbakan ‹smet ‹nönü flerefine Atina’da verilen
ziyafet s›ras›nda, Ankara’dan Yunan Baflbakan› Metaxas’a
telefonla mesaj›: “Balkan Müttefik Devletleri’nin, Balkanlar-
daki s›n›rlar› tek bir s›n›rd›r. Bu s›n›ra göz dikenler, güne-
flin yak›c› ›fl›nlar›yla karfl›lafl›rlar. Bundan sak›n›lmas›n›
tavsiye ederim. S›n›rlar›m›z›n bir ve onu savunan kuvvetle-
rimizin bir ve ayr›lmaz olduklar›n› söylemekle en büyük in-
sanl›k ve askerlik zevkini duydu¤umu size bildirmekle me-
sudum.” General Metaxas’›n, telefonla Atatürk’e cevab›:
“Tamam›yla ve her zaman için ayn› görüflteyiz” (A.M.D.P.II,
s.354-355; U. 27.5.1937; T. 28.5.1937).

: Emekli Yunan Generali Sonakos ‹lias’›n, Atatürk’e mektu-
bu: “...Balkanlar›n bir tek s›n›r ve cephe teflkil etti¤i hakk›n-
daki demecinizi, birleflik Balkan ordular› varl›¤›n› nefsinde
toplam›fl ve temsil etmifl olan bir komutan›n canevinden
yükselen bir gerçek olarak yorumluyorum. Balkan Devletle-
ri’nin bugünkü birlik ve ortakl›¤› ezelden beri tabiî ve zorun-
lu bir ihtiyaçt›” (A.Me., s.116-117).
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: Atatürk’ün, akflamüzeri Ankara Halkevi’nde sahneye ko-
nan “Ay›fl›¤›” adl› adapte çocuk operetini izlemesi ve ilgili-
leri kutlamas› (U. 27.5.1937; A.N.D., s.615).

28 May›s 1937 : Atatürk’ün, murassa madalya almas› nedeniyle Sabiha
Gökçen’i Çankaya’da kutlamas› ve gece Marmara Köfl-
kü’ndeki sofrada söyledikleri: “Türk Hava Kurumumuzun,
Gökçen’e murassa madalya vermesi, bir takdirin, bir de¤er-
bilirli¤in örne¤idir. Ama bizim bir tek de¤il, birlerce Gök-
çen’e ihtiyac›m›z oldu¤u unutulmamal›d›r!” (A.‹.B.Ö.,
s.133-134).

31 May›s 1937 : Atatürk’ün, Çankaya’da Ürdün Kral› Abdullah’› kabulü (C.
1.6.1937; A.N.D., s.617).

: Atatürk’ün, saat 19.00’da Ankara Palas’a gelerek Ürdün
Kral› Abdullah’›n ziyaretini iade edifli (A.N.D., s.617)

: Atatürk’ün, gece Ürdün Kral› Abdullah flerefine verilen su-
arede bulunuflu (A.N.D., s.618).

1 Haziran 1937 : Atatürk’ün, Çankaya’da Sovyet Büyükelçisi Karsky’nin gü-
ven mektubunu kabulü (U. 2.6.1937).

3 Haziran 1937 : Atatürk’ün, ö¤le zaman› otomobille Gazi Orman Çiftli¤i’ne
kadar bir gezinti yapmas›, dönüflte ‹smet ‹nönü’nün köflkü-
ne u¤ramas› (A.N.D., s.618).

4 Haziran 1937 : Atatürk’ün, akflam trenle Ankara’dan ‹stanbul’a hareketi (C.
5.6.1937; A.N.D., s.619).

5 Haziran 1937 : Atatürk’ün, Ankara’dan ‹stanbul’a gelifli (C. 6.6.1937;
A.N.D., s.619; A. ve D., s.146).

6 Haziran 1937 : Atatürk’ün, Beylerbeyi Saray›’nda Ürdün Kral› Abdullah’› zi-
yareti (A.N.D., s.619-620).

8 Haziran 1937 : Atatürk’ün, saat 17.00’de ‹zmir vapuru ile ‹stanbul’dan
Trabzon’a hareketi (A. ve D., s.148; C. 8.6.1937; A.N.D.,
s.620).

: Sabiha Gökçen’in, kendi kulland›¤› uçakla Bo¤az’da ‹zmir
vapurunun üstünde, akrobasi hareketleri yaparak Atatürk’ü
u¤urlamas›, Atatürk’ün vapurun güvertesinden gösteriyi iz-
lemesi (A.‹.B.Ö., s.356-357).

10 Haziran 1937 : Atatürk’ün, saat 15.00’de ‹zmir vapuru ile Trabzon’a gelifli
ve coflkuyla karfl›lan›fl› (C. 11.6.1937; B.T.T. s.46-49).
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11 Haziran 1937 : Atatürk’ün, Trabzon’da otomobille flehri gezmesi, Vilâyet
Kona¤›’n›, Halkevi’ni, Parti Merkezi’ni, Belediye’yi, Komu-
tanl›¤› ziyaretleri ve halk›n gösterdi¤i büyük sevgi nedeniy-
le Baflbakan ‹smet ‹nönü’ye telgraf›: “...Bu kadar sayg› ve
ba¤l›l›k ifade eden millî heyecan karfl›s›nda bir naçiz kalbin
durmamas›, yine o millî heyecan›n verdi¤i kuvvet sayesin-
de ancak mümkün olabilmifltir!” (B.T.T., s.46-49; A.N.D.,
s.621).

: Atatürk’ün, Baflbakanl›¤a, bütün çiftliklerini ve mallar›n› ha-
zineye ba¤›fllad›¤›n› bildiren telgraf›: “...Kullanma yetkim
alt›ndaki bu çiftlikleri, bütün tesisleri, hayvanlar› ve demir-
bafllar› ile beraber, hazineye hediye ediyorum. Gereken
kanunî ifllemin yap›lmas›n› dilerim” (B.T.T., s.51; A.T.T.B.,
s.585; A.H.II, s.688-689; D.C.‹.K.A., s.94). (Resmî ifllemler
11 May›s 1938 günü tamamlanarak Atatürk taraf›ndan im-
zalanm›flt›r).

: Atatürk’ün, Trabzon’da gece flerefine verilen gardenpar-
ti’de bulunuflu (A.N.D., s.621).

12 Haziran 1937 : Atatürk’ün, sabah 5.30’da ‹zmir vapuruyla Trabzon’dan ‹s-
tanbul’a hareketi (B.T.T., s.52; A.N.D., s.621).

: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, “Çiftliklerini hazineye ba-
¤›fllamas› nedeniyle Atatürk’e Meclis’in samimî hislerinin
ve teflekkürlerinin sunulmas›” karar› (Z.C., Devre: IV, cilt:
19, s.275).

13 Haziran 1937 : Atatürk’ün, çiftliklerini hazineye ba¤›fllamas› nedeniyle mil-
let ve Meclis ad›na kendisine teflekkür telgraf› çeken Bafl-
bakan ‹smet ‹nönü’ye cevab›: “...Söz konusu olan hediye,
yüksek Türk milletine benim as›l vermeyi düflündü¤üm he-
diye karfl›s›nda hiçbir k›ymete sahip de¤ildir. Ben, gerekti-
¤i zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine ca-
n›m› verece¤im!” (A.T.T.B., s.590; C. 14.6.1937; A.H.II,
s.696).

: Atatürk’ün, çiftliklerini hazineye ba¤›fllamas› nedeniyle Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’nin samimî hislerini ve teflekkürle-
rini bildiren telgraf›na cevab›: “Yap›lan bir vazifedir!” (C.
14.6.1937; A.H.II, s.696).
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: Atatürk’ün, ‹zmir vapuru ile Trabzon’dan ‹stanbul’a gelifli
(C. 14.6.1937).

: Sabiha Gökçen’in, kendi kulland›¤› uçakla Bo¤az’›n giriflin-
de, akrobasi hareketleri yaparak ‹zmir vapurunu karfl›lama-
s›, Atatürk’ün güverteden gösteriyi izlemesi (A.‹.B.Ö.,
s.388).

: Atatürk’ün, gece Dolmabahçe Saray›’nda -davet etti¤i- Mü-
nir Nurettin Selçuk’un konserini izlemesi (A.‹.B.Ö., s.358-
360).

19 Haziran 1937 : Atatürk’ün, Sakarya motoruyla ‹stanbul’dan Yalova’ya geli-
fli (C. 20.6.1937; A.N.D., s.623).

20 Haziran 1937 : Atatürk’ün, akflamüzeri Baltac› ve Millet Çiftliklerine gidifli,
akflam Yalova’daki köflke dönüflü (A.N.D., s.623).

: Ürdün Kral› Abdullah’›n, 30 May›s - 8 Haziran 1937 tarihle-
ri aras›nda Türkiye’ye yapt›¤› ziyaret nedeniyle Atatürk’e
teflekkür mektubu (A.M.D.P.II, s.357).

21 Haziran 1937 : Atatürk’ün, Yalova’da -iste¤i üzerine- Yalova Kapl›cas›
Baflhekimi Dr. Nihat Reflat Belger taraf›ndan muayenesi
(Bu muayenede dikkate de¤er bir bulgu tespit edilmemifltir.
A.H.II, s.736).

23 Haziran 1937 : Atatürk’ün, ‹bn-i Sina’n›n 900. do¤um y›ldönümü nedeniyle
Türk Tarih Kurumu taraf›ndan düzenlenen törende kendisi-
ne gönderilen sayg› telgraf›na cevab›: “...Törende bana
karfl› gösterilmifl olan temiz ve yüksek hislerden duygulan-
d›m. Teflekkür eder ve Türk ilim adamlar›na daimî baflar›-
lar dilerim” (A.T.T., s.42).

25 Haziran 1937 : Atatürk’ün, Yalova’dan Dolmabahçe Saray›’na dönüflü.

28 Haziran 1937 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Dolmabahçe Saray›’ndan Flor-
ya’ya gidifli ve geceyi burada geçirifli (A.N.D., s.625).

3 Temmuz 1937 : Atatürk’ün, Ürdün Kral› Abdullah’›n 20 Haziran 1937 tarihli
teflekkür mektubuna cevab›: “Emin olabilirsiniz ki, burada
b›rakm›fl oldu¤unuz hat›ra, size karfl› olan dostluk ve kar-
defllik duygular›m›z› bir kat daha kuvvetlendirmifltir”
(A.M.D.P.II, s.357).

8 Temmuz 1937 : Türkiye, ‹ran, Irak ve Afganistan aras›nda Tahran’da Sada-
bat Pakt›’n›n imzalanmas› (Z.C., Devre: V, cilt: 22, s.134;
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T.T.O.M.A.R., s.20; T.D.M.‹.B.S.A., s.261-266; T.D.T.,
s.178; Siyasî T., s.672; C. 9.7.1937).

: ‹ran fiah› R›za Pehlevi’nin, Sadabat Pakt›’n›n imzalanmas›
nedeniyle Atatürk’e tebrik telgraf›: “...Bundan sonra çözül-
mez bir ba¤ ile ba¤lanm›fl olan memleketlerimiz, bu olay
yolu ile samimî ve verimli iflbirliklerini bar›fl›n hizmetine ko-
yabileceklerdir” (A.M.D.P.II, s.359).

: Atatürk’ün, ‹ran fiah› R›za Pehlevi’nin 8 Temmuz 1937 ta-
rihli telgraf›na cevab›: “...Memleketlerimizin, bar›fl idealinde
müflterek bir eseri olan bu antlaflman›n hepimiz için ve
dünya bar›fl› için kutsal olmas›n› dilerim” (A.M.D.P.II,
s.359).

9 Temmuz 1937 : Atatürk’ün, Amerika Birleflik Devletleri Baflkan› Roose-
velt’in 6 Nisan 1937 tarihli mektubuna cevab›: “...Sizinle bir
an evvel buluflmak benim de samimî arzum oldu¤undan
sevimli ve kuvvetli flahsiyetinizi Türkiye’de selâmlayaca¤›m
günü sab›rs›zl›kla bekliyorum!” (A.T.T.B., s.590-591; C.
10.7.1937).

10 Temmuz 1937 : Atatürk’ün, Sadabat Pakt›’n›n imzas› nedeniyle tebrik telg-
raf› gönderen Irak Kral› Gaziyülevvel’e cevab›: “Birbirine
kardefllik ve dostluk ba¤lar›yla ba¤l› dört devletin dünya
bar›fl› yolunda verimli bir iflbirli¤ini temin edecek olan bu
antlaflmay› memleketlerimiz için çok hay›rl› bir eser telâkki
eder, hepimize u¤urlu olmas›n› dilerim” (A.T.T., s.43).

: Atatürk’ün, Sadabat Pakt›’n›n imzas› nedeniyle tebrik telg-
raf› gönderen Afganistan Kral› Muhammet Zahir Han’a ce-
vab›: “Dört kardefl millet aras›nda mevcut en s›k› dostluk
ba¤lar›n› bir kat daha pekifltirerek cihan bar›fl›n›n esasl›
desteklerinden birisini oluflturan bu önemli eserin, milletle-
rimizin bar›flseverli¤i sayesinde meydana gelmifl olmas›,
hepimiz için iftihar› gerektiren bir olayd›r” (A.T.T., s.43).

15 Temmuz 1937 : Atatürk’ün, Florya’dan otomobille Yakuplu köyü ve Angur-
ya çiftli¤ine kadar bir gezinti yapmas› ve akflam Florya’ya
dönmesi (A.N.D., s.629).

17 Temmuz 1937 : Atatürk’ün, demiryolunun Zonguldak’a ulaflmas› nedeniyle
Vali’nin halk›n sayg› ve teflekkürlerini sunan telgraf›na ce-
vab› (A.T.T., s.44).
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19 Temmuz 1937 : Atatürk’ün, ‹talyan bilgini Marconi’nin ölümü nedeniyle aile-
sine baflsa¤l›¤› telgraf›: “Bütün insaniyet, u¤rad›¤›n›z kayb›
ac› bir flekilde hissetmektedir!” (A.S.D.V., s.195; C.
21.7.1937).

22 Temmuz 1937 : Atatürk’ün, akflamüzeri Florya’dan hareketle K›l›ç Ali’nin
evine gidifli, akflam Florya Köflkü’ne dönüflü (A.N.D.,
s.632).

25 Temmuz 1937 : Atatürk’ün, akflamüzeri Florya’dan yatla Moda’ya geçerek
deniz yar›fllar›n› izlemesi, gece Moda Deniz Kulübü’nün
balosunu flereflendirmesi, tekrar Florya’ya dönüflü (A.N.D.,
s.633).

7 A¤ustos 1937 : Atatürk’ün, Florya’dan hareketle akflamüzeri Halkal› Ziraat
Okulu’nu ziyareti, akflam tekrar Florya’ya dönüflü (A.N.D.,
s.637).

10 A¤ustos 1937 : Atatürk’ün, Florya’dan hareketle Büyükçekmece yak›n›nda
Mimar Sinan köyünü ziyareti, gece tekrar Florya’ya dönüflü
(A.N.D., s.637).

11 A¤ustos 1937 : Atatürk’ün, Florya’dan hareketle saat 17.00’de ‹skeçe çiftli-
¤ine gidifli, akflam tekrar Florya’ya dönüflü (A.N.D., s.638).

16 A¤ustos 1937 : Atatürk’ün, akflam Florya istasyonundan trenle Çerkez-
köy’e hareketi, geceyi Çerkezköy’de trende geçirmesi (C.
17.8.1937; A.N.D., s.640).

17 A¤ustos 1937 : Atatürk’ün, Çerkezköy yak›nlar›nda askerî manevralar› iz-
lemesi, Lüleburgaz ve Çorlu’da askerî kurulufllar› ziyareti ,
akflam saat 21.10’da Çorlu’dan trenle Florya’ya hareketi
(A.N.D.,S.641;C. 18.8.1937).

17/18 A¤ustos 1937: Atatürk’ün, saat 2.30’da Çorlu’dan Florya’ya gelifli (A.N.D.,
s.641).

18 A¤ustos 1937 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Florya’da denize girifli, saat
20.00’de Florya istasyonundan trenle tekrar Çerkezköy’e
hareketi, saat 23.00’te Çerkezköy’e gelifli (A.N.D., s.641).

19 A¤ustos 1937 : Atatürk’ün, ö¤leden önce ve ö¤leden sonra Çerkezköy ya-
k›nlar›ndaki askerî manevralar› izlemesi(A.N.D., s.641-
642).
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20 A¤ustos 1937 : Atatürk’ün, ö¤leden önce, Çerkezköy yak›n›ndaki askerî
manevralar› izlemesi, ö¤leden sonra Çerkezköy’den trenle
Florya’ya hareketi, saat 17.30’da Florya’ya gelifli (A.N.D.,
s.642).

26 A¤ustos 1937 : Atatürk’ün, akflamüzeri Florya’dan hareketle K›l›ç Ali ve
Salih Bozok’un evlerine u¤ray›fl›, gece Florya Köflkü’ne dö-
nüflü (A.N.D., s.644).

28 A¤ustos 1937 : Atatürk’ün, akflamüzeri Florya’dan Dolmabahçe Saray›’na
gelifli, Baflbakan ‹smet ‹nönü ve Genelkurmay Baflkan›
Mareflal Fevzi Çakmak’› kabulü, tekrar Florya’ya dönüflü
(A.N.D., s.645).

1 Eylül 1937 : Atatürk’ün, akflam Sar›yer’de Canl›bal›k Gazinosu’na geli-
fli ve yeme¤i burada yemesi (A.N.D., s.646).

2 Eylül 1937 : Atatürk’ün, akflamüzeri Acar motoruyla Florya’dan hareket-
le Büyükada’da Anadolu Kulübü’ne gelifli, gece Florya’ya
dönüflü (A.N.D., s.647).

5 Eylül 1937 : Atatürk’ün, akflamüzeri Acar motoruyla Adalar yönünde bir
gezinti yapmas›, Büyükada’ya u¤ramas›, geceyi motorda
geçirmesi (A.N.D., s.647).

6 Eylül 1937 : Atatürk’ün, saat 9.30’da Acar motorundan Florya Köflkü’ne
geçifli (A.N.D., s.648).

: Atatürk’ün, saat 17.30’de Yeflilköy Hava Alan›’na gelerek,
Bükrefl’teki Uluslararas› Arkeoloji Kongresi’nden dönen
Afet (‹nan) Han›m’› karfl›lamas› (U. 7.9.1937; A.N.D.,
s.648).

14 Eylül 1937 : Akdeniz’de korsanl›k hareketlerine karfl› al›nacak ortak ön-
lemler hakk›nda Türkiye - ‹ngiltere - Fransa - Rusya - Ro-
manya - Bulgaristan - Yunanistan - Yugoslavya - M›s›r ve
Arnavutluk aras›nda “Nyon Sözleflmesi”nin imzalanmas›
(A. ve T.C.H.K., s.60).

: Nyon Sözleflmesi’nin imzalanmas›n› takiben Atatürk’ün ‹s-
tanbul’dan Ankara’da bulunan Baflbakan ‹smet ‹nönü’ye
telgraf notu: “Nyon Konferans›’nda imza etti¤imiz sözlefl-
menin, Türkiye Devleti’nin çok bekledi¤i yüksek faydalar›
temin eder nitelikte oldu¤unu size temin ederim; bütün so-
nuçlar›yla” (A.H.II, s.681).

: Atatürk’ün, gece, Nyon Sözleflmesi’ni tetkik ve tasdik et-
mek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni 18 Eylül 1937
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günü ola¤anüstü toplant›ya davet edifli (A.H.II, s.681).
(Ola¤anüstü toplanan T.B.M.M., Nyon Antlaflmas›’n› onay-
lam›flt›r. A. ve T.C.T.K., s.607).

15 Eylül 1937 : Atatürk’ün, Florya Köflkü’nde Prof. Pittard’› kabulü, dil ve
tarih konular› üzerinde görüflmesi (C. 16.9.1937).

16 Eylül 1937 : Atatürk’ün, saat 17.00’de otomobille Florya’dan Dolma-
bahçe Saray›’na gelifli, saat 18.00’de Genelkurmay Baflka-
n› Mareflal Fevzi Çakmak’› kabulü (A.N.D., s.651).

: Atatürk’ün, akflam trenle ‹stanbul’dan Ankara’ya hareketi
(C. 17.9.1937; A.N.D., s.651).

17 Eylül 1937 : Atatürk’ün, ‹stanbul’dan Ankara’ya gelifli  (C.   18.9.1937;
A.N.D., s.652).

: Çankaya’da akflam sofrada, Atatürk ile ‹smet ‹nönü aras›n-
da bir tart›flma olmas› (A.H.II, s.707-709; ‹.‹.H., s.291;
K.A.H.A., M.17.3.1952; Me., s.249-250).

18 Eylül 1937 : Atatürk’ün, akflamüzeri otomobille Keçiören ve Çubuk Ba-
raj›’na bir gezinti yapmas›, dönüflte Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne u¤ramas›, daha sonra Marmara Köflkü’ne gelifli
(A.N.D., s.652).

: Atatürk’ün, ‹smet ‹nönü ile beraber akflam trenle Ankara
Çiftlik istasyonundan ‹stanbul’a hareketi (C. 19.9.1937;
A.N.D., s.652).

: Atatürk’ün, trenin hareketinden k›sa bir süre sonra vagon
salonunda ‹smet ‹nönü ile yaln›z görüflmesi: “..Mesai arka-
dafll›¤›m›za bir müddet ara vermemiz uygun olacakt›r...”
(A.H.II, s.709-710; ‹.‹.H., s.290-291; K.A.H.A., M.
19.3.1952; Me., s.250-251).

19 Eylül 1937 : Atatürk’ün, Ankara’dan ‹stanbul’a gelifli (A.N.D., s.653; C.
20.9.1937).

20 Eylül 1937 : Atatürk’ün, saat 10.00’da ‹kinci Türk Tarih Kurultay› nede-
niyle Dolmabahçe Saray›’nda düzenlenen “Tarih Sergisi”ni
aç›fl› (C. 21.9.1937; A.N.D., s.653).

: Atatürk’ün, ö¤leden sonra -‹smet ‹nönü ile beraber- Dolma-
bahçe Saray›’nda ‹kinci Türk Tarih Kurultay›’n›n aç›l›fl›n› ve
çal›flmalar›n› izlemesi (C. 21.9.1937; A.N.D., s.653;
T.M.T.V., s.1693-1695).
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: ‹smet ‹nönü’nün, dinlenmek üzere bir buçuk ay izin alarak
Baflbakanl›k’tan ayr›lmas› ve Ekonomi Bakan› Celâl Ba-
yar’›n Baflbakan Vekilli¤i’ne atanmas› (C. 21.9.1937; U.
21.9.1937; D.Y., 1944-1945; A.H.H., s.711). (‹smet ‹nö-
nü’nün Baflbakanl›k’tan istifas›: 25 Ekim 1937).

21 Eylül 1937 : Atatürk’ün, Ekonomi Bakan› Celal Bayar’a mektubu: “Bafl-
bakan Malatya Mebusu ‹smet ‹nönü, fliddetli sürmenaj [faz-
la çal›flman›n sebep oldu¤u yorgunluk] neticesi olarak mut-
lak istirahat fleklinde izne ihtiyaç hissetmekte oldu¤undan
bahisle tedavisini bitirebilmek üzere bir buçuk ay müddetle
izin istemifl ve iste¤i uygun bulunarak Baflbakanl›k Vekâle-
ti’ne sizin atanman›z uygun görülmüfltür. Durum Büyük Mil-
let Meclisi Baflkanl›¤›’na ve kendisine bildirilmifltir” (T.
28.9.1937; Haber, 28.9.1937; A.H.H., s.711).

: Atatürk’ün, ö¤leden sonra Dolmabahçe Saray›’nda 2. Türk
Tarih Kurultay› çal›flmalar›n› izlemesi (A.N.D., s.653).

: Atatürk’ün, saat 19.00’da Acar motoruyla bir gezinti yap-
mas›, Florya’ya gelerek geceyi burada geçirmesi (A.N.D.,
s.653).

22 Eylül 1937 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Florya’dan Dolmabahçe Sara-
y›’na gelerek 2.Türk Tarih Kurultay›’n›n çal›flmalar›n› izle-
mesi (A.N.D., s.654).

23 Eylül 1937 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Dolmabahçe Saray›’nda 2. Türk
Tarih Kurultay›’n›n çal›flmalar›n› izlemesi (A.N.D., s.654).

: Atatürk’ün, gece Acar motoruyla Florya’ya gelifli, geceyi
burada geçirifli (A.N.D., s.654).

24 Eylül 1937 : Atatürk’ün, Florya’da denize girifli (A.N.D., s.655).

25 Eylül 1937 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Florya’dan Dolmabahçe Sara-
y›’na gelerek 2. Türk Tarih Kurultay›’n›n son gün çal›flma-
lar›n› izlemesi ve kapan›fl töreninde bulunmas› (A.N.D.,
s.655).

: Atatürk’ün, akflam motorla bir gezinti yaparak Florya’ya ge-
lifli, geceyi burada geçirifli (A.N.D., s.655).

26 Eylül 1937 : Atatürk’ün, akflamüzeri ‹kinci Türk Tarih Kurultay›’na kat›-
lan tarih ö¤retmenlerine Beylerbeyi Saray›’nda verilen çay›
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flereflendirmesi, ö¤retmenlerle görüflmesi, akflam Flor-
ya’ya dönüflü (C. 27.9.1937; A.N.D., s.655).

28 Eylül 1937 : Cumhurbaflkanl›¤› Genel Sekreterli¤i’nin, Baflbakan ‹smet
‹nönü’nün izin almas› üzerine baz› gazetelerdeki as›ls›z
haber ve yaz›lar üzerine bildirisi: “Türk kamuoyunun böyle
hareketleri tasvip etmeyece¤ine flüphe yoktur!” (U.
29.9.1937).

29 Eylül 1937 : Atatürk’ün, 26 Eylül Dil Bayram›’n›n, 6. y›ldönümü nedeniy-
le Türk Dil Kurumu’nun sayg› ve ba¤l›l›k telgraf›na cevab›
“...De¤erli çal›flmalar›n›zda baflar›lar›n›z›n sürmesini dile-
rim” (A.T.T., s.44).

: Atatürk’ün, akflam Florya’dan Dolmabahçe Saray›’na dö-
nüflü (A.N.D., s.656).

3 Ekim 1937 : Atatürk’ün, Ertu¤rul yat› ile Dolmabahçe’den Yalova önleri-
ne gelifli, buradan Derince’ye geçifli, saat 19.00’da Derin-
ce’den trenle Ankara’ya hareketi (A.N.D., s.658).

4 Ekim 1937 : Atatürk’ün, trenle Derince’den Ankara’ya gelifli, ‹smet ‹nö-
nü ve Celâl Bayar taraf›ndan karfl›lan›fl› (A.N.D., s.658; C.
5.10.1937; U. 5.10.1937).

5 Ekim 1937 : Atatürk’ün, Çankaya’da Irak D›fliflleri Bakan› Tevfik Essu-
veydi’yi kabulü (C. 6.10.1937; A.N.D., s.659).

7 Ekim 1937 : Atatürk’ün, Çankaya’da Baflbakan Vekili Celâl Bayar, Ge-
nelkurmay Baflkan› Mareflal Fevzi Çakmak ve D›fliflleri Ba-
kan› Tevfik Rüfltü Aras’› kabulü (A.N.D., s.660).

8 Ekim 1937 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra trenle Ankara’dan Ayd›n’a hare-
keti (A.N.D., s.660; C.9.10.1937).

9 Ekim 1937 : Atatürk’ün, saat 14,00’de Nazilli’ye gelifli, Nazilli Basma
Fabrikas›’n› iflletmeye aç›fl› (C. 10.10.1937; A.H.H.B.,
s.333;Ay. ‹.Y., s. 119; A.N.D., s.660).

: Atatürk’ün, Nazilli’den Söke’ye hareketi, saat 20.00’de Sö-
ke’ye gelifli (C.10.10.1937; A.N.D., s.660).

10 Ekim 1937 : Atatürk’ün, sabah Söke bölgesinde askerî manevralar› iz-
lemesi, daha sonra Kufladas› yoluyla Çaml›k’a gelifli ve bu
bölgedeki askerî tatbikat› izlemesi, geceyi Çaml›k’ta trende
geçirmesi (A.N.D., s.661; C.11.10.1937).
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11 Ekim 1937 : Atatürk’ün, Çaml›k bölgesinde askerî manevralar› izlemesi
ve komutanlarla görüflmesi (A.N.D., s.662; C. 12.10.1937).

: Atatürk’ün, Ege manevra bölgesinden ayr›l›rken Genelkur-
may Baflkan› Mareflal Fevzi Çakmak ve Manevra Komuta-
n› Orgeneral ‹zzettin Çal›fllar’› kabul ederek ordu manevra-
lar›ndan memnun olduklar›n› ifade etmesi (S.P.,
14.10.1937).

12 Ekim 1937 : Atatürk’ün, ‹smet ‹nönü ile beraber Ayd›n’dan trenle Anka-
ra’ya hareketi (C. 13.10.1937).

: Atatürk’ün, Ayd›n’dan Ankara’ya dönerken trendeki sohbet
esnas›nda yazd›rd›¤› nottan: “...Büyük devletler aras›ndaki
mücadele, gerginlik, düflmanl›k o haldedir ki bunlar›n ara-
s›nda bulunarak bir badireye kar›flmak ihtimali vard›r. Bu
ihtimale karfl› ise son derecede dikkatli, tedbirli ve so¤uk-
kanl› bulunarak, postu kurtarmaya çal›flmak vaziyetin-de-
yiz” (A.Y.B.N., s.496).

: Atatürk’ün, Ayd›n’dan Ankara dönerken trendeki sohbet
esnas›nda, “yaz›” kelimesinin aç›klanmas›yla ilgili olarak
yazd›rd›¤› nottan: “Yaz›, bu Türk kelimesi, flu anlam› iflaret
eder: Herfley, hususiyle bir fley. O da insan zekâs›n›n, dü-
flüncesinin, kafas›ndaki genifl parlakl›¤›n, o zekâ parlakl›¤›-
n›n bütün bulufl ve görüfllerinin, yap›fllar›n›n ifadesine ya-
rayan bir fleydir, objedir” (A.Y.B.H., s.496).

13 Ekim 1937 : Atatürk’ün, saat 21.10’da Ayd›n’dan trenle Ankara’ya gelifli
(C. 14.10.1937; V. 14.10.1937; A.N.D., s.662).

: Genelkurmay Baflkan› Fevzi Çakmak’›n, orduya genelgesi:
“Ege manevras›n› bafllang›c›ndan itibaren bütün ayr›nt›lar›
ile yerinde izleyen Cumhurbaflkan›m›z Atatürk, ordumuzun
en modern silâhlar› pek iyi kullanmas›n›, komutanlarla su-
baylar›m›z›n sevk ve idaredeki kabiliyet ve maharetlerini
fevkalâde takdir buyurmufllar, beraberlerinde bulunan
hükûmet erkân›n›n da bu takdirlere ifltirak ettiklerini bildir-
mifller ve bu takdirlerin selâmlar› ile birlikte bütün orduya
duyurulmas›n› emir buyurmufllard›r. Orduya gösterilen bu
yüksek iltifatlar›, benim de gö¤sümü iftiharla kabartm›flt›r”
(S.P., 14.10.1937).
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18 Ekim 1937 : Atatürk’ün, Çankaya’da ‹smet ‹nönü, Baflbakan Vekili Ce-
lâl Bayar ve ‹çiflleri Bakan› fiükrü Kaya’y› kabulü (A.N.D.,
s.664).

19 Ekim 1937 : Atatürk’ün, Çankaya’da Yunan Baflbakan› Metaxas’› kabu-
lü ve Balkan Devletleri aras›ndaki iliflkiler hakk›nda uzun
bir görüflme yapmas› (A.M.D.P.II, s.361-373 A.Y.D.A.G.,
s.179-196; U.20.10.1937; A.N.D., s.664).

21 Ekim 1937 : Atatürk’ün, Çankaya’da Baflbakan Vekili Celâl Bayar ve D›-
fliflleri Bakan› Tevfik Rüfltü Aras’› kabulü (A.N.D., s.665).

24 Ekim 1937 : Atatürk’ün, Çankaya’da ‹ran D›fliflleri Bakan› Samiî’yi kabu-
lü (C.25.10.1937; A.N.D., s.665).

25 Ekim 1937 : ‹smet ‹nönü’nün Baflbakanl›k’tan istifas› ve yeni Kabine’yi
Celâl Bayar’›n kuruflu (U.26.10.1937; C.26.10.1937;
A.H.H., s.711).

: Atatürk’ün, Baflbakanl›k’ta Celâl Bayar Kabinesi’nin ilk top-
lant›s›na baflkanl›k yapmas› (C.26.10.1937; U.26.10.1937;
A.H.H., s.712; A.N.D., s.666).

28 Ekim 1937 : Atatürk’ün, Çankaya’da Romanya Baflbakan› Georges Ta-
taresco’yu kabulü ve görüflmesi (A.H.H.B., s.333;
C.29.10.1937; A.N.D., s.667).

29 Ekim 1937 : Atatürk’ün, Cumhuriyet Bayram› nedeniyle saat 13.00’de
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tebrikleri kabulü (A.N.D.,
s.667).

: Atatürk’ün, Cumhuriyetin 14. y›ldönümü nedeniyle Anka-
ra’daki geçit törenini izlemesi (C. 30.10.1937; U.
29.10.1937).

: Atatürk’ün, geçit töreni esnas›nda, kendi kulland›¤› uçakla
stadyum üzerinde akrobasi hareketleri yapan Sabiha Gök-
çen’i, gösterilerin bitiminde fleref tribününde kutlamas› ve
söyledikleri: “Teflekkür ederim. Çok baflar›l›yd›n! Halk seni
tek bafl›na bu tehlikeli hareketleri yaparken görünce çok
heyecanland›. Hem heyecanland› hem de mutluluk duya-
rak gururland›!” (A.‹.B.Ö., s.350-351).

: Atatürk’ün, gece Cumhuriyet Bayram› balosunda Fransa
Büyükelçisi Henri Ponsot’ya sohbet esnas›nda söyledikle-
ri: “...Ben toprak büyütme dileklisi de¤ilim; bar›fl bozma
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al›flkanl›¤›m yoktur; ancak antlaflmaya dayanan hakk›m›-
z›n isteyicisiyim. Onu almasam edemem. Büyük Millet
Meclisi’nin kürsüsünden milletime söz verdim: Hatay’› ala-
ca¤›m! Milletim benim dedi¤ime inan›r. Sözümü yerine ge-
tiremezsem onun huzuruna ç›kamam, yerimde kalamam.
Ben flimdiye kadar yenilmedim, yenilemem; yenilirsem bir
dakika yaflayamam!” (A.T.D.K., s.5-6).

30 Ekim 1937 : ‹smet Pafla’n›n, Peflte karmas› ile Ankara karmas› aras›n-
daki futbol maç›n› izlemek üzere ö¤leden sonra 19 May›s
Stadyumu’na gelifli, stadyum’dan ayr›l›rken kendisine sev-
gi gösterilerinde bulunulmas› (‹.‹.H., s.291-292; K.A.H.A.,
M.31.3.1952; A.H.II, s.715; A.An›l., s.92-93; Me., s.254-
256).

: Atatürk’ün, -‹smet ‹nönü’ye stadyumda sevgi gösterileri ya-
p›ld›¤›n›n kendisine iletilmesi üzerine- söyledikleri: “Gördün
mü büyük milleti! Kendisine hizmet edenleri iflte böyle da-
ime takdir ve hürmetle karfl›lar! Aferin, pek memnun ol-
dum” (A.H.II., s.715; K.A.H.A., M.31.3.1952).

1 Kas›m 1937 : Cumhurbaflkan› Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nin V. dönem III. toplant› y›l›n› aç›fl konuflmas›: “...Mille-
timizin lây›k oldu¤u yüksek uygarl›k ve refah seviyesine
varmas›n› al›koyabilecek hiçbir engel düflünmeye yer b›ra-
k›lmad›¤›n› ve b›rak›lmayaca¤›n› huzurunuzda söylemekle
bahtiyar›m!” (A.S.D.I, s.392; C. 2.11.1937).

: Atatürk’ün, saat 17.00’de Çankaya’da Yugoslav, Romen,
Yunan Genelkurmay Heyetleri flerefine bir çay vermesi
(A.N.D., s.668-669).

4 Kas›m 1937 : Amerika’daki Mark Twain Cemiyeti’nin Atatürk’e madalya
verifli (U. 3.12.1937).

5 Kas›m 1937 : Atatürk’ün, saat 16.30’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
gelifli, akflam Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.670).

10 Kas›m 1937 : Atatürk’ün, Celâl Bayar Kabinesi’nin program› hakk›nda
sözleri: “...Millete yepyeni bir program bildirdiniz. Bu prog-
ram, benim millete vaat etti¤im hususlard›r! Ben milletle
beraber Celâl Bayar’›n ve arkadafllar›n›n program›n›n nok-
ta nokta uyguland›¤›n› izleyece¤im. Daha iyi aç›klayay›m:
Ben Türkiye Cumhurbaflkan› Atatürk ve Türk milleti, Bafl-
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bakan Celâl Bayar’›n ve onun Hükûmeti’nin program›n› iz-
liyoruz ve fiilî sonucunu görmek istiyoruz” (U. 11.1.1937; T.
11.11.1937).

: Atatürk’ün, saat 19.30’da Baflbakan Celâl Bayar’›n köflkü-
ne gidifli, gece Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.672).

12 Kas›m 1937 : Atatürk’ün, saat 17.00’de k›z kardefli Makbule Han›m’›n
kald›¤› köflke u¤ramas› (A.N.D., s.672).

: Atatürk’ün, Baflbakan Celâl Bayar, ‹çiflleri Bakan› fiükrü
Kaya ve Bay›nd›rl›k Bakan› Ali Çetinkaya ile beraber saat
18.30’da Ankara’dan trenle -Diyarbak›r yönünde- do¤u se-
yahatine ç›k›fl› (C. 13.11.1937; U. 13.11.1937).

13 Kas›m 1937 : Atatürk’ün, saat 9.40’da Sivas’a gelifli, baz› ziyaretleri, Si-
vas Kongresi’nin topland›¤› salonu gezifli ve Çetinkaya’ya
hareketi (C. 14.11.1937; U. 15.11.1937).

14 Kas›m 1937 : Atatürk’ün, saat 13.00’de Malatya’ya gelifli, Mensucat Fab-
rikas› ve Memleket Hastanesi inflaatlar›n› denetlemesini ta-
kiben Halkevi’ni ziyareti, saat 14.00’de Diyarbak›r’a hare-
keti (A.N.D., s.673; C. 15.11.1937; U. 15.11.1937).

15 Kas›m 1937 : Atatürk’ün, saat 18.00’de Diyarbak›r’a gelifli, Halkevi ve Or-
duevi’ni ziyareti, Halkevi’nde orkestra taraf›ndan flerefine
verilen konseri dinledikten sonra k›sa konuflmas›:” Yirmi
sene sonra tekrar Diyarbak›r’da bulunuyorum. Dünyan›n
en güzel ve en modern binas› içinde, modern, nefis bir mü-
zi¤i dinleyerek... ‹nsanl›¤›n uygar bir halk› huzurunda, bu
halk›n evinde duydu¤um zevk ve saadetin ne kadar büyük
oldu¤unu elbette takdir edersiniz. Bunu kaydetmekle bahti-
yar›m” (C. 16.11.1937; A.D., s.27, 35; A. ve Di., s. 102-
103).

16 Kas›m 1937 : Atatürk’ün, Diyarbak›r’da 3. Umumî Müfettiflli¤i, Valili¤i, Ko-
lordu Karargâh›’n›, Hava Alan›’n› ve 20 y›l önce Diyarba-
k›r’da iken kald›¤› Karargâh binas›n› ziyareti (C.
17.11.1937; A.D., s.46;A.N.D., s.673; A. ve Di., s. 104-
405).

: Atatürk’ün, Irak ve ‹ran s›n›rlar›na ulaflacak olan Diyarbak›r
- Cizre demiryolu hatt›n›n temel atma töreninde bulunmas›
(C. 17.11.1937).

: Atatürk’ün, saat 18.45’te Diyarbak›r’dan trenle Elâz›¤’a ha-
reketi (A.D., s.86; A. ve Di., s.109) ve gece Elaz›¤’a gelifli
(A.Y.G., s. 135).
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17 Kas›m 1937 : Atatürk’ün, sabah Elaz›¤’da 4. Genel Müfettiflli¤i ziyareti,
daha sonra Tunceli’nin Pertek kazas›na hareket ederek
Murat nehri üzerinde Singeç Köprüsü’nü hizmete aç›fl›, bu-
radan Pertek’e gelifli, saat 19.00’da Elaz›¤’a dönüflü (C.
18.11.1937; A.Y.G., s. 135-136).

18 Kas›m 1937 : Atatürk’ün, Elaz›¤’dan hareketle saat 15.30’da Narl› istas-
yonuna gelifli, trenden inerek istasyondaki halkla sohbeti
ve Adana’ya hareketi (A.N.D., s.674).

19 Kas›m 1937 : Atatürk’ün, sabah Adana’ya gelifli, flehirde incelemeleri,
daha sonra Mersin’e geçifli, saat 17.00’de Mersin’den Kon-
ya’ya hareketi (C.20.11.1937; U.20.11.1937).

20 Kas›m 1937 : Atatürk’ün, Konya üzerinde saat 13,00’de Afyon’a gelifli,
Belediye’de bir süre dinlendikten sonra Asrî Mezarl›k’› gez-
mesi, Eskiflehir’e hareketi (A.N.D., s.674).

: Atatürk’ün, saat 14.20’de Eskiflehir’e gelifli, k›sa süre son-
ra Ankara’ya hareketi (A.N.D., s.674).

: Atatürk’ün, gece saat 23.30’da do¤u seyahatinden trenle
Ankara’ya dönüflü (A.N.D., s.674; C. 21.11.1937; U.21.11.
1937) ve do¤u seyahati izlenimleri hakk›nda demeci:
“...Gerçek insanl›k tereddütsüz kabul eder ki, Türkiye Cum-
huriyeti ve onun bugünkü sahipleri olan Türkler, bütün dün-
ya uygarl›k ve insanl›¤› için bir benzeme örne¤idir”
(A.T.T.B., s.591;A.D., s.88; U. 22.11.1937).

21/22 Kas›m 1937: Atatürk’ün baflkanl›¤›nda, kabine toplant›s› ve siyasî müs-
teflarl›klar›n kald›r›lmas› karar› (U. 2.11.1937).

23 Kas›m 1937 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra otomobille Gazi Orman Çiftli-
¤i’ne kadar bir gezinti yapmas›, dönüflte Keçiören’de Cevat
Abbas Gürer’in evine u¤ramas› (A.N.D., s.675).

30 Kas›m 1937 : Atatürk’ün, Hatay’da yürürlü¤e giren yeni rejim (ba¤›ms›z-
l›k)’le ilgili olarak Ulus gazetesi baflyazar› Falih R›fk› Atay’a
demeci: “...Hatay’da Frans›z delegesi, Hatayl›lar›n çok
flevk ve heyecanla bayram yapmalar› do¤al olan bir günde
e¤er Hatay Türklerini serbestçe bugünü kutlamaktan men
edecek önlemler alm›flsa, buna yaz›k demekle yetinirim.
Çünkü böyle bir zihniyet, devletler aras›nda yüksek dostluk
iliflkilerinin bugün ve yar›n için olumlu yolda yürümek lüzu-
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munun henüz anlafl›lmam›fl olmas›ndan ileri gelir!” (U.
1.12.1937; C. 2.12.1937).

Kas›m 1937 : Alman devlet adam› Dr. Ernest Jackh’›n, Türkiye’yi ziyare-
tini takiben Atatürk’e mektubu: “..Ankara’dan Atina’ya yol-
culu¤umda tekrar Çanakkale Bo¤az›’ndan geçtim. Oradaki
görüflmemizi hat›rlad›m ve Çanakkale Bo¤az›’nda kazan-
d›¤›n›z zaferin tarihî önemini özetlemeye karar verdim: Tür-
kiye için bir millet olarak varl›¤›n›, kurtulufl ve ba¤›ms›zl›¤›-
n› temin; merkez devletleri için Macaristan, Avusturya ve
Almanya’ya kuzey-do¤udan bir hezimet ve çöküfle sebep
olacak bir tehdidin 1915’te önlenmesi ve 1918 y›l›na kadar
da böyle bir tehlikeye karfl› uyan›kl›¤›; Çarl›k Rusyas› için
bat›l› müttefiklerinden siyasî, iktisadi ve askerî ayr› düflüflü
ve bu suretle çöküflünü temin... gibi olaylardan ibarettir”
(Y.H., s. 194).

2 Aral›k 1937 : Gençli¤in, ‹stanbul Beyaz›t Meydan›’nda, Türk Hatay’›n ba-
¤›ms›zl›¤›na kastedenleri protesto amac›yla büyük mitingi
ve Atatürk’e telgraf›: “...Bilinçli heyecanlar›m›z› bütün ba¤-
l›l›¤›m›zla ulaflt›r›yoruz, Büyük Atam›z!” (C. 3.12.1937).

4 Aral›k 1937 : Atatürk’ün, gece Falih R›fk› Atay’›n evine gidifli, geç saat-
lerde Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.678).

6 Aral›k 1937 : Atatürk’ün, gece Tevfik Rüfltü Aras’›n kald›¤› Hariciye Köfl-
kü’ne gidifli, geç saatlerde Çankaya’ya dönüflü (A.N.D.,
s.679).

9 Aral›k 1937 : Atatürk’ün, Çankaya’da “Alman Gençlik Örgütü” Baflkan›
Baldur von Schirach’› kabulü (C. 10.12.1937; A.N.D.,
s.680).

12 Aral›k 1937 : Atatürk’ün, akflam, Tevfik Rüfltü Aras’›n kald›¤› Hariciye
Köflkü’ne gidifli, gece Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.681).

17 Aral›k 1937 : Atatürk’ün, ö¤leye do¤ru Keçiören’de Cevat Abbas Gü-
rer’in evine gidifli, ö¤le yeme¤ini burada yemesi, ö¤leden
sonra Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.683).

18 Aral›k 1937 : Atatürk’ün, akflamüzeri Keçiören’de Cevat Abbas Gürer’in
evine gidifli, akflam yeme¤ini burada yemesi, gece Çanka-
ya’ya dönüflü (A.N.D., s.683).

19 Aral›k 1937 : Atatürk’ün, akflam K›l›ç Ali’nin evine gidifli, akflam yeme¤i-
ni burada yemesi, gece Çankaya’ya dönüflü (A.N.D.,
s.683).
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21/22 Aral›k 1937 : Atatürk’ün, Ankara’da Suriye Baflbakan› Cemil Mardam’la
görüflmesi (A.Y.D.A.G., s.202-207).

25 Aral›k 1937 : Atatürk’ün, Gaziantep’in kurtuluflunun 16. y›ldönümü nede-
niyle gece Ankara Halkevi’nde düzenlenen toplant›y› fleref-
lendirmesi ve Gazianteplilere telgraf›: “...E¤er bir gün mil-
let, vatan ve Cumhuriyet’in yüksek menfaatleri gerektirirse,
o çevre kahramanlar›n›n geçmiflte oldu¤undan daha yük-
sek kahramanl›klar göstermeye haz›r bulunduklar›na da
flüphem olmad›¤› bilinmelidir!” (C. 26.12.1937; U.
26.12.1937; A.T.T.B., s.592).

27 Aral›k 1937 : Atatürk’ün Ankara’ya geliflinin 18. y›ldönümünün, Ulus
Meydan›’nda yap›lan büyük bir törenle kutlan›fl› (il.
28.12.1937).

-1938-

1 Ocak 1938 : Atatürk’ün, yeni y›l nedeniyle kendisine gönderilen kutlama
telgraflar›na Anadolu Ajans› arac›l›¤›yla aç›k teflekkürü (T.
2.1.1938).

: Atatürk’ün, gece saat 23.45’de -o günlerde a¤›r bir grip ge-
çirmekte olan- ‹smet ‹nönü’ye mektubu: “Benim sevgili dos-
tum, kardeflim, aziz evlâd›m! Dün akflam yeni y›l tebrikini
ald›m, çok duyguland›m. Derhal Baflyaver’imle, senin hak-
k›ndaki sars›lmaz kardefllik ve arkadafll›k hislerimle tebrik-
lerimi bildirdim. Bu defa biraz uzunca süren rahats›zl›¤›n,
senden ziyade beni üzdü. Zaman zaman, seni yata¤›nda
ziyareti düflündüm; rahats›z olmandan sak›narak bunu do-
layl› yapt›m. Art›k iyisin! Yak›n ald›¤›m haberler, bunu do¤-
rulamaktad›r. Tekrar yeni senenin, senin, benim ve bütün
Türk milletinin huzur, sükûn ve parlakl›klar ile karfl›laflaca-
¤›n›n müjdesi gibi gördü¤ümü, size ulaflt›r›yorum. ..Derin
muhabbetle, sars›lmaz kardefllik, arkadafll›k hisleriyle göz-
lerinden öperim” (Me., s.259-260).

4 Ocak 1938 : Atatürk’ün, Çankaya’da akflam sofrada yazd›rd›klar›: “...Biz
bir Türk bestesini dinledi¤imiz zaman, ondan geçmiflin
uyanma b›rakmas› lâz›m gelen hikâyesini kalbimize giren
oklar gibi duymak isteriz. Ac› olsun, tatl› olsun biz bir beste
dinlerken ve fark›nda olmaks›z›n hislerimizin incelir oldu¤u-
nu duymak isteriz. Bütün bunlardan baflka musikiden bek-
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ledi¤imizin maddî, fikrî ve hissî uyan›kl›k ve çevikli¤in kuv-
vetlenmesi oldu¤una flüphe yoktur. Yeni flairlerimizden,
ediplerimizden, musikî bilginlerimizden ve bilhassa ses sa-
natkârlar›ndan istedi¤imiz ve arad›¤›m›z bunlard›r”
(M.A.B.N., U. 10.11.1939; A. Ya., s.21).

8 Ocak 1938 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Genelkurmay Baflkanl›¤›’na gi-
derek Mareflal Fevzi Çakmak’la, daha sonra Baflbakanl›¤a
gelerek Celâl Bayar’la görüflmesi (A.N.D., s.690).

14 Ocak 1938 : Atatürk’ün, akflam Tevfik Rüfltü Aras’›n kald›¤› Hariciye
Köflkü’ne gidifli, akflam yeme¤ini burada yemesi (A.N.D.,
s.692).

17 Ocak 1938 : Atatürk’ün, dört yeni denizalt› gemisinin isimlendirilmesi
hakk›nda Baflbakan Celâl Bayar’a el yaz›s›yla direktifi: “Ye-
ni dört denizalt› gemilerimiz için buldu¤umuz isimler flunlar-
d›r: 1)Sald›ray 2)Bat›ray, 3)At›lay, 4)Y›ld›ray. Bunlar›n mâ-
nalar›n› izaha bile hacet olmad›¤› kanaatindeyim. Mânala-
r›, som Türkçe olan bu kelimelerin kendisindedir; yani sal-
d›ran, bat›ran, at›lan, y›ld›ran” (A. ve D., s.161).

18 Ocak 1938 : Atatürk’ün, ‹çiflleri Bakanl›¤›’nda “‹stanbul plân ve make- ti-
mi incelemesi ve ilgililerden bilgi al›fl› (U. 19.1.1938).

20 Ocak 1938 : Atatürk’ün, Yalova’ya gitmek üzere akflam Ankara’dan
trenle Derince’ye hareketi (C. 21.1.1938; U. 21.1.1938;
A.N.D., s.694).

21 Ocak 1938 : Atatürk’ün, trenle ‹zmit üzerinden Derince’ye gelifli, bura-
dan Akay vapuru ile Yalova’ya geçifli ve yeni yap›lan Ter-
mal Otel’in ilk misafiri oluflu (U. 22-23.1.1938; C. 22-
23.1.1938; A.N.D., s.694).

22 Ocak 1938 : Atatürk’ün, baz› flikâyetleri üzerine Yalova’da Dr.  Nihat
Reflat Belger* taraf›ndan muayenesi ve ilk defa olarak “si-
roz bafllang›c›” teflhisinin konulmas› (A.H.N.R.B.M., s.9-12;
A.Y.D., s.91-93; A.S.Gün., s.41; 116-117, 120). (Bu teflhis,
daha sonra di¤er hekimlerle beraber Fransa’dan davet edi-
len Prof. Dr. Fiessinger taraf›ndan da do¤rulanm›flt›r).
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Baflhekimi olarak görev yap›yordu. Hem ‹stanbul’da hem Paris’te t›p e¤itimi görmüfl, de¤erli bir
iç hastal›klar› uzman› idi; ancak profesör unvan›n› tafl›m›yordu. 1938 y›l› ortalar›na do¤ru ‹stan-
bul T›p Fakültesi Hidro-klimatoloji profesörlü¤üne atand› ve 1943 y›l›na kadar üniversitede hiz-
met verdi. Atatürk’ün sa¤l›¤› ile ilgili olarak düzenlenen raporlar›n hiçbirinde profesör unvan›n›
kullanmad›.



23 Ocak 1938 : Atatürk’ün, Yalova’ya ça¤r›lan Prof. Dr. Neflet Ömer ‹rdelp
taraf›ndan muayenesi (A.H.N.R.B.M., s. 12-13; A.Y.D.,
s.93-94).

25 Ocak 1938 : Atatürk’ün, Yalova’da eski M›s›r Hidivi Abbas Hilmi Pafla’y›
kabulü (C. 26.1.1938).

1 fiubat 1938 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Yalova’dan Bursa’ya hareketi,
yolda Gemlik Suni ‹pek Fabrikas›’n›n aç›l›fl törenini fleref-
lendirmesi ve Fabrika’n›n fleref defterine yazd›klar›: “Suni
‹pek Fabrikas›’n› ziyaretten duydu¤um bahtiyarl›k büyük-
tür. Bu de¤erli kurumun millet için kutlu olmas›n› dilerim”
(I.A., s.796; A.N.D., s.698; Ku. 2.2.1938; C. 2.2.1938).

: Atatürk’ün, saat 16.30’da Yalova’dan Bursa’ya gelifli ve
Çelikpalas Oteli’nde kal›fl› (C. 2.2.1938; A.N.D., s.698).

2 fiubat 1938 : Atatürk’ün, saat 16.00’da Bursa Merinos Fabrikas›’n› ifllet-
meye aç›fl› ve Fabrika’n›n fleref defterine yazd›klar›: “Sü-
merbank Merinos Fabrikas›, çok k›ymetli bir eser olarak
millî sevinci art›racakt›r. Bu eser, yurdun, özellikle Bursa
bölgesinin endüstri geliflimine ve büyük millî ihtiyac›n gide-
rilmesine yard›m edecektir” (C. 3.2.1938; A.N.D., s.699;
A.H.D.Y., s.19).

: Atatürk’ün, Kurun gazetesi baflyazar› As›m Us’a Bursa iz-
lenimleri hakk›nda demeci: “Bursa düflman istilâs›ndan
kurtulduktan sonra ben buraya gelmifltim. Bana bu memle-
ket halk› büyük gösteriler yapt›lar. Bunu oldu¤u gibi hat›rl›-
yorum. Bugün Bursa ve havalisinin yapt›¤› gösteriler ilk
gördü¤ümden çok yüksek oldu. Bunun sebebini kendi ken-
dime flöyle izah ediyorum: ‹lk geliflimdeki gösteriler kendi-
lerini yabanc› istilâs›ndan kurtar›fl içindi, flimdiki gösteriler
onlar›n ekonomik hayatta yükselifline ve refah›na yarayan
endüstri fabrikalar›m›z›n kurulmufl olmas›ndan ileri geliyor.
Bundan çok memnun oldum” (Ku. 2.2.1938).

: Atatürk’ün, Bursa Belediye Baflkan› Neflet Kiper’e mektu-
bu: “...Bursa kapl›calar›n›n büyük ve medenî ihtiyaçlar›n-
dan birini karfl›layan Çelikpalas Oteli’nin Bursa Belediye-
si’nin de gayret ve yard›m›yla daha fazla geliflebilmesini te-
min için bu otelin ait oldu¤u flirketteki 34.830 Türk liral›k
hissemi Belediye’ye terk ediyorum. Ayn› zamanda vaktiyle
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Bursa Belediyesi’nin 1923 tarihinde bana hediye etmifl ol-
du¤u, otel bahçesine bitiflik köflkü de bütün eklentileri ile
Belediye’yi hibe ettim” (Ku. 3.2.1938).

: Atatürk’ün, akflam Bursa Belediyesi’nin, flerefine verdi¤i
suarede konuflmas›:”.. .Tarihte ve cihanda en büyük impa-
ratorluk kurmufl olan Türkler de, evvelâ bak›fllar›n› Bur-
sa’ya, bu k›ymetli flehre yöneltmifllerdir. Onun k›ymetini an-
lam›fl ve ifade etmiflsem çok bahtiyar›m” (A.S.D.V, s.73).

3 fiubat 1938 : Atatürk’ün, ö¤leden sonra Bursa’dan Mudanya’ya hareketi,
Mudanya’dan Ege vapuruyla ‹stanbul’a gelifli ve geceyi va-
purda geçirifli (C. 4.2.1938; A.N.D., s.699; A.Y.D., s.99).

4 fiubat 1938 : Atatürk’ün, saat 12.00’de Ege vapurundan Dolmabahçe
Saray›’na geçifli (A.N.D., s.699; A.Y.D., s.100).

6 fiubat 1938 : Atatürk’ün, akflam Park Otel’e gelifli, yeme¤i buradan ye-
mesi, geç saatlerde Dolmabahçe Saray›’na dönüflü
(A.N.D., s.700; A.H.II, s.738).

7 fiubat 1938 : Atatürk’ün,  öksürük ve gö¤üs a¤r›s›  nedeniyle gece Dol-
mabahçe Saray›’na ça¤r›lan Dr. Nihat Reflat Belger taraf›n-
dan muayenesi ve zatürree (pnömoni) teflhisinin konulma-
s› (Atatürk, bu teflhis üzerine 10 gün kadar tedavi alt›na
al›nm›flt›r. A.H.II, s.738; A.Y.D., s.100).

8 fiubat 1938 : Atatürk’ün, Prof. Dr. Neflet Ömer ‹rdelp ve Dr. Nihat Reflat
Belger taraf›ndan tekrar muayenesi ve zatürree tedavisine
devam edilmesi (A.H.II, s.738; A.Y.D., s.100-101).

19 fiubat 1938 : Atatürk’ün, Ankara’dan ‹stanbul’a gelen ‹smet ‹nönü’yü ka-
bulü (A.N.D., s.704). (‹smet ‹nönü, Atatürk’ün daveti üzeri-
ne bir hafta kadar Dolmabahçe Saray›’nda misafir olarak
kalm›fl, 24 fiubat 1938 günü onunla beraber trenle Anka-
ra’ya hareket etmifltir. ‹.‹.H., s.299; A.H.II, s.738; A.N.D.,
s.704-705).

: ‹çiflleri Bakan› ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri
fiükrü Kaya’n›n, halkevlerinin 6. kurulufl y›ldönümü nede-
niyle Atatürk’e telgraf›: “Yaratt›¤›n›z büyük idealler içinde
çal›flarak gösterdi¤iniz yüksek hedefe bir an evvel varmak
isteyen halkevleri, bugün 6. y›ldönümünü coflku ile kutlad›-
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lar. Bu güzel vesile ile de Büyük fief’lerine inan ve ba¤l›l›k-
lar›n› bir daha coflku ile tekrarlad›lar” (T. 23.2.1938).

21 fiubat 1938 : Atatürk’ün, halkevlerinin 6. kurulufl y›ldönümü nedeniyle
kendisine gönderilen telgraflara Anadolu Ajans› arac›l›¤›y-
la aç›k teflekkürü (T. 22.2.1938).

22 fiubat 1938 : Atatürk’ün, halkevlerinin 6. kurulufl y›ldönümü nedeniyle
‹çiflleri Bakan› ve C.H.P. Genel Sekreteri fiükrü Kaya’n›n
19 fiubat 1938 tarihli telgraf›na cevab›: “Kültür alan›ndaki
geliflmemizde önemli bir vazife gören halkevlerinin y›ldönü-
mü münasebetiyle gönderdi¤iniz telgraftan çok duygulan-
d›m. Teflekkür eder ve halkevlerine bilinçli ve ›fl›kl› çal›fl-
malar›nda baflar›lar dilerim” (Ku., 23.2.1938; AT.T., s.44).

24 fiubat 1938 : Atatürk’ün, ‹smet ‹nönü ile beraber akflam trenle ‹stan-
bul’dan Ankara’ya hareketi (C. 25.2.1938; U. 25.2.1938;
A.N.D., s.705).

25 fiubat 1938 : Atatürk’ün, ‹smet ‹nönü ile beraber ‹stanbul’dan Ankara’ya
gelifli (C. 26.2.1938; U. 26.2.1938; A.N.D., s.705).

: Atatürk’ün, Çankaya’da Yunanistan Baflbakan› ve Balkan
Antant› Konseyi Baflkan› General Metaxas, Yugoslavya
Baflbakan› Stoyadinoviç ve Romanya D›fliflleri Müsteflar›
Commen’i ayr› ayr› kabulü ve görüflmesi (C. 26.2.1938;
A.N.D., s.705).

27 fiubat 1938 : Atatürk’ün, akflamüzeri Çankaya’da, Balkan Antant› Kon-
seyi üyeleri flerefine çay ziyafeti (A.H.II, s.739; A.N.D.,
s.706).

: Atatürk’ün, akflama do¤ru fliddetli bir burun kanamas› ge-
çirmesi (Bu kanama nedeniyle, akflam Balkan Antant› üye-
leri flerefine verilen yeme¤e geç gelmifltir). (S.G.A.,
s.31;A.H.II, s.729;A.Y.D., s.102).

: Atatürk’ün, akflam Hariciye Köflkü’nde Balkan Antant› Kon-
seyi üyeleri flerefine verilen yemek ve kabul töreninde bu-
lunmas› ve Balkan gazetecilerine demeci: “Balkan ittifak›,
bizim öteden beri samimiyetle üzerinde durdu¤umuz bir
idealdir. Bu idealin her gün genifl bir saha üzerinde daha zi-
yade genifllemesini görmekle bahtiyar›m” (U. 28.2.1938; C.
28.2.1938; Ku. 28.2.1938).

28 fiubat 1938 : Atatürk’ün, Balkan Antant› ile ilgili olarak Yunan gazeteci-
lerine demeci: “Uzun bar›fl devreleri tarihte nadirdir. ‹çinde
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bulundu¤umuz devreyi mümkün oldu¤u kadar uzatmak için
elden gelen gayreti ve iyi niyeti sarf etmeliyiz. Milletleri ida-
re edenler için ilk ve en müflkül vazife, flahsî gurura kap›l-
maktan kendilerini korumakt›r. Herkesi memnun edecek bir
adalete varmak güçtür. Mutlak mânada bir hakkaniyet bel-
ki hiçbir zaman dünya yüzünde kurulamayacakt›r. Bununla
beraber bütün kuvvetlerimizi bu yüksek ideale do¤ru çevir-
meli ve buna yaklaflmak için elden neler gelirse hepsini
yapmal›y›z” (T. 1.3.1938).

: Atatürk’ün, Baflbakan Celâl Bayar’› kabulü ve yabanc› he-
kim getirilme iste¤ine karfl› söyledikleri: “Ortada Hatay me-
selesi var; hastal›¤›m d›flarda duyulursa fena olur. Dr. Ne-
flet Ömer’le konufl; bizim doktorlar bir muayene ve konsül-
tasyon yaps›nlar...” (A.H.II, s.730; C.B.B.K., s.352-353).

: Atatürk’ün, Çankaya’da ‹smet ‹nönü’yü kabulü (A.N.D.,
s.706).

4 Mart 1938 : Atatürk’ün, akflamüzeri, Evkaf Apartman›’nda faaliyet gös-
teren Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi’ni ziyareti ve ilgililer-
den çal›flmalar hakk›nda bilgi al›fl› (C. 5.3.1938; U.
5.3.1938; ‹.A., s.796; A.N.D., s.707).

6 Mart 1938 : Atatürk’e, Çankaya’da Prof. Dr. Neflet Ömer ‹rdelp, Prof.
Dr. Akil Muhtar Özden, Dr. Hüsamettin Kural, Dr. Ziya Na-
ki Yalt›r›m ve Dr. As›m Arar’dan oluflan bir hekim grubu ta-
raf›ndan muayene ve konsültasyon yap›lmas› (S.G.A.,
s.33-34; A.G.G., s.105;A.H.II, s.730-731; A.S.H., s.19-20).

: Atatürk’ün, akflam, Yeni Sinema’da ses sanatkâr› Melek
Tokgöz ve saz arkadafllar›n›n konserini izlemesi (il. 7.3.
1938;A.N.D., s.708).

9 Mart 1938 : Atatürk’ün, Ankara Halkevi’nde gürefl karfl›laflmalar›n› izle-
mesi (U. 10.3.1938; A.N.D., s.709).

10 Mart 1938 : Atatürk’ün, akflamüzeri Gazi Orman Çiftli¤i’ne, daha sonra
Anadolu Kulübü’ne gidifli, akflam Çankaya’ya dönüflü
(A.N.D., s.709).

11 Mart 1938 : Atatürk’ün, Etimesgut Türkkuflu Meydan›’nda, uçufllar› iz-
lemesi ve uçufl yapan gençleri tebrik edifli (C. 12.3.1938;
U. 12.3.1938; A.N.D., s.709).
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12 Mart 1938 : Atatürk’ün,  ‹stanbul  Üniversitesi T›p Fakültesi Ö¤retim
Üyelerinden Prof. Dr. Frank taraf›ndan -davet üzerine- mu-
ayenesi (A.S.G., s.14; A.S.H., s.21).

: Atatürk’ün, akflam Baflbakan Celâl Bayar’›n evine gidifli,
akflam yeme¤ini burada yemesi (A.N.D., s.710).

13 Mart 1938 : Atatürk’ün, Çankaya’da özel hekimi Prof. Dr. Neflet Ömer
‹rdelp’i kabulü ve görüflmesi (A.N.D., s.710).

15 Mart 1938 : Atatürk’ün, Baflbakan Celâl Bayar’› kabulü ve onun yaban-
c› hekim getirilmesi iste¤ini tekrarlamas› üzerine cevab›:
“Çocuk, ne yapacaksan çabuk yap; ben hastay›m!” (A.H.II,
s.730; C.B.B.K., s.353).

22 Mart 1938 : Atatürk’ün, Çankaya’da Baflbakan Celâl Bayar ve ‹çiflleri
Bakan› fiükrü Kaya’y› kabulü (A.N.D., s.712).

24 Mart 1938 : Atatürk’ün, Çankaya’da Baflbakan Celâl Bayar’› kabulü
(A.N.D., s.712).

: Devlet taraf›ndan Cumhurbaflkan› için sat›n al›nan Savaro-
na yat›na, ‹ngiltere’nin Southampton liman›nda bayrak çek-
me merasimi (A. ve D., s. 162). (Törende Londra Büyükel-
çimiz Fethi Okyar da haz›r bulunmufl, yat teslim al›n›fl›n› ta-
kiben Hamburg’da -infla edildi¤i fabrikada- bak›mdan geçi-
rilip baz› de¤ifliklikler yap›ld›ktan sonra 22.5.1938 günü bu-
radan hareketle 1.6.1938’de ‹stanbul’a gelmifltir. S.G.A.,
15.6.1950).

28 Mart 1938 : Paris’ten davet edilen Prof. Dr. Fiessinger’in Ankara’ya ge-
lifli ve Çankaya’da Atatürk’ü muayenesi (A.G.G., s.23;
A.S.G., s.38).

29 Mart 1938 : Atatürk’ü muayene eden Prof. Dr. Fiessinger’in, haz›rlad›-
¤› raporu Cumhurbaflkanl›¤› Genel Sekreterli¤i’ne sunma-
s› (A.G.G., s.24).

30 Mart 1938 : Atatürk’ün, Çankaya’da Baflbakan Celâl Bayar’› kabulü
(A.N.D., s.713).

: Cumhurbaflkanl›¤› Genel Sekreterli¤i’nin, -Fransa’dan da-
vet edilen Prof. Dr. Fiessinger’in Atatürk’ü muayenesinden
sonra- Atatürk’ün hastal›¤› hakk›nda ilk resmî bildiri yay›m-
lamas› (Bu bildiride, Fiessinger’in muayenesi sonucu Ata-
türk’ün sa¤l›¤›nda endifle verici bir durum olmad›¤›n›n be-
lirlendi¤i ve kendisine 1,5 ay kadar istirahat tavsiyesinin ye-
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terli görüldü¤ü belirtilmifltir. C. 31.3.1938; U. 31.3.1938;
‹.A., s.796-807).

: Prof. Dr. Fiessinger’in, akflam Ankara’dan trenle ‹stanbul’a
hareketi (U. 31.3.1938; T. 1.4.1938).

31 Mart 1938 : Atatürk’ün, Çankaya’da Genelkurmay Baflkan› Mareflal
Fevzi Çakmak’› kabulü (A.N.D., s.714).

: Prof. Dr. Fiessinger’in, akflam ekspresle ‹stanbul’dan Pa-
ris’e hareketi ve gazetecilere Atatürk hakk›nda söyledikleri:
“Bu kadar dinamizmin, bu kadar zekâ ve canl›l›¤›n bir ara-
da toplanmas› pek enderdir. Zaman›m›z›n birçok büyük
adamlar›yla temas ettim; fakat Büyük fiefiniz Atatürk, bun-
lardan hiçbiriyle bir tutulamaz!” (A. 1.4.1938; T. 1.4.1938).

13 Nisan 1938 : Atatürk’ün, Çankaya’da Baflbakan Celâl Bayar ve ‹smet
‹nönü’yü kabulü (A.N.D., s.716).

15 Nisan 1938 : Atatürk’ün, Çankaya’da Baflbakan Celâl Bayar ve Adalet
Bakan› fiükrü Saraço¤lu’nu kabulü (A.N.D., s.717).

18 Nisan 1938 : Atatürk’ün, Çankaya’da Baflbakan Celâl Bayar ve D›fliflleri
Bakan› Tevfik Rüfltü Aras’› kabulü (A.N.D., s.717).

21 Nisan 1938 : Atatürk’ün, Çankaya’da Genelkurmay Baflkan› Mareflal
Fevzi Çakmak’› kabulü (A.N.D., s.718).

5 May›s 1938 : Atatürk’ün, saat 13.00’de otomobille Gazi Orman Çiftli¤i’ne
gidifli, ö¤le yeme¤ini burada yemesi, akflamüzeri Çanka-
ya’ya dönüflü (A.N.D., s.721; U. 6.5.1938).

7 May›s 1938 : Atatürk’ün, ö¤leden evvel otomobille Çubuk Baraj›’na ka-
dar gezinti yapmas›, ö¤leyin Çankaya’ya dönüflü (A.N.D.,
s.721; C. 8.5.1938; U. 8.5.1938).

11 May›s 1938 : Atatürk’ün, Baflbakanl›¤a gönderdikleri 11 Haziran 1937
tarihli telgrafla hazineye hediye ettikleri çiftliklerinin resmî
ifllemlerinin tamamlanarak kendisi taraf›ndan imza edilme-
si (C. 12.5.1938; D.C.‹.K.A., s.104).

: Atatürk’ün, mülkiyeti üzerinde olan -11 Haziran 1937 gün-
kü ba¤›fl› d›fl›nda- Ulus Matbaas›’n›, bütün demirbafl eflya-
s› ve civar›ndaki arsalar›yla beraber Cumhuriyet Halk Par-
tisi’ne ba¤›fllamas› (Atatürk, bugün ayr›ca Hipodrom ve
Stadyum civar›ndaki arsalar› ve çarfl› içerisindeki bir otel
ve alt›ndaki dükkânlar› da Ankara Belediyesi’ne ba¤›fllaya-
rak resmî ifllemlerini imzalam›flt›r. Ku. 12.5.1938).
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13 May›s 1938 : Atatürk’ün, Çankaya’da Adalet Bakan› fiükrü Saraço¤lu’nu
kabulü (A.N.D., s.723).

14 May›s 1938 : Atatürk’ün,  akflamüzeri  Gazi  Orman  Çiftli¤i’ne  gelifli, ak-
flam Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.723; A.G.G., s.27).

15 May›s 1938 : Atatürk’ün, akflamüzeri otomobille flehirde bir gezinti yap-
mas›, Anadolu Kulübü’ne gidifli, akflam Çankaya’ya dönü-
flü (A.N.D., s.723).

17 May›s 1938 : Atatürk’ün, sabah Gazi Orman Çiftli¤i’ne gelifli, ö¤leden
sonra Çankaya’ya dönüflü (A.N.D., s.724; A.G.G., s.27).

18 May›s 1938 : Atatürk’ün, Çankaya’da Yugoslavya Savunma Bakan› Or-
general Mariç’i kabulü (C. 19.5.1938; A.N.D., s.724).

19 May›s 1938 : Atatürk’ün, Çankaya’da saat 14.00’de Baflbakan Celâl Ba-
yar’› kabulü (A.N.D., s.724).

: Atatürk’ün, saat 15.00’den itibaren Gençlik ve Spor Bayra-
m› nedeniyle 19 May›s Stadyumu’nda gösterileri izlemesi
(A.N.D., s.724; ‹.A., s.54; C. 20.5.1938; U. 20.5.1938).

: Atatürk’ün, saat 17.00’de trenle Ankara’dan Mersin’e hare-
keti (A.N.D., s.724; A.A.Se., s.46; C. 20.5.1938).

: ‹ngiltere Kral› VI. George’un, do¤um y›ldönümü nedeniyle
Atatürk’e tebrik telgraf› (Ku. 22.5.1938).

20 May›s 1938 : Atatürk’ün, saat 13.00’te Ankara’dan trenle Mersin’e gelifli,
askerî birliklerin geçit törenini izlemesi ve geceyi Mersin’de
Vali Kona¤›’nda geçirifli (A.N.D., s.725; C. 21.5.1938; ‹.R.,
s. 129).

21 May›s 1938 : Atatürk’ün,  Mersin  yak›nlar›nda Viranflehir harabelerini
gezmesi, tekrar Mersin’e dönüflü (A.N.D., s.725; C.
22.5.1938; C. 23.5.1938).

: Atatürk’ün, do¤um y›ldönümünü kutlayan ‹ngiltere Kral› VI.
George’a teflekkür telgraf› (Ku. 22.5.1938).

22 May›s 1938 : Atatürk’ün, akflamüzeri, motorla Mersin k›y›lar›nda bir de-
niz gezintisi yapmas› (A.N.D., s.725).

23 May›s 1938 : Atatürk’ün, bir süre Mersin Vali Kona¤›’nda istirahat edifli,
daha sonra portakal bahçelerinde incelemelerde bulunma-
s› (C. 24.5.1938; A.N.D., s.725; ‹.R., s.110).
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24 May›s 1938 : Atatürk’ün, saat 13.00’te Mersin’den trenle hareket ederek
saat 13.50’de Tarsus’a gelifli, burada bir saatlik istirahatten
sonra Adana’ya hareketi, saat 16.30’da Adana’ya gelifli ve
Atatürk Park› önünde piyade ve topçu birliklerinin geçit tö-
renini izlemesi, akflam trenle Ankara’ya hareketi (A.N.D.,
s.726; A.A.Se., s.46-47; C. 25.5.1938; A.Y.G., s.20-21).

25 May›s 1938 : Atatürk’ün, Adana’dan trenle Ankara’ya dönüflü (A.N.D.,
s.726; C.27.5.1938).

26 May›s 1938 : Atatürk’ün, akflam trenle Ankara’dan ‹stanbul’a hareketi (C.
27.5.1938).

27 May›s 1938 : Atatürk’ün, Ankara’dan ‹stanbul’a gelifli (C. 28.5.1938).
(Ölüm tarihine kadar ‹stanbul’da kalm›flt›r).

28 May›s 1938 : Atatürk’ün, akflamüzeri Dolmabahçe’den otomobille Flor-
ya’ya gelifli, akflam saat 21 .00’de tekrar Dolmabahçe Sa-
ray›’na dönüflü (A.N.D., s.727; A.S.G., s.27-28; A.H.II,
s.741).

: Atatürk’ün, akflam Florya’dan Dolmabahçe Saray›’na dö-
nerken bir fenal›k geçirmesi (A.S.G., s.28-29; A.H.II, s.741-
742).

29 May›s 1938 : Atatürk’ün, akflam geçirdi¤i rahats›zl›k üzerine Prof. Dr.
Neflet Ömer ‹rdelp taraf›ndan muayene edilmesi (Neflet
Ömer, bu muayenesinde kar›nda su toplanmaya bafllad›¤›-
n› belirlemifltir). (A.H.II, s.741-742).

31 May›s 1938 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Baflbakan Celâl Ba-
yar’› kabulü (A.N.D., s.728).

1 Haziran 1938 : Devlet taraf›ndan Cumhurbaflkan› için sat›n al›nan Savaro-
na yat›n›n ‹stanbul’a gelifli (A. ve D., s.162; C. 2.6.1938).

: Atatürk’ün, saat 15.30’da Savarona yat›na geçifli (A. ve D.,
s.162; A.N.D., s.728). (Atatürk, bu tarihten 25 Temmuz
1938 gününe kadar yatta kalm›flt›r).

2 Haziran 1938 : Atatürk’ün, Savarona’da, Baflbakan Celâl Bayar, ‹çiflleri
Bakan› fiükrü Kaya, ‹stanbul Valisi Muhittin Üstünda¤’› ka-
bulü ve ‹stanbul imar projesi üzerinde görüflmesi (A.S.Gü.,
‹. 20.8.1939).
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: Atatürk’ün, Savarona’da Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Ku-
rumu Kol Baflkanlar›’n› kabulü ve görüflmesi (A.S.Gü., ‹.
20.8.1939).

: Atatürk’ün, Savarona’da akflam yeme¤inden sonra yatta
kendisini ziyaret eden milletvekili hekimleri kabulü ve has-
tal›¤›yla ilgili görüflmesi (A.S.Gü., ‹. 20.8.1939).

3 Haziran 1938 : Atatürk’ün, saat 15.30’da Savarona yat› ile Dolmabah-
çe’den hareketle önce Yeflilköy-Florya, daha sonra Bo¤az
yönünde olmak üzere Marmara’da befl saat kadar süren bir
deniz gezintisi yapmas› (A.S.Gü., i. 20.8.1939; A.N.D.,
s.728).

8 Haziran 1938 : Prof. Dr. Fiessinger’in, ça¤r› üzerine Paris’ten 2. defa geli-
fli ve Savarona yat›nda Atatürk’ü muayenesi (A. Dö., s.242;
A.S.G., 36-37,43).

9 Haziran 1938 : Prof. Dr. Fiessinger’in, Atatürk’ün emri ile ‹stanbul’dan An-
kara’ya gelerek safra kesesi iltihab›ndan rahats›z bulunan
‹smet ‹nönü’yü muayenesi, akflam tekrar ‹stanbul’a hare-
keti (T. 10.6.1938; A. 10.6.1938; A.S.G., s.43; A.H.II,
s.755; A.Dö., s.245).

10 Haziran 1938 : Prof. Dr. Fiessinger’in, Atatürk’ün tedavisi hususunda gere-
ken direktifleri verdikten sonra akflam ‹stanbul’dan Paris’e
hareketi (A.S.G., s.43-44).

11 Haziran 1938 : Atatürk’ün, Ankara’dan ‹stanbul’a gelen Baflbakan Celâl
Bayar’› Savarona yat›nda kabulü (T. 12.6.1938).

14 Haziran 1938 : Atatürk’ün, Savarona yat›ndan Cenevre’de bulunan Afet
(‹nan)’a mektubu: “...Tamamen iyileflme ümidi ve flans›
kuvvetlidir” (A.H.H.B., s.21;A. Mektuplar, s.40).

15 Haziran 1938 : Amerika’daki Mark Twain Cemiyeti Baflkan›’n›n, resmini
göndermesi nedeniyle Atatürk’e teflekkür mektubu: “Zama-
n›m›za, geçmifl devirlerin Büyük ‹skender, Jül Sezar ve Na-
polyon’undan daha flanl› bir isim b›rakt›n›z. Askerî ve sivil
dehân›z bütün insanl›k tarihi üzerinde derinden etkili ol-
mufltur” (A.Me., s.128; A.Bil., s.47-48).

16 Haziran 1938 : Atatürk’ün, Savarona’da, Baflbakan Celâl Bayar, D›fliflleri
Bakan› Tevfik Rüfltü Aras, ‹çiflleri Bakan› fiükrü Kaya ve
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daha sonra Maliye Bakan› Fuat A¤ral›’y› kabulü ve görüfl-
mesi (A.N.D., s.730).

: Atatürk’ün, Savarona yat›nda, o gün Balkan turuna ç›kmak
üzere kulland›¤› uçakla Yeflilköy’den Atina’ya uçacak olan
Sabiha Gökçen’i kabulü ve söyledikleri: “Birkaç saat sonra
senin büyük bir Balkan turuna ç›kt›¤›n› ve Türk kad›nl›¤›n›
göklerde flerefle temsil etti¤ini, bütün dünya radyolar› ya-
y›mlayacaklar, herkese duyuracaklar! ..Seni geçirmeye
gelmek isterdim Gökçen; ama ne yaz›k ki bacaklar›mda,
dizlerimde derman bulamad›m. Ama bu sözlerime sak›n
üzülme! Balkan turun, hepimiz için hay›rl› olsun çocu¤um!”
(A.I.B.Ö., s.390-391).

19 Haziran 1938 : Atatürk’ün, Savarona yat›nda Romanya Kral› II. Carol’u ka-
bulü ve görüflmesi (C. 21.6.1938; ‹.A., s.797).

20 Haziran 1938 : Atatürk’ün, Hatay sorunu nedeniyle Savarona yat›nda Ge-
nelkurmay Baflkan› Mareflal Fevzi Çakmak’›n da kat›ld›¤›
dörtbuçuk saat süren Bakanlar Kurulu ola¤anüstü toplant›-
s›na baflkanl›k edifli (C. 21.6.1938; T. 21.6.1938).

21 Haziran 1938 : Atatürk’ün, Savarona yat›nda, kulland›¤› uçakla Balkan tu-
runu tamamlayarak bugün Yeflilköy’e inen Sabiha Gökçen’i
kabulü ve söyledikleri: “Gökçen, döndü¤üne sevindim. Be-
ni çok mutlu etti¤ini biliyor musun bu yapt›klar›nda? Kaç
gündür dünya ajanslar›n› dikkatle izliyorum. Hepsi senden
uzun uzun sitayiflle bahsediyorlar. Türk gençlerini, Türk
k›zlar›n› flerefle temsil ettin çocu¤un. Bu, benim için en bü-
yük mükâfat say›l›r!” (A.‹.B.Ö., s.399-400).

24 Haziran 1938 : Atatürk’ün, Savarona yat› ile akflamüzeri ‹stanbul’dan Er-
dek’e gelifli, gece saat 21.30’da Erdek’ten ‹stanbul’a hare-
keti (A.N.D., s.732; A. ve D., s.103-1064; C. 25.6.1938;
A.H.II, s.743; A.S.G., s.48-49). (Atatürk, Erdek’te donan-
mam›z taraf›ndan selâmlanm›fl ve Donanma Komutan›
Amiral fiükrü Okan’› Savarona yat›nda kabul etmifltir).

25 Haziran 1938 : Savarona yat›n›n, -Erdek dönüflü- sabaha karfl› Büyükada
önünde demirlemesi, akflam saat 23.30’da buradan hare-
ket ederek gece saat 02.00’de Büyükdere önünde demirle-
mesi (A.N.D., s.732).
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26 Haziran 1938 : Atatürk’ün, günü, Büyükdere önünde demirlemifl bulunan
Savarona yat›nda istirahatle geçirmesi (A.N.D., s.732).

27 Haziran 1938 : Savarona yat›n›n saat 12.55’te Büyükdere önünden hare-
ketle saat 14.25’te Dolmabahçe önlerine gelifli (A.S.Gü., ‹.,
27.8.1939; A.N.D., s.732).

: Atatürk’ün, Savarona yat›nda -Ankara’da gelen- Baflbakan
Celâl Bayar’› kabulü (A.S.Gü., ‹. 27.8.1939).

29 Haziran 1938 : Atatürk’ün, Savarona yat›nda, ‹stanbul Valisi Muhittin Üs-
tünda¤’› kabulü ve ‹çiflleri Bakan› fiükrü Kaya da haz›r bu-
lundu¤u halde ‹stanbul’un imar› hakk›nda bilgi al›fl› ve ba-
z› direktifler verifli (A.S.E.G., ‹. 7.7.1939).

3 Temmuz 1938 : Atatürk’ün, Savarona yat›nda, Ankara’dan gelen Baflbakan
Celâl Bayar’› kabulü (A.N.D., s.733; T. 4.7.1938).

4 Temmuz 1938 : Antakya’da, 3.7.1938 günü Türk ve Frans›z Askerî Heyet-
leri aras›nda imzalanan “Askerî Antlaflma” gere¤ince her iki
hükûmetin Hatay’da eflit say›da asker bulundurmay› karar-
laflt›rmalar› üzerine birliklerimize ait öncü müfrezelerin Ha-
tay’a girifli (C. 5.7.1938; U. 5.7.1938). (Ana kuvvetler
5.7.1938’de girmifltir).

6 Temmuz 1938 : Atatürk’ün, Hatay davas›n›n sonuca ulaflmas› nedeniyle
yurdun her taraf›ndan kendisine gönderilen telgraflara Ana-
dolu Ajans› arac›l›¤›yla cevab›: “Hatay millî meselemizin
dostça tedbirlerle olumlu sonuca ulaflt›r›lmas›ndan duyulan
sevinç yerindedir” (Ku. 7.7.1938; T. 7.7.1938).

: Atatürk’ün, Hatay Türklerinin sayg› ve teflekkür telgraf›na
cevab›: “Sizin için artan saadet ve refah dilerim!” (C.
7.7.1938).

8 Temmuz 1938 : Atatürk’ün, Savarona yat›nda, izinli olarak ‹stanbul’a gelen
Londra Büyükelçisi Fethi Okyar’› kabulü (T. 9.7.1938).

9 Temmuz 1938 : Atatürk’ün, Savarona yat›nda 3 saat süren “Bakanlar Kuru-
lu” toplant›s›na baflkanl›k edifli (C. 10.7.1938; U.
10.7.1938; T. 10.7.1938). (Bu toplant› Atatürk’ün, Bakanlar
Kurulu’na son baflkanl›k yap›fl›d›r).

10 Temmuz 1938 : Atatürk’ün, saat 14.00’te Savarona yat›ndan Acar motoru-
na geçerek Florya’ya gelifli; Deniz Köflkü’nde bir süre isti-
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rahatten sonra, Bo¤az’da Büyükdere’ye kadar k›sa bir ge-
zintiyi takiben tekrar Dolmabahçe önlerinde Savarona yat›-
na dönüflü (A.S.GÜ. ‹. 28.8.1939; A.S.E.G., ‹. 8-10.7.1939;
A.N.D., s.734; A.H.II, s.744; A.S.G., s.51-52).

: Atatürk’ün, gece atefl yükseliflinin efllik etti¤i bir rahats›zl›k
geçirmesi (A.S.GÜ., ‹. 29.8.1939; A.S.E.G., ‹. 19.6.1939).
(Yap›lan muayene sonucu zatürree bafllang›c› teflhisi ko-
nulmufltur).

16 Temmuz 1938 : Prof. Dr. Fiessinger’in, Paris’ten üçüncü defa gelifli ve Sa-
varona yat›nda Atatürk’ü muayenesi (A.S.E.G., ‹.
13.7.1939; S.G.A., s.42,44).

18 Temmuz 1938 : Atatürk’ün, zatürree bafllang›c› nedeniyle bir haftad›r de-
vam eden ateflinin 36.5 dereceye düflürülerek hastal›¤›n
kontrol alt›na al›n›fl› (A.S.E.G., i. 14.7.1939).

23 Temmuz 1938 : Atatürk’ün, saat 11.30’da Savarona yat› ile Dolmabahçe
önünden hareketle Moda, Florya, Adalar ve Bo¤az’da bir
gezinti yapmas› (Bu gezinti esnas›nda Moda’dan -bir mo-
torla gelerek- Baflbakan Celâl Bayar da yata binmifl, yat
geceyi Büyükdere önlerinde demirleyerek geçirmifltir).
(S.G.,A. 15.6.1950; A.S.E.G., ‹. 16-17.7.1939; A.S.GÜ., ‹.
29.8.1939; A.H.II, s.746).

24 Temmuz 1938 : Atatürk’ün, Lozan Antlaflmas›’n›n 15. y›ldönümü nedeniyle
telefonla ‹smet ‹nönü’yü aratarak iltifatlar›n› ve iyi dilekleri-
ni iletmesi (Me., s.262).

: Atatürk’ün, Savarona yat› ile saat 16.30’da Büyükdere
önünden ayr›larak Dolmabahçe önüne gelifli, burada bir
saat kald›ktan sonra saat 19.00’da hareketle Marmara
Ere¤lisi önlerine var›fl›, gece Dolmabahçe önüne dönüflü
(A.S. E.G., i. 19.7.1939; A.S.GÜ., ‹. 30.8.1939; A.N.D.,
s.736).

24/25 Temmuz 1938: Atatürk’ün, gece saat 1.00’de Savarona yat›ndan Dolma-
bahçe Saray›’na geçifli (A.N.D., s.736; A. ve D., s. 164;
A.H.II, 746).

26 Temmuz 1938 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda ‹zmir, Afyon ve Kütah-
ya’daki askerî denetlemelerden dönen Genelkurmay Bafl-
kan› Fevzi Çakmak’›, Baflbakan Celâl Bayar’la beraber ka-
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bulü ve kendisinden bilgi al›fl› (U. 27.7.1938; T. 27.7.1938;
A.N.D., s.737).

: ‹smet ‹nönü’nün, Atatürk’e mektubu: “Büyük, Sevgili Ata-
türk, Lozan günü vesilesiyle iltifat›n›z› söyletmek lütfunda
bulundunuz. Kendi ›st›rab›n›z› unutarak bana yeniden sa¤-
l›k, bahtiyarl›k verdiniz. fiükran ve minnetlerimi kabul buyu-
runuz. Velinimetim Atatürk, kesinlikle eminim ki bu hastal›k
günlerini geçirece¤iz. Siz, bütün afiyet ve neflenizle ve fle-
refle daha çok uzun seneler millet ve memleketi idare bu-
yuracaks›n›z. Derin tazimle ve dayan›lmaz bir özleyiflle el-
lerinizden öperim velinimetim” (Me., s.262-263).

30 Temmuz 1938 : Atatürk’ün, sabah -Bükrefl’ten dönen- D›fliflleri Bakan› Tev-
fik Rüfltü Aras’›, ö¤leden sonra -Ankara’dan gelen- ‹çiflleri
Bakan› fiükrü Kaya’y› kabulü ve görüflmesi (T. 1.8.1938;
A.S.G., ‹. 2.9.1939).

: Atatürk’ün, ö¤leden sonra Baflbakan Celâl Bayar’la D›flifl-
leri Bakan› Tevfik Rüfltü Aras’› beraber kabulü ve görüflme-
si (T. 1.8.1938; A.S.G., ‹. 2.9.1939).

: Atatürk’e, Dolmabahçe Saray›’nda sürekli ve dan›flman he-
kimler taraf›ndan muayene ve konsültasyon yap›lmas›
(A.S.H., s.23-24).

31 Temmuz 1938 : Viyana’dan davet edilen Prof. Dr. Eppinger’in ‹stanbul’a
gelifli ve Dolmabahçe Saray›’nda Atatürk’ü muayenesi
(A.S.H., s.25).

1 A¤ustos 1938 : Berlin’den davet edilen Prof. Dr. Bergmann’›n ‹stanbul’a
gelifli ve Dolmabahçe Saray›’nda Atatürk’ü muayenesi
(C.A., Kutu: 161-3, Dosya: 79-2; A.S.H., s.25).

: Atatürk’e, Dolmabahçe Saray›’nda saat 17.00’de Prof. Dr.
Eppinger ve Prof. Dr. Bergmann’›n da kat›l›m›yla sürekli ve
dan›flman hekimler taraf›ndan muayene ve konsültasyon
yap›lmas› (C.A., Kutu: 161-3, Dosya: 79-2).

2 A¤ustos 1938 : Atatürk’e, Dolmabahçe Saray›’nda Prof. Dr. Eppinger, Prof.
Dr. Bergmann, Prof. Dr. Neflet Ömer ‹rdelp ve Dr. Nihat
Reflat Belger taraf›ndan konsültasyon yap›lmas› (C.A., Ku-
tu: 161-3, Dosya: 79-2).
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3 A¤ustos 1938 : Atatürk’e, Dolmabahçe Saray›’nda saat 11.00’de Prof. Dr.
Eppinger ve Prof. Dr. Bergmann’›n da kat›l›m›yla sürekli ve
dan›flman hekimler taraf›ndan konsültasyon yap›lmas›
(A.S.H., s.26-27).

: Afet (‹nan)’›n ‹sviçre’den ‹stanbul’a gelifli (T.4.8.1938), Dol-
mabahçe Saray›’nda Atatürk taraf›ndan kabulü (A.S.H.,
s.27).

4 A¤ustos 1938 : Atatürk’e, Dolmabahçe Saray›’nda saat 15.00’de Prof. Dr.
Bergmann’›n da kat›l›m›yla sürekli ve dan›flman hekimler
taraf›ndan konsültasyon yap›lmas› (C.A., Kutu: 161-3, Dos-
ya: 79-2; A.S.H., s.27).

: Atatürk’ü muayene için ça¤r›lan Prof. Dr. Eppinger’in, Viya-
na’ya dönmek üzere ‹stanbul’dan ayr›l›fl› (C.A. Kutu 161-3,
Dosya: 79-2; A.S.H., s.27).

6 A¤ustos 1938 : Atatürk’e, saat 17.00’de Prof. Dr. Bergmann’›n da kat›l›-
m›yla sürekli ve dan›flman hekimler taraf›ndan konsültas-
yon yap›lmas› (C.A., Kutu: 161-3, Dosya: 72-2; A.S.H.,
s.27).

: Atatürk’ü muayene için ça¤r›lan Prof. Dr. Bergmann’›n Ber-
lin’e dönmek üzere akflam ‹stanbul’dan ayr›l›fl› (C.A., Kutu:
161-3, Dosya: 79-2; A.S.H., s.27).

: Times gazetesinin, Atatürk ve Atatürk Türkiyesi’ne ait özel
say› yay›mlamas› (A.S.Gü., I. 3.9.1939).

8 A¤ustos 1938 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Paris Büyükelçisi Suat
Davaz’› kabulü (A.N.D., s.739).

9 A¤ustos 1938 : ‹smet ‹nönü’nün, Cumhurbaflkanl›¤› Genel Sekreteri Ha-
san R›za Soyak’a mektubu: “...Dr. Aras bana, Atatürk’ün ci-
han de¤er selâmlar›n› getirdi. Atatürk’e en derin sayg›larla
minnetlerimi ve en samimî afiyet dileklerimi takdim ederim.
Bir münasip f›rsatta yüce huzurlar›na arz ederseniz size
çok teflekkür ederim. Sevgilerle selâmlar...” (Bu mektubun
Atatürk’e arz edilmesi üzerine, onun emriyle Genel Sekre-
ter taraf›ndan Atatürk’ün teflekkür, sevgi ve iyi dileklerini
bildiren bir cevap yaz›lm›flt›r. A.H.II, s. 756).

10 A¤ustos 1938 : Atatürk’ün, harf ink›lâb›n›n 10. y›ldönümü nedeniyle Kültür
Bakan› Saffet Ar›kan’›n telgraf›na cevab›: “Türk’ün kültür
sahas›ndaki kabiliyetinin geliflmesine temel olan harf ink›-

581



lâb›n›n onuncu y›ldönümü münasebetiyle gönderdi¤iniz
telgraf› memnuniyetle ald›m. Teflekkür eder ve milletimize
kültür sahas›nda sonsuz baflar›lar dilerim” (Ku. 11.8.1938;
Y.S. 11.8.1938).

18 A¤ustos 1938 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Hatay’dan gelen Tay-
fur Sökmen’i kabulü (H.K.‹.H.Ç., s.108).

19 A¤ustos 1938 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda, izinli olarak Türki-
ye’de bulunan büyükelçileri(Moskova Büyükelçisi Zekâi
Apayd›n, Varflova Büyükelçisi Ferit Tek, Tahran Büyükelçi-
si Enis Akaygen, Brüksel Büyükelçisi Cemal Hüsnü Taray,
Sofya Büyükelçisi fievki Berker, Ba¤dat Büyükelçisi Tahir
Lütfi Tokay) toplu olarak kabulü, görüflmesi ve direktifleri
(S.P., 20.8.1938; A.S.Gü., i. 5.9.1939).

20 A¤ustos 1938 : Atatürk’ün, Uluslararas› 8. ‹zmir Fuar›’n›n aç›l›fl› nedeniyle
Baflbakan Celâl Bayar’a telgraf›: “...Fuar›n y›ldan y›la ayr›
bir geliflme eseri gösterdi¤ine dair olan haberinizden çok
memnun oldum. Vazifelilere takdirlerimin ve say›n halka te-
flekkür ve sevgilerimin iletilmesini diler, gözlerinizden öpe-
rim” (Haber, 21.8.1938).

22 A¤ustos 1938 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda 8. Uluslararas› ‹zmir
Fuar›’n›n aç›l›fl›ndan dönen Baflbakan Celâl Bayar’› kabu-
lü (S.P. 23.8.1938; U. 23.8.1938).

23 A¤ustos 1938 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Baflbakan Celâl Ba-
yar, D›fliflleri Bakan› Tevfik Rüfltü Aras ve Maliye Bakan›
Fuat A¤ral›’y› kabulü (A.N.D., s.741).

28 A¤ustos 1938 : Atatürk’ün, Do¤u Manevralar›’n›n bitifli nedeniyle Genel-
kurmay Baflkan› Mareflal Fevzi Çakmak’›n telgraf›na ceva-
b›: “Türk ordusunun yaratt›¤› zaferin bu y›ldönümü günle-
rinde kalbim orduya karfl› takdir ve flükran hisleriyle dolu-
dur. Sizin ve tercüman oldu¤unuz aziz silâh arkadafllar›m›n
hakk›mda gösterdikleri samimî ve asil duygular, o günler-
deki hat›ralar›m› canland›rd›, heyecanlar›m› art›rd›” (C.
29.8.1938; U. 29.8.1938).

: Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Sabiha Gökçen’i kabu-
lü ve söyledikleri: “30 A¤ustos’u bensiz kutlayacaklar! Oy-
sa o kadar isterdim ki törene kat›lmay›.. Çocuklar›m›z› gör-
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meyi, modern araç ve gereçlerle donanan ordumuzun ge-
çiflini görmeyi.. Biliyor musun Gökçen, bayra¤›m›z› da öz-
ledim; onun flöyle anl› flanl› dalgalan›fl›n›, göklerle bütün-
leflmesini..” (A.‹.B.Ö., s.407).

29 A¤ustos 1938 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Elâz›¤’dan ‹stanbul’a
dönen Baflbakan Celâl Bayar’› kabulü (A.N.D., s.742; S.P.
30.8.1938).

: Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Millî Savunma Bakan›
Kâz›m Özalp’› kabulü (A.N.D., s.742).

: Atatürk’ün, ‹talya Büyükelçisi Ottavio de Peppo’nun güven
mektubunu kabulü (U. 30.8.1938).

30 A¤ustos 1938 : 30 A¤ustos Zaferi’nin 16. y›ldönümünün bütün yurtta cofl-
ku ile kutlanmas›.

: Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Baflbakan Celâl Ba-
yar’› kabulü ve ‹stanbul’da yap›lan 30 A¤ustos töreni hak-
k›nda bilgi al›fl› (A.S.Gü., ‹. 9.9.1939).

: Atatürk’ün, Sabiha Gökçen’i kabulü, bugünkü tüm gazete-
lerde yer alan 30 A¤ustos’la ilgili yaz›lar› okutarak dinleme-
si (A.‹.B.Ö., S.411).

3 Eylül 1938 : Atatürk’ün, Hatay Millet Meclisi’nin aç›lmas› ve Devlet Bafl-
kan›’n›n seçilmesi üzerine Baflbakan Celâl Bayar’a telgra-
f›: “...Cumhuriyet hükûmetinin bu baflar›s›n› tebrik ederim”
(A.T.T.B., s.596).

: Atatürk’ün, Trans-‹ran demiryolunun aç›l›fl töreni nedeniyle
‹ran fiah› R›za Pehlevi’ye tebrik telgraf› (A.T.T.B., s.596).

4 Eylül 1938 : Atatürk’ün, Hatay Devlet Baflkanl›¤›’na seçilen Tayfur Sök-
men’e tebrik telgraf›: “Hatay’daki çal›flmalar›n›zda baflar›-
n›z› temenni eder ve Hatay’›n yeni idare alt›nda pek çok sa-
adet ve refahlar görmesini yürekten temenni ederim”
(H.K.‹.H.Ç., s. 109; U. 5.9.1938).

5 Eylül 1938 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda vasiyetini yazmas›:
“Sahip oldu¤um bütün para ve hisse senetleriyle Çanka-
ya’daki tafl›n›r ve tafl›nmaz mallar›m› Cumhuriyet Halk Par-
tisi’ne afla¤›daki flartlarla, terk ve vasiyet ediyorum: 1-Para
ve hisse senetleri, flimdiki gibi, ifl Bankas› taraf›ndan faiz-
lendirilecektir. 2- Her seneki faizden, bana nispetleri flerefi
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sakl› kald›kça, yaflad›klar› müddetçe, Makbule’ye ayda bin,
Afet’e 800, Sabiha Gökçen’e 600, Ülkü’ye 200 lira ve Ruki-
ye ile Nebile’ye flimdiki yüzer lira verilecektir. 3-Sabiha
Gökçen’e bir ev de al›nabilecek ayr›ca para verilecektir. 4-
Makbule’nin yaflad›¤› müddetçe Çankaya’da oturdu¤u ev
de emrinde kalacakt›r. 5- ‹smet ‹nönü’nün çocuklar›na yük-
sek ö¤renimlerini tamamlamalar› için muhtaç olacaklar›
yard›m yap›lacakt›r. 6- Her sene faizden arta kalan miktar
yar› yar›ya, Türk Tarih ve Dil Kurumlar›’na tahsis edilecek-
tir” (Vasiyetname, 6 Eylül 1938 günü Dolmabahçe Sara-
y›’na ça¤r›lan ‹stanbul Alt›nc› Noteri’ne Atatürk taraf›ndan
teslim edilmifltir. Vasiyetnamenin Ankara Üçüncü Sulh Hu-
kuk Hakimli¤i’nce aç›l›fl›: 28 Kas›m 1938). (A.A.M.A., Dos-
ya: 78; A.V., s.9-11, 20-21, 52; A.H.II, s.752-760).

6 Eylül 1938 : Atatürk’ün, -5 Eylül 1938 tarihli- vasiyetini, Dolmabahçe

Saray›’na ça¤›rd›¤› ‹stanbul Alt›nc› Noteri ‹smail Kunter’e

teslimi ve söyledikleri: “Bu benim vasiyetimdir. Gerekti¤i

zaman lütfen kanunî muamelesini yapars›n›z!” (A.A.M.A.,

Dosya: 78; A.V., s.20-21; A.H.II, s.759-760).

: Prof. Dr. Fiessinger’in, Paris’ten dördüncü defa gelifli ve

Dolmabahçe Saray›’nda Atatürk’ü muayenesi (‹.B.I.A.S.G.,

s.550-551).

7 Eylül 1938 : Atatürk’e, Prof. Dr. Mim Kemal Öke taraf›ndan-birinci de-

fa- kar›n ponksiyonu yap›larak toplanan mayi(su)’in d›flar›

al›nmas› (Bu ifllem s›ras›nda Prof. Dr. Fiessinger de haz›r

bulunmufltur). (C.A., Kutu: 161-3, Dosya: 79-2; A.H.A.A, U.

10.11.1959; A.S.H., s.28; S.G.A., s.52).

: Atatürk’ün, kendisine Meclis’in ve Hatay halk›n›n minnet ve

ba¤l›l›klar›n› bildiren Hatay Millet Meclisi Baflkan› Abdülga-

ni Türkmen’in telgraf›na cevab›: “...Hatay Millet Meclisi’ne

bafllad›¤› mühim vazifede baflar›lar ve Hatay halk›na yeni

idare alt›nda saadetler dilerim” (Ku. 8.9.1938).

8 Eylül 1938 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda, bir gün sonra Milletler

Cemiyeti toplant›s›na kat›lmak üzere Cenevre’ye gidecek

olan D›fliflleri Bakan› Tevfik Rüfltü Aras’› kabulü ve görüfl-

mesi (A.S.Gü., ‹. 11.9.1939).
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: Atatürk’ün sa¤l›k durumu hakk›nda Dr. Nihat Reflat Belger,
Prof. Dr. Neflet Ömer ‹rdelp ve Prof. Dr. Fiessinger’in müfl-
terek raporu: “.. Bu vakada ‘Laennec’ tipinde bir ‘skleröz
hepatit’ söz konusu olamaz. Fakat söz konusu olan ‘Hanot
ve Gilbert’ tipinde bir hipertrofi fleklidir” (C.A., Kutu: 161-3,
Dosya: 79-2). (Prof. Dr. Fiessinger, söz konusu rapora ay-
r›ca flu notu koymufltur: “Teflhis, Mart ay›nda formüle edi-
len teflhistir: Hepatite sclereuse hypertrophique, type Ha-
not et Gilbert”* (C.A., Kutu: 161-3, Dosya: 79-2).

9 Eylül 1938 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda, Paris Büyükelçisi Su-
at Davaz’› kabulü ve görüflmesi (A.S.Gü., i. 11.9.1939).

10 Eylül 1938 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda ‹çiflleri Bakan› fiükrü
Kaya ve Budapeflte Büyükelçisi Behiç Erkin’i kabulü ve gö-
rüflmesi (A.N.D., s.744).

11 Eylül 1938 : Atatürk’ün sa¤l›k durumu hakk›nda Dr. Nihat Reflat Belger,
Prof. Dr. Neflet Ömer ‹rdelp ve Prof. Dr. Fiessinger’in müfl-
terek raporu: “Yatakta kesin istirahatin devam›. ..Ankara’ya
dönüfl, bütün yorgunluklardan kaç›nmak, 100 metreden
fazla yayan yürümemek, kar›n sar›l› olmak ve ikinci ponk-
siyondan itibaren 6 gün geçmifl bulunmak flart›yla mümkün
olabilir. Seremonilere gelince, en afla¤› 4 ay müddetle se-
remoniler, yorulmamak ve ayakta durmamak ve yürüme-
mek flart›yla kabul edilebilir. Aksi takdirde seremonilerden
kaç›nmak gerekir. fiimdilik ve ponksiyonlar›n aras› 3 ay›
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* Bugüne kadar bilinmeyen bu rapor, Atatürk’e 7 Eylül 1938’de yap›lan kar›n ponksiyonundan bir

gün sonraki muayene bulgular›na dayan›larak düzenlenmiflti. Karaci¤erin küçülmeyip, yine Mart
ay›ndaki muayenede belirlenen büyüklü¤ü korumas› ve üzerinin pürtüksüz oluflu, Prof. Dr. Ne-
flet Ömer (‹rdelp) ile Dr. Nihat Reflat Belger’i de alkole ba¤l› atrofik siroz tan›s›ndan bir ölçüde
uzaklaflt›r›p Prof. Dr. Fiessinger’in ileri sürdü¤ü hipertrofik siroz tan›s›n› kabule yöneltti¤i anlafl›-
l›yor. T›p dilinde “Laennec tipi skleröz hepatit”, alkole ba¤l› siroz demektir; “Hanot ve Gilbert tipi
skleröz hipertrofik hepatit” ise safra yollar›ndaki kronik t›kanma sonucu geliflen siroz (biliyer si-
roz) anlam›n› tafl›r. Prof. Dr. Fiessinger, söz konusu rapora özel olarak kaydetti¤i notta “Teflhis,
Mart ay›nda formüle edilen teflhistir: Hanot ve Gilbert tipi skleröz hipertrofik hepatit” ifadesine yer
verdi¤ine göre, Mart ay›ndaki ilk teflhisinde de Atatürk’teki siroz fleklinin alkole ba¤l› olmad›¤›n›
düflündü¤ünü göstermektedir. Prof. Dr. Fiessinger’in gerek Mart ay›ndaki muayenesinde, gerek-
se 8 Eylül 1938 tarihli raporda yer alan bu tan›s›na ra¤men, sürekli ve dan›flman hekimler tara-
f›ndan 10 Kas›m 1938 tarihinde düzenlenen “Atatürk’ün Ölüm Raporu”nda, mevcut siroz’un al-
kole ba¤l› bulundu¤unu ve Prof. Dr. Fiessinger’in de bu görüflte oldu¤unu (!) belirtmek üzere
“..Mart bafllar›nda Paris’ten ça¤r›lan Prof. N. Fiessinger ile Prof. Dr. Neflet Ömer ‹rdelp aras›nda
Ankara’da bir t›bbî dan›flma daha yap›larak büyük bir karaci¤er ve büyükçe bir dalak bir kere da-
ha müflahede edilmifl ve ayn› teflhis konularak, hastal›¤›n bir “hépatite scléro-congestive éthyli-
que” oldu¤u tespit edilmifltir” cümlesine yer verilmifltir.



bulmadan evvel, otomobil veya deniz motoruyla gezinti uy-
gun de¤ildir. Radyo ile nutuk söylemek 15-20 dakikal›k k›-
sa zamanla s›n›rl› kalmak flart›yla mümkün olabilir. Mühim
ziyaretler, flezlongta ve mümkün ponksiyonlardan 5-8 gün
sonra kabul edilecektir; bu ziyaretler nadir ve k›sa olacak-
t›r. Alelâde ziyaretler, yorulmamak flart›yla günde 1-2 saati
geçmemelidir. Özet olarak, mümkün oldu¤u kadar yatakta
istirahate devam etmek ve her türlü yorgunluk sebeplerin-
den kaç›nmak flartt›r” (C.A., Kutu: 161-3, Dosya: 79-2).

12 Eylül 1938 : Atatürk’ün, ‹zmir’in 16. kurtulufl y›ldönümü nedeniyle Bele-
diye Baflkan› Behçet Uz taraf›ndan çekilen 9 Eylül 1938 ta-
rihli sayg› telgraf›na cevab›: “...‹zmirlilerin hakk›mda belirt-
tiklerini bildirdi¤iniz duygulardan çok hislendim. Teflekkür,
sevgi ve iyi dileklerimin say›n halka iletilmesini dilerim” (Ku.
13.9.1938; A.T.T., s.45).

: Prof. Dr. Fiessinger’in Paris’e dönmek üzere akflam ‹stan-
bul’dan ayr›l›fl›.

17 Eylül 1938 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Ankara’dan ‹stanbul’a
gelen Baflbakan Celâl Bayar ve ‹çiflleri Bakan› fiükrü Ka-
ya’y› kabulü (S.P. 18.9.1938).

18 Eylül 1938 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Baflbakan Celâl Ba-
yar’› kabulü, hükûmetçe haz›rlanan 4 y›ll›k yeni ekonomik
plân hakk›nda görüflmesi ve söyledikleri: “Bizim bu ve bu-
na benzer iflleri baflarmam›z için en çok üç sene süremiz
vard›r; ondan evvel de f›rt›na kopmaz demiyorum... Ne ya-
pacaksak bu dar müddetin içine s›k›flt›rmaya bakmal›y›z.
Bütçe filân düflünmeye gerek yoktur; memleketin bütün
kuvvet kaynaklar›n› seferber ederek bu iflleri yapmak lâ-
z›md›r” (A.H.II, s.750-751).

19 Eylül 1938 : Atatürk’ün sa¤l›k durumu hakk›nda Dr. Nihat Reflat Belger
ve Prof. Dr. Neflet Ömer ‹rdelp’in müflterek raporu: “Genel
durum çok yorgun ve takatsizdir. ..Asit toplanmas›, ilerleyi-
ci bir flekilde devam etmektedir. Miktar› da parasentez ile
al›nan miktara yaklaflm›flt›r. Bundan dolay› evvelce söz ko-
nusu olan Ankara’ya dönüfl meselesinin gerçekleflmesi,
daha uygun vaziyet ve flartlara ertelenmesi gerekli görül-
müfltür” (C.A., Kutu: 161-3, Dosya: 79-2).
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22 Eylül 1938 : Atatürk’e, saat 11.15’te Prof. Dr. Mim Kemal Öke taraf›n-
dan -ikinci defa- kar›n ponksiyonu yap›larak toplanan mayi
(su)’in d›flar› al›nmas› (C.A., Kutu: 161-3, Dosya: 79-2;
H.A.Y., s.262; A.S.H., s.28).

: Atatürk’e, kar›n ponksiyonunu takiben muayene yap›lmas›
ve Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Dr. Nihat Reflat Belger, Prof.
Dr. Neflet Ömer ‹rdelp’in müflterek raporu: “..Para-
sentez’den sonra karaci¤er yine büyük olarak kalm›fl, üstü
pürtüksüz, fakat k›vam› sert, kenar› künttür. Dalak yine ele
gelmektedir. ‹fltiha ve umumî hal üzerinde, 4-5 gün evvel-
sine nazaran nispî ve hafif bir iyilik vard›r” (C.A., Kutu: 161-
3, Dosya: 79-2).

26 Eylül 1938 : Atatürk’ün sa¤l›k durumu hakk›nda Dr. Nihat Reflat Belger
ve Prof. Dr. Neflet Ömer ‹rdelp’in müflterek raporu: “..Ge-
nel durumda yorgunluk ve güçsüzlük gözüküyor. Deri alt›n-
daki ya¤ dokusunun biraz azald›¤› daha fazla hissediliyor”
(C.A., Kutu: 161-3, Dosya: 79-2).

: Atatürk’ün, Dil Bayram› nedeniyle Türk Dil Kurumu Genel
Sekreteri ‹brahim Necmi Dilmen’in söylevini radyodan din-
lemesi ve takdirlerini bildirmesi (C.A., Kutu: 161-3, Dosya:
79-2).

: Atatürk’ün, gece fliddetli bir iç s›k›nt›s› ve bafl dönmesi ge-
çirmesi (C.A., Kutu: 161-3, Dosya: 79-2; A.H.H.B., s.19;
H.A.Y., s.263).

27 Eylül 1938 : Atatürk’ün, Dil Bayram›’n›n 7. y›ldönümü nedeniyle Türk Dil
Kurumu’nun telgraf›na cevab›: “Dil Bayram› münasebetiyle
bana karfl› gösterilen temiz duygulardan çok duyguland›m.
Teflekkür eder, verimli çal›flmalar›n›zda sürekli baflar›lar di-
lerim” (A.T.T., s.45).

: Atatürk’ün, Dil Bayram›’n›n 7. y›ldönümü nedeniyle gönde-
rilen kutlama telgraflar›na Anadolu Ajans› arac›l›¤›yla aç›k
teflekkürü (A.S.Gü. ‹. 15.9.1939).

: Atatürk’e, akflamüzeri sürekli ve dan›flman hekimler tara-
f›ndan muayene ve konsültasyon yap›lmas› (A.S.H., s.28-
29).

28 Eylül 1938 : Atatürk’ün, Barbaros’u anma töreni nedeniyle ‹stanbul Va-
lisi Muhittin Üstünda¤’›n halk›n sayg› ve ba¤l›l›k duygular›-
n› bildiren telgraf›na teflekkür cevab› (A.T.T., s.45).
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: Atatürk’ün, Barbaros’u anma töreni nedeniyle denizde dü-
zenlenen ›fl›k oyunlar›n› Dolmabahçe Saray›’n›n pencere-
sinden izlemesi (A.S.Gü., ‹. 16.9.1939).

2 Ekim 1938 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Cenevre’den dönen
D›fliflleri Bakan› Tevfik Rüfltü Aras’› kabulü (S.P.
3.10.1938).

3 Ekim 1938 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda Baflbakan Celâl Bayar
ve Atina Büyükelçisi Ruflen Eflref Ünayd›n’› birlikte kabulü
ve görüflmesi (S.N.D., s.21; A.N.D., s. 747; A.G.G., s.64;
S.P., 4.10.1938).

4 Ekim 1938 : Atatürk’ün, Makbule (Atadan), Afet (‹nan) ve Sabiha Gök-
çen’i beraber kabulü (Atatürk’ün yan›nda 40 dakika kalm›fl-
lard›r. S.N.D., s.22).

5 Ekim 1938 : ‹smet ‹nönü’nün, Atatürk’e mektubu: “Sevgili Atatürk! Muh-
terem Celâl Bayar bana sizin selâm›n›z› getirdi. Çok sevin-
dim. Sizin bir an evvel sa¤l›¤›n›za kavuflman›z yegâne ve
samimî dile¤imdir. ‹ki mübarek ellerinizden, sevgili ve can
verici yüzünüzden, doymadan binlerce öperim, sevgili Ata-
türk, büyük Atatürk, velinimetim Atatürk!” (A. v. /., C.
11.11.1986; Me; s.264-265).

: Atatürk’ün, Makbule (Atadan), Afet (‹nan) ve Sabiha Gök-
çen’i beraber kabulü (Atatürk’ün yan›nda 55 dakika kalm›fl-
lard›r. S.H.D., s.24).

6 Ekim 1938 : ‹stanbul’un kurtuluflunun 15. y›ldönümü nedeniyle gece dü-
zenlenen fener alay› ile Tophane Caddesi’ni geçerek Dol-
mabahçe Saray› önüne gelen halk›n, “Yafla Atatürk! Var ol
Ulu Önder!” hayk›r›fllar›yla gösterilerde bulunmas›
(A.S.Gü., ‹. 22.9.1939).

: Atatürk’ün, Afet (‹nan)’›, daha sonra Genel Sekreteri Ha-
san R›za Soyak’› kabulü [Afet (‹nan) 10 dakika, Hasan R›-
za Soyak 25 dakika, Atatürk’ün yan›nda kalm›flt›r. S.N.D.,
s.26].

: Atatürk’ün, geceyi hafif rahats›z olarak geçirmesi (A.S.Gü.,
‹. 22.9.1939).

7 Ekim 1938 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda saat 11.00’de Alman-
ya’daki askerî manevralardan dönen 2. Ordu Müfettifli Or-
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general ‹zzettin Çal›fllar’›, saat 13.00’de Genelkurmay Bafl-
kan› Mareflal Fevzi Çakmak’› kabulü (S.P. 8.10.1938;
A.N.D., s.747-748; S.N.D., s.28).

: Atatürk’ün, Makbule (Atadan), Afet (‹nan) ve Sabiha Gök-
çen’i beraber kabulü (Atatürk’ün yan›nda 45 dakika kalm›fl-
lard›r. S.N.D., s.28).

: Atatürk’ün, ‹stanbul’un 15. kurtulufl y›ldönümü nedeniyle
‹stanbul Vali ve Belediye Baflkan› Muhittin Üstünda¤ tara-
f›ndan çekilen sayg› telgraf›na cevab›: “...Say›n halk›n ba-
na karfl› gösterdiklerini bildirdi¤iniz samimî hislerden çok
duyguland›m. Aziz ‹stanbullulara candan teflekkür ve sev-
gilerimin iletilmesini rica eder, hepinize daima artan refah
ve saadetler dilerim” (Ku. 8.10.1938).

8 Ekim 1938 : Sürekli ve dan›flman hekimlerin toplu olarak Atatürk’ü ziya-
reti ve 25 dakika yan›nda kalmalar› (S.N.D., s.30).

: Atatürk’ün, Genel Sekreteri Hasan R›za Soyak’›, daha son-
ra K›l›ç Ali’yi kabulü ve görüflmesi (S.N.D., s.30).

: Atatürk’ün, Makbule (Atadan), Afet (‹nan) ve Sabiha Gök-
çen’i beraber kabulü (Atatürk’ün yan›nda 63 dakika kalm›fl-
lard›r. S.N.D., s.30).

9 Ekim 1938 : Atatürk’ün,  Ankara-Erzurum  demiryolunun   Erzincan’a
ulaflmas› nedeniyle Baflbakan Celâl Bayar’›n telgraf›na ce-
vab›: “Muhterem halk›n bu önemli ve mesut olaydan pek
yerinde olarak duydu¤u hislerini belirtirken bana karfl› gös-
terdi¤ini bildirdi¤iniz hislerden çok duyguland›m” (Ku.
10.10.1938).

: Atatürk’ün, k›z kardefli Makbule (Atadan), Afet (‹nan) ve
Sabiha Gökçen’i beraber kabulü (Atatürk’ün yan›nda 35
dakika kalm›fllard›r. S.N.D., s.32).

: Atatürk’ün, 45 dakika süreyle radyo dinlemesi (A.N.D.,
s.32).

10 Ekim 1938 : Atatürk’ün, Baflbakan Celâl Bayar’› kabulü ve 70 dakika
görüflmesi S.N.D., s.34).

: Atatürk’ün, Makbule (Atadan), Afet (‹nan) ve Sabiha Gök-
çen’i beraber kabulü (Atatürk’ün yan›nda 80 dakika kalm›fl-
lard›r. S.N.D., s.34).
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11 Ekim 1938 : Prof. Dr. Neflet Ömer ‹rdelp’in Atatürk’ü ziyareti ve 30 da-
kika yan›nda kal›fl› (S.N.D., s.36).

: Atatürk’ün, Afet (‹nan)’›, daha sonra Sabiha Gökçen’i kabu-
lü (S.N.D., s.36).

: Atatürk’ün, Baflbakan Celâl Bayar, Londra Büyükelçisi Fet-
hi Okyar ve Salih Bozok’u beraber kabulü ve 45 dakika gö-
rüflmesi (S.N.D., s.36).

12 Ekim 1938 : Prof. Dr. Neflet Ömer ‹rdelp’in Atatürk’ü ziyareti ve 10 da-
kika yan›nda kal›fl› (S.N.D., s.38).

: Atatürk’ün, Afet (‹nan)’›, daha sonra Sabiha Gökçen’i kabu-
lü (S.N.D., s.38).

: Atatürk’ün, akflam saat 19.15’den 23.00’e kadar radyo din-
lemesi (S.N.D., s.38).

13 Ekim 1938 : Sürekli ve dan›flman hekimlerin toplu olarak Atatürk’ü ziya-
reti ve 45 dakika yan›nda kal›fllar› (S.N.D., s.40).

: Atatürk’ün, D›fliflleri Bakan› Tevfik Rüfltü Aras’› kabulü ve
45 dakika görüflmesi (S.N.D., s.40; A.N.D., s.748).

: Atatürk’ün, Afet (‹nan)’› kabulü ve 40 dakika görüflmesi
(S.N.D., s.40).

14 Ekim 1938 : Sürekli ve dan›flman hekimlerin Atatürk’ü ziyareti ve 20 da-
kika yan›nda kalmalar› (S.N.D., s.42).

15 Ekim 1938 : Sürekli ve dan›flman hekimlerin Atatürk’ü ziyareti ve 30 da-
kika yan›nda kal›fllar› (S.N.D., s.44).

: Atatürk’ün, Afet (‹nan), Sabiha Gökçen ve k›z kardefli Mak-
bule (Atadan)’› ayr› ayr› kabulü (S.N.D., s.44).

: Atatürk’ün, saat 19.00’dan itibaren bir süre radyo dinleme-
si (S.N.D., s.44).

: Atatürk’ün, Belediye seçimlerinin sonuçlar›n› bildiren Bafl-
bakan Celâl Bayar’a cevap telgraf›: “...‹stiklâl Savafl› ve
Türk ‹nk›lâb›, her hamlesinde ve her safhas›nda, milletimi-
zin yüksek siyasî ve uygar karakteriyle memleket ifllerinde-
ki fluurlu birli¤ine dayanarak baflar›ya eriflmifltir. Dün ve
bugün oldu¤u gibi yar›n da memleket ve millet için yegâne
kudret, mutluluk ve refah kayna¤›, ink›lâp ilkeleri ve Cum-
huriyet rejimidir” (C. 16.10.1938).
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16 Ekim 1938 : Atatürk’ün, akflama do¤ru ilk a¤›r komaya girifli (S.N.D.,
s.49; U.A.S.G., Yedigün No: 304; s. 11-13; S.G.A., s.54;
A.H.II, 762-763; A.S.H., s.30-33). (Atatürk, ilk ciddî koma-
ya 16 Ekim 1938 günü girmifl ve bu koma hali 17 ve 18
Ekim günleri de devam etmifl, 19 Ekim günü ise yavafl ya-
vafl komadan ç›km›flt›r. Bu günler esnas›nda, Paris’te bu-
lunan Prof. Dr. Fiessinger ile telefonla iliflki kurulmufl ve
tavsiyeleri al›nm›flt›r).

: Atatürk’ün sa¤l›k durumu hakk›nda gece saat 22.45’te sü-
rekli ve dan›flman hekimlerin müflterek raporu: “..Atatürk,
kendisini ve etraf›ndakileri tan›m›yor ve sorulan suallere
cevap vermiyor; her fleye karfl› kay›ts›z ve kendisini uyan-
d›rmak mümkün olmuyor. Refleksler çok hafif, umumî du-
yarl›l›k azalm›fl; küçük ve hafif hareketler al›nabiliyor (C.A.,
Kutu: 161-3, Dosya: 79-2).

17 Ekim 1938 : Atatürk’te,  koma  halinin  ciddî olarak devam  etmesi
(S.N.D., s.49; A.S.GÜ., ‹. 24-26.9.1939; A.S.H., s.30-32).

: Cumhurbaflkanl›¤› Genel Sekreterli¤i’nin, Atatürk’ün geçir-
mekte oldu¤u rahats›zl›¤a ait sabah ve akflam yay›mlanan
iki bildirisi: “...Karaci¤er hastal›¤› normal seyrini izlerken
16.10.1938 pazar günü birdenbire umumî halsizlikle birlik-
te sindirim ve sinir sistemine ait belirtiler göstermeye bafl-
lam›flt›r” (C. 18.10.1938; U. 18.10.1938; S.G.A., s.56).
(Atatürk’ün sa¤l›k durumu ile ilgili bu bildiriler, 22 Ekim
1938 gününü de içermek üzere sabah ve akflam günde 2
defa yay›mlanm›flt›r). *

18 Ekim 1938 : Atatürk’te,  koma  halinin  aç›lmaks›z›n  devam  etmesi
(S.N.D., s.51-55;A.S.H., s.30-32).

19 Ekim 1938 : Atatürk’ün, zaman zaman komadan ç›k›fl› ve akflama do¤-
ru koman›n tamamen aç›l›fl› (S.N.D., s.57-59;A.S.H., s.32-
33).

: Baflbakan Celâl Bayar baflkanl›¤›ndaki Bakanlar Kuru-
lu’nun, T.B.M.M. Baflkan› Abdülhalik Renda ve Genelkur-
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may Baflkan› Fevzi Çakmak’›n da kat›l›m›yla Dolmabahçe
Saray›’nda bir toplant› yapmas› (A.S.Gü., i. 28.9.1939;
ASM, s.33).

: Sa¤l›k Bakan› Dr. Hulusi Alatafl’›n, sürekli ve dan›flman he-
kimlere -Atatürk’ü tedavide gösterdikleri baflar› nedeniyle-
Bakanlar Kurulu’nun tebrik ve teflekkürlerini bildirmesi
(A.S.H., s.33).

20 Ekim 1938 : Komay› atlatan Atatürk’ün, tamamen kendine gelifli ve du-
rumunun düzelmeye bafllamas› (A.S.Gü., i. 29.9.1939;
A.S.H., s.33).

: Cumhurbaflkanl›¤› Genel Sekreterli¤i’nin, Atatürk’ün sa¤l›-
¤› ile ilgili bildirisi: “Umumî durum iyili¤e gitmekte olup, si-
nirsel belirtiler tamamen geçmifltir” (C. 21.10.1938).

21 Ekim 1938 : Atatürk’ün, saat 11.10’da Baflbakan Celâl Bayar’› kabulü
ve 6 dakika görüflmesi (S.N.D., s.62; A.S.H., s.33).

: Atatürk’ün sa¤l›k durumu hakk›nda Dr. Nihat Reflat Belger
ve Prof. Dr. Neflet Ömer ‹rdelp’in müflterek raporu: “..Kar-
n›n gerginli¤inden, gazdan ve su tazyikinden flikâyet ettiler.
Ponksiyon yap›lmas›n› istiyorlar. Mümkün oldu¤u kadar ça-
buk Ankara’ya gitmek istiyorlar” (C.A., Kutu: 161-3, Dosya:
79-2).

: Atatürk’ün sa¤l›¤› hakk›nda yay›mlanan iki bildiride “geceyi
ve gündüzü rahat geçirdikleri ve umumî durumda iyili¤in
devam etti¤i”nin bildirilmesi (C. 22.10.1938).

22 Ekim 1938 : Atatürk’ün, Genel Sekreteri Hasan R›za Soyak’a söyledik-
leri: “Gel bakal›m, ne dersin; biz gittik, geldik! Bu doktorlar
insana âdeta can veriyorlar!” (A.H.II, s.766).

: Atatürk’ün, küçük Ülkü’ye kabulü ve 10 dakika görüflmesi
(S.N.D., s.64).

: Cumhurbaflkanl›¤› Genel Sekreterli¤i’nin, Atatürk’ün sa¤l›-
¤› hakk›nda bildirisi: “...Doktarlar›n saat 20.00’de verdi¤i ra-
pora göre hastal›k normal seyrine dönmüfltür. Günlük bildi-
ri yay›mlamaya gerek kalmam›flt›r” (C. 23.10.1938; S.G.A.,
s.58).

23 Ekim 1938 : Atatürk’e, sürekli ve dan›flman hekimler taraf›ndan konsül-
tasyon yap›lmas› (A.S.H., s.34; A.G.G., s.182; S.N.D.,
s.66).
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25 Ekim 1938 : Atatürk’ün, Cumhuriyet’in 15. y›ldönümü nedeniyle orduya
gönderece¤i mesaj›, Genel Sekreteri Hasan R›za Soyak’a
dikte etmesi (A.S.Gü., ‹. 2.10.1939). Bk. 29.10.1938

: Atatürk’ün, küçük Ülkü ve annesini kabulü (S.N.D., s.70).

26 Ekim 1938 : Atatürk’ün, k›z kardefli Makbule (Atadan), Afet (‹nan) ve
Sabiha Gökçen’i beraber kabulü (Atatürk’ün yan›nda 15
dakika kalm›fllard›r. S.N.D., s.72).

: Atatürk’ün, küçük Ülkü ve annesini kabulü (S.D.D., s. 72).

27 Ekim 1938 : Sürekli ve dan›flman hekimlerin toplu olarak Atatürk’ü ziya-
reti ve muayeneleri (15 dakika yan›nda kalm›fllard›r.
S.N.D., s.74; A.S.H., s.35).

: Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ad›na okuna-
cak 1 Kas›m söylevi üzerinde Baflbakan Celâl Bayar’la 40
dakika görüflüp metin üzerinde düzeltme ve ilâveler yap-
mas› (S.N.D., s.74).

28 Ekim 1938 : Atatürk’ün, akflam Sabiha Gökçen’i kabulü ve söyledikleri:
“Yar›n bayram, de¤il mi Gökçen? Bu günü halk›mla, halk›-
m›n içinde kutlamak isterdim. Beni Cumhuriyet Bayra-
m›’nda halk›mdan uzak tutan bu hastal›¤a lânet ediyorum”
(A.‹.B.Ö., s.419-420).

29 Ekim 1938 : Cumhuriyet’in 15. y›ldönümünün yurdun her yerinde coflku
ile kutlanmas› (U. 30.10.1938).

: Cumhuriyet’in 15. y›ldönümü nedeniyle Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’nde tören yap›lmas› ve T.B.M.M. Baflkan› Ab-
dülhalik Renda’n›n, Cumhurbaflkan› Atatürk ad›na tebrikle-
ri kabulü, daha sonra Hipodrom’da geçit töreni düzenlen-
mesi (A.H.II, s.768).

: Atatürk’ün, Cumhuriyet’in 15. y›ldönümü nedeniyle orduya
mesaj›: “Zaferleri ve mazisi insanl›k tarihi ile bafllayan, her
zaman zaferle beraber uygarl›k ›fl›klar›n› tafl›yan kahraman
Türk Ordusu! Türk vatan›n›n ve Türklük toplulu¤unun flan
ve flerefini, iç ve d›fl her türlü tehlikelere karfl› korumaktan
ibaret olan vazifeni her an yapmaya haz›r oldu¤una benim
ve büyük ulusumuzun tam bir inan ve itimad›m›z vard›r!”
(U. 30.10.1938; C. 30.10.1938). (Bu mesaj, Ankara Hipod-
romu’nda bugün yap›lan geçit töreninin bafllang›c›nda Bafl-
bakan Celâl Bayar taraf›ndan okunmufltur).
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: Kuleli Askerî Lisesi ö¤rencilerinin, 29 Ekim töreni dönüflü,
vapurla Dolmabahçe Saray› önünden geçerken ‹stiklâl
Marfl›’n› söyleyerek Atatürk’ü selâmlamalar› ve sevgi gös-
terilerinde bulunmalar› (A.S.G., s.75; A.H.II, s.769).

Ekim 1938 : ‹smet ‹nönü’nün, eski Özel Kalem Müdürü Vedit Uzgö-
ren’le Atatürk’e gönderdi¤i -‹stanbul’a gelerek kendisini
görmek arzusunda oldu¤unu bildiren- mektubun, Atatürk’e
sunulmas› ve Atatürk’ün -‹smet ‹nönü’ye iletilmek üzere-
Vedit Uzgören’e söyledikleri: “Yak›nda ben Ankara’ya gele-
ce¤im; orada görüflürüz. Bu nedenle zahmet etmesin, An-
kara’da kal›p istirahat etsin ve doktorlar›n tavsiyelerine har-
fiyen riayette bulunsun; bunlar› bir emir olarak teflekkür ve
selâmlar›mla beraber kendisine söylersiniz!..” (A.H.II,
s.761-762).

1 Kas›m 1938 : Sürekli ve dan›flman hekimlerin toplu olarak Atatürk’ü ziya-
reti ve 10 dakika yan›nda kalmalar› (S.N.D., s.84).

: Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi V. dönem, IV. top-
lant› y›l›n› aç›fl konuflmas›n›n, Baflbakan Celâl Bayar tara-
f›ndan okunmas›: “...Cumhurreisimiz Atatürk’ten ald›¤›m
emir üzerine bu seneye ait söylevlerini okuyorum: Memle-
ketimizi her gün daha çok kuvvetlendirmek, her alanda her
türlü ihtimallere karfl› koyabilecek bir halde bulundurmak
ve dünya olaylar›n›n bütün safhalar›n› büyük bir uyan›kl›k-
la izlemek, bar›flsever siyasetimizin dayanaca¤› esaslar›n
bafllang›c›d›r” (Z.C., Devre: cilt: 28, s.3-7).

2 Kas›m 1938 : Prof. Dr. Neflet Ömer ‹rdelp’in Atatürk’ü ziyareti ve 10 da-
kika yan›nda kal›fl› (S.N.D., s.86).

: Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan› Abdülha-
lik Renda’n›n -Meclisin duygular›n› ileten- telgraf›na ceva-
b›: “Büyük Millet Meclisi’nin, yeni y›l çal›flmalar›na bafllar-
ken hakk›mda gösterdi¤ini bildirdi¤iniz yüksek hislerden
çok duyguland›m. Büyük Kamutay’a teflekkür ve derin say-
g›lar›m› arz ederim” (Ku. 8.11.1938).

4 Kas›m 1938 : Sürekli ve dan›flman hekimlerin toplu olarak Atatürk’ü mu-
ayenesi ve konsültasyon yapmalar› (S.N.D., s.90). (Hekim-
ler 10 dakika Atatürk’ün yan›nda kalm›fllard›r).
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5 Kas›m 1938 : Atatürk’ün, Ankara’dan gelen Baflbakan Celâl Bayar’› ka-
bulü ve çeflitli konular hakk›nda bilgi al›fl› (S.N.D., s.92; U.
6.11.1938; S.P., 6.11.1938).

: Prof. Dr. Neflet Ömer ‹rdelp’in Atatürk’ü ziyareti ve 10 da-
kika yan›nda kal›fl› (S.N.D., s.92).

6 Kas›m 1938 : Sürekli ve dan›flman hekimlerin saat 10.25’de toplu olarak
Atatürk’ü  ziyaretleri  ve  10  dakika yan›nda kalmalar›
(S.N.D., s.94).

: Atatürk’ün, Makbule (Atadan), Afet (‹nan) ve Sabiha Gök-
çen’i beraber kabulü (Atatürk’ün yan›nda 20 dakika kalm›fl-
lard›r. S.N.D., s.94).

7 Kas›m 1938 : Atatürk’e, saat 10.30’da sürekli ve dan›flman hekimler ta-
raf›ndan muayene ve konsültasyon yap›lmas› (S.N.D.,
s.96; A.S.H., s.36).

: Atatürk’e, saat 12.20’de Dr. Mehmet Kâmil Berk taraf›ndan
-üçüncü defa- kar›n ponksiyonu yap›larak toplanan mayi
(su)’in boflalt›lmas› (C.A., Kutu: 161-3; Dosya: 79-2;
S.N.D., s.97; U.A.S.G., Yedigün, No: 304, s.11-13; A.H.II,
s.770; A.S.H., s.36).

8 Kas›m 1938 : Atatürk’ün, ikinci defa a¤›r komaya girifli (S.N.D., s.99;
A.H.II, s.771; A.H.H.B., s.20). (Bugün saat 19.00 s›ralar›n-
da bafllayan koma, gittikçe a¤›rlaflarak ölüm an›na kadar
devam etmifltir).

: Cumhurbaflkanl›¤› Genel Sekreterli¤i’nin, Atatürk’ün sa¤l›-
¤›na ait akflam tekrar resmî bildiri yay›mlamaya bafllamas›:
“...Bugün saat 18.30’da hastal›k birdenbire normal seyrin-
den ç›karak fliddetlenmifl ve s›hhî vaziyetleri yeniden ciddi-
yet kazanm›flt›r” (C. 9.11.1938).

9 Kas›m 1938 : Atatürk’te, a¤›r koma halinin devam etmesi (S.N.D., s. 101;
A.S.H., s.37; S.G.A., s.61; A.H.II., s.772).

: Cumhurbaflkanl›¤› Genel Sekreterli¤i’nin, Atatürk’ün sa¤l›-
¤›yla ilgili olarak saat 10.00, saat 20.00 ve saat 24.00’te ol-
mak üzere üç bildiri yay›mlamas› (Saat 24.00’teki bildiride
“Umumî durumun tehlikeli bir hal ald›¤›” bildirilmifltir). (C.
10.11.1938).
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10 Kas›m 1938 : Atatürk’ün, Dolmabahçe Saray›’nda saat dokuzu befl geçe
ölümü (S.N.D., s.101; U. 11.11.1938, C. 11.11.1938; ‹.A.,
s.798; A.H.II, s.772-773; A.S.H., s.37).

: Atatürk’ün ölümü üzerine sürekli ve dan›flman hekimlerin
ölüm tutana¤›: “...8 Kas›m 1938 sal› günü bir kere daha be-
liren ve bütün bak›m ve tedaviye ra¤men ilerlemesine mâ-
ni olunamayan ve büyük bir süratle geliflen ikinci bir büyük
koma içinde 10 Kas›m 1938 perflembe sabah›, saat doku-
zu befl geçe, çok muazzez ve büyük hasta terk-i hayat et-
mifltir” (A.S.H., s.39-41; S.G.A., s.63).

: Sürekli ve dan›flman hekimlerin, Atatürk’ün hastal›¤› ve
ölümü hakk›nda ayr›nt›l› genifl raporu: “..Mart bafllar›nda
Paris’ten ça¤r›lan Prof. N. Fiessinger ile Prof. Dr. Neflet
Ömer ‹rdelp aras›nda Ankara’da bir t›bbî dan›flma daha ya-
p›larak büyük bir karaci¤er ve büyükçe bir dalak bir kere
daha müflahede edilmifl ve ayn› teflhis konularak hastal›-
¤›n bir “hépatite sclérocongestive éthylique” oldu¤u tespit
edilmifltir. Uygulanan tedavi sayesinde hastal›k bir derece
düzelmifl gibi görünmüfl ise de, gerçekte hastal›¤›n seyrin-
de ciddî hiçbir durma husule gelmemifl ve geliflmesi devam
etmifltir. ..Yap›lan çok itinal› tedaviye, her türlü emek ve
gayrete ra¤men, hastal›k asla durmaks›z›n seyrine devam
ederek yaratt›¤› kafleksi yavafl yavafl artm›fl ve son iki ay
içinde üç defa beliren ve büyük karaci¤er yetersizli¤ine
ba¤l› olan vahim asabî belirtilerle hastal›k son derece a¤›r-
laflm›fl ve geciktirme çok flüpheli bir hale gelmifltir” (C.A.,
Kutu: 161-3, Dosya: 79-2; A.S.H., s.39-41).

: Atatürk’ün, ölümü üzerine Hükûmet bildirisi: “...Ebedî Türk
milleti, onun eserlerini ebediyete kadar yaflatacakt›r. Türk
gençli¤i, onun k›ymetli emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni
daima koruyacak ve onun izinde yürüyecektir. Kemal Ata-
türk, Türk’ün tarihinde ve gönlünde daima yaflayacakt›r”
(C. 11.11.1938; ‹.A., s.798; A.H.II, s.773-774; ‹.B.I.A.S.G.,
s. 556-557).

: Atatürk’ün ölümünü takiben, H›fz›ss›hha Enstitüsü Müdürü
Dr. Nuri Hakk› Aktansel taraf›ndan yüzünün ve sa¤ elinin
mulâj›n›n yap›lmas› (S.G.A., s.64; A.S.H., s.42).
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11 Kas›m 1938 : Sürekli ve dan›flman hekimlerin, Atatürk’e otopsi yap›lma-
s›na gerek olmad›¤›na dair saat 9.30’da düzenledikleri ra-
por: “10 Kas›m 1938 tarihinde düzenlenen büyük raporda
belirtildi¤i üzere Atatürk’ün vefat›na sebep olan müzmin ka-
raci¤er hastal›¤› (asitli siroz), tabiî seyrinde devam ederek
karaci¤er büyük yetmezli¤ine ba¤l› derin koma husule gel-
di¤i oybirli¤iyle tespit edilmifl ve keyfiyet hastal›¤›n ilk gü-
nünden beri belli olarak, bu teflhis gerek sürekli ve gerek
millî ve yabanc› dan›flman hekimlerin de kanaatlerine uy-
mufl ve hastal›¤›n onbir aya yak›n süren seyri de bunu do¤-
rulam›fl ve arada herhangi bir hastal›kla kar›flmas›na ait kli-
nik belirtiler görüflmemifl oldu¤undan ve bu itibarla gerçek-
leflen ölümün sebebinde en ufak bir tereddüt ve flüphe kal-
mam›fl oldu¤undan bir otopsi iflleminin tamamen lüzumsuz
ve faydas›z oldu¤u kanaatine var›lm›fl ve defninde hiçbir
fennî mahzur kalmam›flt›r” (Raporda Hükûmet ad›na Sa¤-
l›k Bakan› Dr. Hulusi Alatafl ve Sa¤l›k Bakanl›¤› Müsteflar›
Dr. As›m Arar’›n da imzalar› bulunmaktad›r). (C.A., Kutu:
161-3, Dosya: 79-2).

: Sürekli ve dan›flman hekimlerin, Atatürk’e tahnit yap›lmas›-
na dair raporu: “Atatürk’ün defnetme merasimi yap›l›ncaya
kadar nâfl›n korunmas› için, gereken flekilde Gülhane Pa-
tolojik Anatomi Profesörü Dr. M. Lütfi Aksu taraf›ndan tah-
nit yap›lmas›na karar verilmifl ve bu tahnit hemen yap›lm›fl-
t›r” (Raporda Hükûmet ad›na Sa¤l›k Bakan› Dr. Hulusi Ala-
tafl ve Sa¤l›k Bakanl›¤› Müsteflar› Dr. As›m Arar’›n da im-
zalar› bulunmaktad›r). (C.A., Kutu: 161-3, Dosya: 79-2).

: Atatürk’ün nâfl›n›n, ö¤leden evvel -Gülhane Hastanesi Pa-
tolojik Anatomi hocas›- Prof. Dr. Lütfi Aksu taraf›ndan Dol-
mabahçe Saray›’nda tahnit edilmesi (C.A., Kutu: 161-3,
Dosya: 79-2; S.G.A., s.63; A.S.H., s.42).

: Atatürk’ün ölümü üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Cumhur-
baflkanl›¤›’na Malatya Milletvekili ‹smet ‹nönü’nün seçilme-
si (C. 12.11.1938; T.B.M.M., s.103,260,265). (‹smet ‹nönü,
22 May›s 1950 tarihine kadar bu görevde kalm›flt›r).

16 Kas›m 1938 : Atatürk’ün Türk bayra¤›na sar›l› tabutunun, Dolmabahçe
Saray›’n›n büyük tören salonunda bir katafalk üzerine yer-
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lefltirilerek milletin ziyaretine b›rak›lmas› (Tabut 18 Kas›m
1938 akflam›na kadar burada kalm›flt›r). (C. 17.11.1938;
‹.A., s.798).

19 Kas›m 1938 : Sabah, Dolmabahçe Saray› tören salonunda Atatürk’ün ce-
naze namaz›n›n k›l›nmas› (‹.A., s.798; A.S.Gün., s.90;
A.S.H., s.43). (Cenaze namaz›n› ‹stanbul Üniversitesi ‹lahi-
yat Fakültesi ö¤retim üyelerinden Ord. Prof. fierafettin Yalt-
kaya k›ld›rm›flt›r).

: Atatürk’ün tabutunun, saat 8.21’de Dolmabahçe Sara-
y›’ndan top arabas›na konularak törenle Sarayburnu r›ht›-
m›na, buradan Zafer torpidosu arac›l›¤›yla Yavuz z›rhl›s›na
nakledilmesi, daha sonra bu gemi ile ‹zmit’e getirilifli, yine
Zafer torpidosuna nakledilerek karaya ç›kar›l›fl›, cenazenin
saat 20.30’da özel trenle ‹zmit’ten Ankara’ya gönderilifli (C.
20.11.1938; ‹.A., s.798).

20 Kas›m 1938 : Atatürk’ün tabutunun, saat 10.00’da baflta Cumhurbaflkan›
‹smet ‹nönü olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Bafl-
kan›, Baflbakan, Genelkurmay Baflkan›, Bakanlar, milletve-
killeri, di¤er devlet ve ordu ileri gelenleri taraf›ndan Ankara
‹stasyonu’nda törenle karfl›lanmas› (U. 21.11.1938; ‹.A.,
s.798).

: Atatürk’ün tabutunun, trenden al›narak top arabas›na ko-
nulmas› ve büyük törenle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
getirilerek Meclis önünde haz›rlanan katafalka yerlefltiril-
mesi (U. 21.11.1938; ‹.A., s.798).

21 Kas›m 1938 : Atatürk’ün tabutunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde-
ki katafalktan al›narak büyük törenle geçici kabir olarak ay-
r›lan Etnografya Müzesi’ne getirilifli ve haz›rlanan mermer
lâhdin üzerine konuluflu (U. 22.11.1938; C. 22.11.1938;
‹.A., s.799).

28 Kas›m 1938 : Atatürk’ün vasiyetinin, Ankara Üçüncü Sulh Hukuk Hakim-
li¤i taraf›ndan aç›lmas› (U. 29.11.1938; A.V., s.51).

-1944-

9 Ekim 1944 : Rasattepe’de, An›tkabir inflaat›na bafllan›lmas› ve ilk harc›
Baflbakan fiükrü Saraço¤lu’nun koymas› (U. 10.10.1944).
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-1953-

9 Kas›m 1953 : Atatürk’ün tabutunun, sabah, görevli heyet huzurunda aç›-
larak rapor düzenlenmesi (Za. 10.11.1953; U. 10.11.1953;
A.S.H., s.44-47). (Atatürk’ün tahnit edilmifl nâfl›n›n hiç bo-
zulmam›fl oldu¤u görüldükten sonra, gerekli rapor düzenle-
nerek heyet taraf›ndan imzalanm›flt›r. Y.‹, 10.11.1953).
(Düzenlenen raporda, Atatürk’ün nâfl›n›n kurflun tabuttan
ceviz tabuta al›nma iflleminin bugün yap›ld›¤› yaz›lm›fl ise
de, bu ifllem tahnit durumunu tespit ile görevli t›p profesö-
rü Kâmile fievki Mutlu’nun önerisi ve heyetin uygun görme-
si ile 10 Kas›m 1938 sabah›na b›rak›lm›flt›r. A.A.N.B.H., s.
4).

10 Kas›m 1953 : Atatürk’ün nâfl›n›n, sabah 7.30’da kurflun tabuttan ç›kar›la-
rak ceviz a¤ac›ndan yap›lm›fl tabuta al›nmas› (A.A.N.B.H.,
s. 4; M.K.A.A.N.B., M. 10.11.1954).

: Atatürk’ün tabutunun, saat 9.05’te Etnografya Müzesi’nden
al›narak büyük bir törenle An›tkabir’e nakledilmesi ve fâni
vücudunun vatan topraklar›na verilifli (U. 11.11.1953; Za.
11.11.1953; C. 11.11.1953; A.S.H., s.48-51).

-1981 -

1981 : Atatürk’ün yüzüncü do¤um y›ldönümünün, coflku ile kutlan-
mas›.
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defa Türkiye Büyük Millet Meclisi Bafl-
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595(Ölümü), 596,597,598(Tabutunun Et-
nografya Müzesi’ne getirilifli), 599 (An›t-
kabir’de topra¤a verilifli), 599(Yüzüncü
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373
Baron Louis Leclercq (Belçika Elçisi): 410 
Baron Oteli: 89,112
Baron van Rengers (Hollanda Elçisi): 375
Bartu (Fransa D›fliflleri Bakan›): 505 
Baflkomutanl›k: 259,265,269,277,285,288,
289,291 
Baflkomutanl›k Genelkurmay  Baflkanl›¤›
(‹stanbul’da): 108, 113, 127, 130, 131 
Baflkomutanl›k Vekâleti (‹stanbul’da): 68, 70,

71, 77, 89, 92, 93, 108 
Baflkomutan Meydan Muharebesi: 292, 294, 
353,415,421 

Bat›   Cephesi: 223, 226, 227, 230, 231, 245,

261,262,279,280,284,289,291

Bat›   Cephesi  Komutanl›¤›:  227,236,240,

257,258,264,294 

Baz› k›yafetlerin giyilemeyece¤ine dair Ka-
nun’un kabulü: 508

Baz› lâkap ve unvanlar›n kald›r›ld›¤›na dair
Kanun’un kabulü: 507 Bedri Bey (Diyar-
bak›r Vali Vekili): 73,74,83

Behçet Kemal (Ça¤lar): 458 

Behçet (Uz), Dr.: 462,538,586 

Behiç (Erkin): 14,19,20,290,405,585 

Bekârtepe: 66

Bekira¤a Bölü¤ü: 4

Bekir Sami (Günsav): 134,136,137,139, 167,
170,171,172,176,177,208,210,211,212,
224,226,229

Bekir Sami(Kunduh): 168,171,234,236,246,
247,248,251,252

Belgrad: 27,29,548 

Benoit (XV.), Papa: 245,247

Bentzon (Norveç Elçisi): 434

Bergmann, Prof. Dr.: 580,581 

Berlin: 104,185,199,235,248

Berthe Georges-Gaulis: 250,263,271,274,
283,285

Beflinci Ordu (fiam’da): 5 

Beflinci Ordu Komutanl›¤› (Gelibolu’da): 37,
38,52,53,55,60,63,65,69,71 

Bethlen, K. (Macaristan Baflbakan›): 433

Beyaz Saray (Beyaz Ev): 548 

Beylerbeyi  Saray›: 401,402,427,536,551,558

Beypazar›: 219 Beyrut: 5 

Biçer: 279 Bigal›: 38,39

Bilecik: 170,227,237,238,319,320,390,474

Bilecik Mülâkat›: 238

Bingazi: 9,10,15,17,19,21,25 

Birdwood (‹ngiliz Generali): 40,65,119 

Birinci Kolordu (Edirne’de): 139,171,212

Bitlis: 71, 74, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 153, 234,
279, 362

Bo¤azköy: 494 

Boheman (isveç Elçisi): 451

Bolay›r Kolordusu: 22,24

Bolflevizm: 232,235,245,419,420,518
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Bolu: 221,396,502,503

Bolu-Düzce ‹syan›: 222

Bolvadin: 272,280

Bombas›rt›: 46,52

Bombay: 288,294

Borçlar Kanunu’nun kabulü: 389

Boris (III.), Bulgar Kral›: 434

Bosna: 8

Bosna-Hersek: 8

Bozüyük: 390

Branko Lazarevitch (Yugoslavya Elçisi): 524

Breslau (Midilli) kruvazörü: 30,31

Brest-Litovsk Antlaflmas›: 105

Bristol (Amiral, Amerikan Yüksek Komiseri):
201,204,491

Brock (‹ngiliz Amirali): 297,298

Bronzart (Alman Generali): 60

Brunot (Frans›z Jandarma Müfettifli): 154,
155

Buhara: 290

Bulgar Bas›n Cemiyeti: 428

Bulgarlar, Bulgaristan: 20,21,23,24,25,26,
28,29,31,37,65,111,417

Bucberger (Avusturya Elçisi): 488

Budu Medivani (Sovyet Elçisi): 247,250

Burdur: 198,218,390,425,426

Bursa: 167,176,212,224,225,226,296,309,
311,320,353,354,380,381,389,390,
391,392,402,406,414,420,439,448, 450,
471,472,474,521,531,547,568,569

Bursa Askerî idadîsi: 3

Bursa K›z Ö¤retmen Okulu: 380

Bursa Merinos Fabrikas›: 568

Bursa fiehitli¤i: 406

Bükrefl: 27

Büyük ‹skender: 576

Büyük Taarruz: 291

-C-

Cafer Tayyar (E¤ilmez): 89,139,171,177,
191,215,366

Calthorpe (Amiral, ‹ngiliz Yüksek Komiseri):
117,130,137,139,142,144,147,148, 151

Camados (Yunanistan Elçisi): 398

Cami (Baykut): 140,209,232

Canik: Bk. Samsun

Canonica (‹talyan heykeltrafl): 397

Carol (II.), Romanya Kral›: 577

Cavit Leskoviku (Arnavutluk Elçisi): 479

Celâl Bey (Teke Mutasarr›f›): 167
Celâl (Bayar): 239,281,352,411,466,467,

474,485,499,518,520,522,529,541,
558,559,561,562,563,567,571,572,
573,574,575,576,577,578,579,582,
583,586,588,589,590,591,592,593, 594,
595,598

Celâl Nuri (‹leri): 302,318

Celâlettin Arif: 203,208,232,233,255,260, 295

Cemal Bey (Kastamonu Valisi): 206,230

Cemal Bey (Konya Valisi): 164

Cemal Hüsnü (Taray): 419,582
Cemal Pafla (Bahriye Naz›r›, 4. Ordu Komu-

tan›): 27, 33, 67, 68, 80, 89, 90,96,97,98,
99, 100,101,222,223,224,225,229, 231,
232,233,235,256,258,270,271,273, 274,
280,281,284,287,288,289, 332

Cemal Pafla (Mersinli): 110,138,141,142,
143,144,145,148,165,166,168,169,
170,173,174,175,176,179,180,181,
182,183,186,187,188,190,192,193

Cemil Mardam (Suriye Baflbakan›): 566

Cemil (Uybadin): 372,386,403,405,406

Cenevre: 501,543,544,584,588

Cerrahpafla Hastanesi: 436

Cesarettepesi: 44,48,53

Cevat Abbas (Gürer): 14,69,98,107,118,
124,140,142,239,549,564,565

Cevat (Aç›kal›n): 537
Cevat (Çobanl›): 30,36,122,127,136,138,

174,192,193,366,404,411,414

Cevat (Dursuno¤lu): 149

Cevat (Ezine): 398

Cevat (Üstün): 528
Chambrun, Charles de (Fransa Elçisi):417,

427,452,468,484

Charpy (Frans›z Generali): 300
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Chicago Tribüne gazetesi: 326

Chotani, Seyit (Hindistan Merkez Hilâfet Ko-
mitesi Baflkan›): 288,294,312

Churchill, Winston (‹ngiltere Savunma Baka-
n›, Koloniler Bakan›): 168,302

Clair Price (Amerikal› gazeteci): 275

Clarence K. Streit (Amerikal› gazeteci): 246

Claude Farrère: 286,287,317

Colmar (Almanya’da): 104

Commen (Romanya D›fliflleri Bakanl›¤› Müs-
teflar›): 570

Conkbay›r›: 39,55,56,57,58,63

Conkbay›r› taarruzu: 39,40

Corinne(Madam): 25,26,27,28,29,49,51,52,
53,54,61,76,82,84

Cottage Sanatoryumu: 106

Cumal›: 12

Cumal› Karargâh›: 12,13

Cumal› Ordugâh› (kitap): 13

Cumhuriyet, Cumhuriyetçilik: 408,429,430,
437,438,479,480,498

Cumhuriyet Halk Partisi (Cumhuriyet Halk
F›rkas›): 315,318,333,339,341,342,
343,345,351,362,366,367,369,371,
378,380,386,390,392,393,401,405,
407,431,436,437,440,441,443,444,
445,446,457,479,489,511,514,517, 526,
573,583

Cumhuriyet’in ‹lân›: 343

Curtis Lafrance: 343,345

-Ç-

Çaldaris (Yunanistan Baflbakan›): 486

Çaml›k: 559,560

Çaml›tekke: 57,59,60,65

Çanakkale:    66,67,69,299,300,302,304,

415,483,498,502,503,513 

Çanakkale Bo¤az›: 30,31,32,35,36 

Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanl›¤›:
30, 36,37 

Çanakkale fiehitleri Töreni: 496

Çank›r›: 376,378

Çarflamba: 435

Çatalca taarruzu: 21

Çay: 272,280,282

Çekirdeksiz Üzüm Millî Kongresi: 547

Çelebi Cemalettin Efendi: 185

Çelikpalas Oteli (Bursa): 568

Çerkes Ethem: 237,238,239,240,241,524

Çerkefl: 219

Çerkeflli: 319

Çerkezköy: 555,556

Çeflme: 394,395

Çetine: 27

Ç›narc›k: 462

Çiçerin  (Sovyet D›fliflleri  Komiseri):  217,
221,223,224,235

Çoban (piyes): 458

Çoban Mehmet: 462

Çocuk Esirgeme Kurumu (Himaye-i Etfal Ce-
miyeti): 255, 341, 399, 409, 410, 412,
458, 508, 525, 541

Çapakçur (Bingöl): 78,79,81,86 

Çorlu: 70,531,555

Çorum: 162

-D-
Daday: 378

Daeschner (Fransa Elçisi): 397

Da¤›stan: 241

Daily Express gazetesi: 241

Damat Ferit Pafla: 123,125,127,129,130,
131,134,135,147,149,150,154,160,
162,163,164,165,166,167,168,183,
203,210,220,227,234

Damar (Ar›ko¤lu): 345

Dan›fl›kl› Komünist Partisi: 235

Danimarka: 163

Darülaceze: 456

Dedea¤aç: 38

Defne: Bk. Resuldefne

Delaport (Frans›z arkeolog, Prof.): 446,463

Delibafl ‹syan›: 234

Demirci Mehmet Efe: 181,182,184,222,234

Demiryollar› Umum Müdürlü¤ü (Konya’da):
283
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Denizcilik Bayram›: 520
Denizli: 442
Dera: 110
Derne: 15,18,19,20,21
Dervifl Pafla: 499
Dervifl Vahdetî: 202
Devrekâni: 377
Dikili: 498
Dil Bayram› (26 Eylül): 505,523,538,559, 587
Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi: 527,571
Dimetoka: 24
Divan-› Harp (‹stanbul’da): 219,221
Diyarbak›r: 71, 72, 73, 74, 77, 78, 87, 89, 90,

91, 92, 94, 95, 153, 254, 389, 525, 563
Diyenis (Yunan Generali): 293
Diyarbak›r gazetesi: 468
Dizba¤› Niflan› Olay›: 464
Do¤u Demiryolu Müfettiflli¤i: 7
Do¤u Manevralar›: 582
Do¤u (fiark) ‹stiklâl Mahkemesi: 376,379
Dokuzuncu Ordu K›taat› Müfettiflli¤i: 125,

126, 132, 138
Dolmabahçe Saray›: 400,401,402,403,

404,405,406,411,412,414,415,420,
427,438,448,453,454,455,456,462,
463,465,466,467,468,482,483,484,
485,486,487,488,503,504,510,511,
512,518,519,520,521,522,528,531,
536,537,542,546,553,557,558,559,
569,575,579,580,581,582,853,584,
585,586,587,588,589,590,591,592,
593,594,595,596,597,598

Dommes, von (Alman Albay›): 95
Doumergue (Fransa Cumhurbaflkan›): 364
Dörtyol: 369,443
Duhan: 74,75,83,85
Dumesnil (Frans›z Amirali): 303,304
Dumlup›nar: 353,354
Dumlup›nar istasyonu: 292
Dumlup›nar Meydan Muharebesi: Bk. Baflko-

mutan Meydan Muharebesi

Dünya Savafl› (Birinci): 30,31,32,33,65,79,
103,105

Dürrizade Abdullah (fieyhülislâm): 211,212 

Dürzî Harekât›: 4,5 

Düzce: 212,221 

Düzce ‹syan›: 212 

Düztepe: 50,51,52

-E-

Ecevit: 377

Edirne: 22,23,24,25,36,69,70,71,209,212,
220,437,438,445,497

Edirne’de Gazi Heykeli’nin aç›l›fl›: 445

Edirnekap› fiehitli¤i: 401

Edmond Ciuntu (Romanya Elçisi): 496

Edremit: 324,498

Edvart de Bourbon (Frans›z Generali): 324

Edward (VIII.), ‹ngiliz Kral›: 530,536,537, 540

Ekrem Zeki Bey: 433

Elaz›¤ (Elaziz): 94,143,563,564

Elaziz: Bk. Elaz›¤

Eliflleri ve Küçük Sanatlar Sergisi: 540

Emil Ludwig: 423

Emin (Erkul), Op.Dr.: 354,370,373

Emir Pafla (Marflan), Sivas Milletvekili: 239

Enis (Akaygen): 582

Enis Behiç (Koryürek): 53

Entransigeant gazetesi: 276

Enver Bey (Pafla): 10,18,21,23,27,30,31,
33,34,43,45,50,52,60,61,62,63,64,65,
80,82,87,90,94,95,96,97,98,99,100,
101,102,103,106,108,223,225,231,
233,241,253,254,257,270,271,281,
284,288,290

Epoka gazetesi: 187

Eppinger, Prof. Dr.: 580,581

Erdek: 577

Ergani Madeni: 87,92,93

Ermeniler, Ermenistan: 131,132,146,168,
171,184,194,197,198,201,204,207,
208,221,237,246,268,289

Ernest Jackh: 62,63,565

Ertu¤rul tabyalar›: 32

Erzincan: 135,144,157
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Erzurum: 70,135,137,143,144,145,147,152,
155,157,171,176,189,190,220,232,233,
304,356,359,360,361,362,387,399,476 

Erzurum  Kongresi:  146, 150, 152, 156, 165,
177

Esat Bey (26. Tümen Komutan›, Çanakka-
le’de): 65

Esat Essefit Efendi: 65 

Esat Pafla (Bülkat): 34, 38, 40, 42, 47, 51, 52,

54, 56

Esat Pafla (Ifl›k), Dr.: 174,175 

Esat (Sagay): 455

Eskiflehir:   72, 223, 224, 231, 237, 252, 257,
293,318,325,419,447,471,472,498,501,
531,542,564 

Eskiflehir fieker Fabrikas›: 493 

Eskiflehir Uçak Mektebi: 531 

Essen (Almanya’da): 104 

Eflme: 294,295

Ethem Pafla (Tobruk Bölgesi Komutan›): 17 

Etnografya Müzesi: 410,425,598,599 

Etnografya Müzesi önündeki Atatürk Heyke-
li’nin aç›l›fl›: 408 

Eugéne Fliotti (Romanya Elçisi): 516 

Eyüp Sabri (Akgöl), Eskiflehir Milletvekili: 239

-F-
Fahrettin (Altay): 52,54,172,191,203,209,

210,211,218,227,231,240,250,366,
394,395,438,439,444,467,476,535

Fahri (Engin): 415,416

Fahri Pafla (Bahr-i Sefit Bo¤az› Kuva-yi Mü-
rettebe Komutan›): 22,23,24

Faik Pafla (2. Kolordu Komutan›, Do¤u Cep-
hesi’nde): 82,306

Faik Reflit (Unat): 5

Falhenhausen (Alman Binbafl›): 92
Falih R›fk› (Atay): 300,388,412,518,529,564,

565
Falkenhayn (Alman Mareflali): 95,96,97,99,

100,101,102,105,107
Faruk (Cengiz): 269

Faruk Nafiz (Çaml›bel): 453,456

Fatin (Gökmen): 238

Fatma (Atatürk’ün kardefli): 1

Faysal (Irak Kral›): 447
Faysal, Emir (Hicaz Umumi Valisi): 459, 460

Faz›l Bey (Tayyareci): 281

Fedaî Müfrezesi: 44

Felâh-› Vatan Grubu: 196

Feldmann (Alman Yarbay): 66

Fenerbahçe Spor Kulübü: 105,460

Ferda gazetesi: 181

Ferit Bey (Tasvir-i Efkâr muharriri): 53

Ferit ‹brahim Bey: 420

Ferit (Tek): 140,294,582

Fethi (Erden), Dr.: 314
Fethi (Okyar): 6,14,22,23,25,26,30,66,67,

69,113,123,290,294,295,304,306,340,
343,353,367,371,372,411,412,420,
428,429,430,434,454,456,482,537,
572,578,590

Fevkalâde Harp Encümeni: 275,276,277, 278
Fevzi (Çakmak): 62,66,67,95,102,123,127,

199,200,213,217,227,231,239,243,
252,253,257,261,262,265,290,292,
296,322,326,348,352,353,366,370,
371,394,404,421,428,460,480,481,
485,497,498,499,507,510,520,523,
529,533,539,541,542,545,548,549,
550,556,557,559,560,567,573,577,
579,582,589,592,598

Fevzipafla: 525

Fevzipafla- Diyarbak›r demiryolu hatt›: 525

Feyzi (Önay), Albay: 55
Feyz Muhammed Han (Afganistan D›fliflleri

Bakan›): 526

Fiessinger, Noel (Prof.Dr.): 567,572,573,
576,579,584,585,586,591,596

Fikriye Han›m: 236,282,291,292,327,351

Filality (Romanya Elçisi): 410

Filibe: 25

Filistin: 90,109

Filorinal› Nâz›m: 348

Flemenk: 163

Florya: 520,521,522,523,531,532,533,534,
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535,536,546,554,555,556,557,558,559,
575 

Foça: 497

Fox Film fiirketi: 434,436

Frank (Prof.Dr.): 572 

Franklin Bouillon: 254,272,282,284,285,303,
304,306,307,308 

Frans›z Devrimi: 288,409 

Frans›zlar, Fransa: 34, 35, 36, 53, 155, 163,
175, 176, 177, 178, 181, 184, 189, 194,
197, 252, 268, 272, 285, 303, 308, 317,
543, 544

Frederich von Keller (Alman Elçisi): 524 

Frederick Field (‹ngiliz Amirali): 422 

Frederick (Danimarka Veliaht›): 519 

Frederick (Macar eski Baflbakan›): 338 

Frew (Rahip): 124,187

Frunze (General, Ukrayna Temsilcisi): 273,
274, 275, 276 

Fuat (I.), M›s›r Kral›: 530

Fuat (A¤ral›): 577,582 

Fuat (Bulca): 16,17,32,33,48,66,83,291, 295,
296,500,541

Fuat (Köprülü), Prof.Dr.: 346,366,454,473 

Fuat Pafla (Mareflal): 250

Furugi Han (‹ran D›fliflleri Bakan›): 469 

Furugi Muhammed Ali (‹ran Elçisi): 417

-G-

Gabrova: 25

Galatasaray Kulübü: 416

Galatasaray Lisesi: 436,482

Galip Bahtiyar Bey: 239

Galip Kemalî (Söylemezo¤lu): 222

Galip (Türker): 79

Galli Carlo (‹talya Elçisi): 510

Garzan: 76,85

Gasparri (Kardinal): 245,247,303

Gâvur ‹mam: 211

Gâvurkale: 427

Gazi Ahmet Muhtar Pafla: 19,21

Gaziantep (Antep): 173,175,176,178,219,
230,332,473,541,566 

Gaziemir: 497

Gazi Koflusu: 399,400 

Gazi Orman Çiftli¤i: 351,389,420,434,452,

471,476,477,479,480,481,494,499,509,

510,514,517,524,527,529,539,541,548,

551,564,571,573,574 

Gazi Ö¤retmen Okulu (Ankara): 439 

Gaziyülevvel (Irak Kral›): 554 Gazze: 96 

Gebze: 319

Geçici (Muvakkat) ‹cra Encümeni: 217 

Gediz: 240

Gelibolu: 21,22,23,37,63,65,66,69,415 

Gelibolu Savafl›’n›n Resmî Tarihi (kitap): 459

Gemerek: 423

Gemlik: 381,472 

Gemlik Suni ‹pek Fabrikas›: 568 

Genaro Estrado (Meksika Elçisi): 488 

Genç: 77,370

Genelkurmay Baflkanl›¤› (Ankara’da): 217,

218,229,259,261 

Genelkurmay Baflkanl›¤› (‹stanbul’da): 28,

29,32,37,131 

George  (VI.),   ‹ngiliz  Kral›:  541,549,550,574

George Clerk (‹ngiltere Elçisi): 398,459,487 

George L. Fonsgrive: 86 

Georges Tataresco (Romanya Baflbakan›):

561

George Washington: 457

Gerede: 502 

Geyve: 219 

Geyve Bo¤az›: 206 

Giresun: 356,357,389 

Girit: 9

Giritli fievki: 393 

Gladys Baker (Amerikal› kad›n gazeteci): 518

Goeben kruvazörü: Bk. Yavuz kruvazörü 
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Goltz, von der (Alman Mareflali): 12,59 

Gork (General): 264 

Gouraud (Frans›z Generali): 295,427 

Göksu Kasr›: 401

Gömböfl (Macar Baflbakan›): 488 

Gönen:202

Grace Ellison (‹ngiliz kad›n gazeteci): 316 

Grandi (‹talya D›fliflleri Bakanl›¤› Müsteflar›):

418

Grew, Joseph C. (Amerika Elçisi): 406 

Gulâm Ceylâni (Afganistan Elçisi): 388,401 

Gulâm Nabi Han (Afganistan Elçisi): 426 

Gülek istasyonu: 72

Gülhane Hastanesi (‹stanbul’da): 12,597 

Gümrü Antlaflmas›: 237 

Gürcüler, Gürcistan: 198,246,268 

Güstav Adolf (‹sveç Veliaht›): 505,507,519 

Güstaw Christianus: 27,40,51 

Güven An›t› (Ankara’da): 506

-H-

Hac› Adil Bey: 47,51

Hac›bektafl: 185

Hac›bektafl Türbesi: 185

Hac› fiükrü (Ayd›nda¤), Diyarbak›r Milletveki-

li: 238

Hacim (Fetan Aflireti fieyhi): 96

Hacim Muhittin (Çar›kl›): 166,229

Had›mköy: 10,11

Hâdi Pafla: 234

Haf›z Mehmet Efendi Mahalle Mektebi: 1

Hafik: 360

Hâkimiyet-i Milliye gazetesi: 191,194,212,

290,315,317,387,417,422,425,489

Hakk› Baha (Pars): 5

Hakk› Süha (Gezgin): 53

Hakk› Tar›k (Us): 407,428

Halâskâr Zabitan Grubu: 19,20

Halep: 72,89,94,95,96,97,98,101,102,106,

108,109,112,113,114

Halide Edip (Ad›var): 140,153,209,261,262

Halil Fahimi (‹ran Elçisi): 530,532,540

Halil (Kut): 123,222,226,264,270

Halil (Mentefle): 68

Halil Sami Bey (Albay): 37,38

Halim Sabit Bey (Prof.): 364

Halis (B›y›ktay): 23

Halit (Akmansü): 158,233

Halit Fahri (Ozansoy): 415

Halit Ziya (Uflakl›gil): 412

Halkal› Ziraat Okulu: 555

Halkevleri: 457,458,459,460,461,469,471,
475,478,494,495,500,503,527,530,
546,563,569,570

Halkç›l›k Program›: 232

Halk Partisi (Halk F›rkas›): Bk. Cumhuriyet
Halk Partisi

Hamdullah Suphi (Tanr›över): 53,353

Hamilton (‹ngiliz Generali): 38,40,58,59,62,
65

Hamit Bey (Trabzon Valisi): 237

Hamit Fahri Bey (Yarbay): 94

Hamit (Hasancan), Ankara Hükûmeti’nin ‹s-
tanbul Temsilcisi: 302,310

Hani: 91

Hanya: 9

Hanyeki (Alman pilotu): 396

Harbiye Nezareti: 125,126,129,130,132,
133,134,205

Harbord (Amerikan Generali): 162,163,167

Hareket Ordusu: 10,11

Harington (‹ngiliz Generali): 252,255,256,
269,295,299,300,301,302,309

Harp Akademisi: 3,4,436,502,531

Harp Encümeni: Bk. Fevkalâde Harp Encü-
meni

Harp Okulu: 3,4,436

Harp Oyunlar› (‹zmir’de): 348

Harry Lamb (‹zmir’de ‹ngiliz Baflkonsolosu):
297

Hasan Cemil (Çambel): 460

Hasan Fahri (fiiran Müftüsü): 153

Hasan Fehmi (Ataç): 402
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Hasankale (Pasinler): 361

Hasan R›za (Soyak): 425,581,588,589,
592,593

Haseki Hastanesi: 436

Hatay davas›: 269, 541, 543, 544, 545, 561,
562,564,565,571,577,578,583,584

Havran: 4,5

Havsa: 438
Havza: 132,133,134,135,136,359
Hayati Bey (Özel Kalem Müdürü): 282,314
Haydar (Yulu¤): 352,397
Hayri Efendi (fieyhülislâm): 113
Hayrullah (Diker), Prof. Dr.: 591
Heidenstan, M. de (‹sveç Elçisi): 433
Hempres (‹ngiltere’nin Irak Komiseri): 433
Henri de Jouvenel: 387
Hereke: 319
Herriot, E. (Fransa eski Baflbakan›): 484,

485,490,492
Heyet-i ‹lmiye: 430
Heyet-i Temsiliye: 153, 156, 159, 160, 161,

162,164,166,167,173,174,176,177,
178,179,180,182,184,185,186,192,
196,198,211

Hicaz: 90
Hicaz Kuvve-i Seferiye Komutanl›¤›: 89,90
Hikmet (Bayur): 412,493,524,526
Hikmet (Gerçekçi): 129
Hilâfet-i ‹slâmiye ve Büyük Millet Meclisi (ki-

tapç›k): 334
Hilâfet’in kald›r›lmas›: 349
Hilâfet ve Saltanat’›n birbirinden ayr›larak

Saltanat’›n kald›r›lmas›: 312
Hilâliahmer: Bk. K›z›lay
Hilda Christianus: 27,34,38,51
Hilmi Bey (Genç Mutasarr›f›): 77
Hilmi Bey (Eskiflehir Mutasarr›f›): 160,163
Himaye-i Etfal Cemiyeti: Bk. Çocuk Esirgeme

Kurumu
Hindenburg (Mareflal, Almanya Cumhurbafl-

kan›): 104,387,490,498,503
Hindistan: 222,295
Hirohito (Japonya imparatoru): 490,492
Hitit Cemiyeti (Paris’te): 444

Hitler, Adolf (Almanya Cumhurbaflkan›):
504,549

Hoca fiükrü (Afyon Milletvekili): 334
Holzmeister (Mimar, Prof.): 450

Homs: 15
Hoover (Amerika Birleflik Devletleri Baflkan›):

446,447,457,475

Ho-Yao-Tsu (Çin Elçisi): 517,532

Hoyland (‹ngiliz Yüzbafl›): 123

Hristiyan, Hristiyanlar: 245,247

Hukuk-u Befler gazetesi: 124

Hulusi (Alatafl), Dr.: 592,597

Humus: 112

Hurst (‹ngiliz yüzbafl›): 130,134,137

Hurflit Pafla: 23

Hürriyet ve ‹tilâf F›rkas›: 17

Hüsamettin Bey (Albay): 236

Hüsamettin (Kural), Dr.: 571

Hüseyin Bey (Yarbay, Dr.): 93

Hüseyin Cahit (Yalç›n): 52

Hüseyin Efendi (Zübeyde Han›m’›n kardefli):
2

Hüseyin Hüsnü Pafla: 10,11

Hüseyin Kâz›m Bey: 238 

Hüseyin Rag›p (Baydur): 402

Hüseyin Rahmi (Gürp›nar): 412

Hüseyin Suat (Yalç›n), Dr.: 354

Hüseyin Tosun: 53 

Hüsnü Hamit Bey (Prof.): 379 

Hüsrev (Gerede): 142,209,412,413,428 

Hüsrev Sami (K›z›ldo¤an): 5

- I -

Ilg›n: 283,284

Irak: 553

Isparta: 398,425,474

-‹-

‹an Smith  (‹ngiliz Yarbay›): 148

‹bn-i Sina: 553

‹brahim Bey (Yarbay): 341

‹brahim Alâettin (Gövsa): 53

‹brahim Necmi (Dilmen): 414,587
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‹brahim Süreyya (Yi¤it): 54,142

‹brahim Tali (Öngören): 18,142

‹gnace Mascicki (Polonya Cumhurbaflkan›):
481

‹hsan Bey (Makedonyal›lar Cemiyeti üyesi):
340

‹htiyat Zabitleri Cemiyeti: 338,339 

‹htiyat Zabitleri Teavün Cemiyeti: 173 

‹kdam gazetesi: 301

‹kinci   Ordu   Komutanl›¤›   (Do¤u   Cephe-
si’nde):   70, 73, 77, 78, 80, 82, 84, 86,
87, 88, 90, 92 

‹kinci    Ordu Müfettiflli¤i (Konya’da): 138,141,
143,145 

‹ktisat Sergisi: 491

‹leri gazetesi: 302,318,340,

‹lmî Tetkikat Heyeti: 234

‹lyas Efendi (Süryanî Patri¤i): 327 

‹nebolu: 128,214,230,236,286,377

‹nebolu Gençler Mahfili: 214 

‹negöl: 391

‹ngilizler, ‹ngiltere: 30,34,35,36,39,40.43, 44,
46,50,52,53,55,56,57,60,65,67,68,
103,109,112,114,116,118,130,131,163,
177,178,181,183,192.193,195,201,202,
204,205,267,289.297.298, 300,459

‹nk›lâp Resim Sergisi: 491

‹nönü Zaferi (Birinci): 241,242.346,369

‹nönü Zaferi (‹kinci): 248,249,250,251,282,
283

‹pekifl Dokuma Fabrikas› (Bursa): 471

‹plikçizade Köflkü (‹zmir’de): 296,297,299 

‹rade-i Milliye gazetesi: 160 

‹ran: 222,553

‹skenderiye: 16,17 

‹skenderun: 117

‹slâhiye: 72

‹slâm âlemi: 206,219,313,341

‹smail Canbulat: 51,113 

‹smail Hakk› (Yarbay): 32 

‹smail Hakk› (Baltac›o¤lu): 349,353,371

‹smail Hakk› (Durusu): 127

‹smail Hakk› (‹zmirli), Prof.: 333,336

‹smail Hakk› (Uzmay): 497,514,538

‹smail (Kunter): 584

‹smail Müfltak (Mayakon): 376 

‹smailo¤lu tepesi: 60 

‹smet Bey (Bahriye Naz›r› Cemal Pafla’n›n
yaveri): 332

‹smet (‹nönü): 63,77,78,80.82.87,88.92,93,
111.122,123,126,192,200,201.202,
209,217,225,231,240,241,242,249,
252,257,262,264,265,279,280,281.
282,283,286,290,292.294.296,304,
305,306.307,314,315,316.317.318.
320.325,326,332.335.336,337,338.
343.344.345.347.348,350,352.366,
367.371,372,373,374.386,388,389,
394.395.398.402,403.404.405,417.
419,420.424.428.429,430.432.438.
439,440,443,449,451.452.453.457.
458,459,462,464,465,468,471,474,
475,476,478.479,480,483,484.486,
487,491.493,494,495,499.504,505,
507,509,510,511,514,515,516,519.
522,523,524,526,528,529,530,532,
533,534,535.537,538,539,541.542.
543,544,545,548,549,550,551,552,
556,557.558,559,560,561.562,566,
569,570,571,573,576,579,580,581,
588,594.597,598

‹smetpafla K›z  Enstitüsü: 470,491

‹spanya: 163
‹stanbul: 5,10,11,12,15,16,21,23,25,26,34,

38,53,65,67,68,71,77,90,96,101,102,
104,106,107,108,118,126,128,133.
145,164,191,196,204,205,206,211,
212,229,238,300,301,312,326,333,
336,347,354,379,380,400,411,414.
416,419,427,433,436,447,449,453,
457,469,474,475,486,488,502,505,
510,513,517,519,520,528,530,538,
541,542,546,551,570,575

‹stanbul Antlaflmas› (Bulgaristan ile): 25

‹stanbul Antlaflmas› (S›rbistan ile): 29

‹stanbul Darülbedayii (‹stanbul fiehir Tiyatro-
su): 426,455,456

‹stanbul Darülfünunu: 349,371,372,412,
416,436,462,480,482,492
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‹stanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi:
300,311,333,336

‹stanbul Darülfünunu Fen Fakültesi: 379
‹stanbul Darülfünunu Hukuk Fakültesi: 403,

482
‹stanbul Hükûmeti: 133, 135 ,138, 144, 167,

174,176,177.181,296,312
‹stanbul Plân ve Maketi (‹stanbul imar Proje-

si): 567,575
‹stanbul Üniversitesi: 480,484,492,493,506
‹stanbul Matbuat Cemiyeti: 168
‹stanbul (Fener) Rum Patrikhanesi: 155
‹stanbul Türk ‹zciler Oca¤›: 327
‹stikbal gazetesi (Hanya’da): 9
‹stiklâl gazetesi: 168
‹sveç: 163
‹talyanlar, ‹talya: 15, 18, 19, 20, 142,163,168,

194,303,487
‹tilâf Devletleri: 30, 115, 126, 133, 148, 158,

160,161,175,189,192,199,201,204,
205,206,226,228,243,248,281,282,
284,294,301,303,304,307,312,342

‹ttihat ve Terakki Cemiyeti: 6,7,8,9,11,12,
13,20,274,333

‹ttihat ve Terakki Kongresi (Batum’da): 264
‹yemasa Tokugawa (Japonya Elçisi): 514
‹zmir: 127, 131, 133, 187, 189, 238,288,295,

296,297,298,299,302,304,311,316,
318,321,322,324,325,338,339,340,
346,347,348,349,374,381,382,383,
384,389,393,394,395,411,425,440,
441,442,462,473,474,497

‹zmir Âsar-› Atika (Eski Eserler) Müzesi: 441
‹zmir Bölge Sanat Okulu: 383
‹zmir’de Gazi Heykeli’nin aç›l›fl›: 462
‹zmir Erkek Ö¤retmen Okulu: 383
‹zmir ‹stiklâl Mahkemesi: 395
‹zmir K›z Lisesi: 383
‹zmir K›z Ö¤retmen Okulu: 383,384
‹zmir Millî Kütüphane:474
‹zmir Müdafaa-i Milliye ve Redd-i ‹lhak Cemi-

yeti: 132
‹zmir Müstahkem Mevki Komutanl›¤›: 382
‹zmir suikast›: 393,394,397
‹zmir Yurdu Cemiyeti: 277

‹zmir Ziraat Okulu: 384
‹zmit: 165,286,287,319,379,391,400
‹zvestiya gazetesi: 287
‹zzettin (Çal›fllar): 36, 37, 52, 53, 54, 58, 62,

65,66,67,68,69,70,71,72,73,77,78,79,
82,83,85,86,88,89,91,96,106,348,366,
465,486,560,589

-J-

Janberger, G. (Pierre Loti’nin sekreteri):276

Jansen, Hermann (Mimar, Prof.): 450 

Jean Çarp (Romanya Elçisi): 433,494 

Jean Papas (Yunanistan Elçisi): 409

John Clayton (Amerikal› gazeteci): 300

John Polando (Amerikal› havac›): 447

Jön Türkler: 4 

Juan Manuel de Aristejui (‹spanya Elçisi): 469

Jurgis Baltrusaitis (Litvanya Elçisi): 459 

Jül Sezar: 576

-K-

Kabatepe: 38,43,44

Kâbil: 258

Kad›n Esirgeme Kurumu: 516

Kad›n haklar›: 508,509,515

Kad›n ‹ktisat Sergisi (Birinci): 470

Kadri Bey (Binbafl›): 36

Kafkas Cumhuriyetleri: 268
Kafkas Ordular› Grubu Komutanl›¤›: 90,92,

94

Kafkasya: 245,246,247
Kalinin (Sovyet Rusya Merkez ‹cra Komitesi

Baflkan›): 273, 344, 408, 424, 425, 490,
492, 519

Kaman: 185

Kâmil Pafla (Sadrazam): 21,22

Kâmile fievki (Mutlu), Prof. Dr.: 599

Kammerer (Fransa Elçisi): 488,514,530

Kampf, A. (Alman ressam): 408

Kanl›s›rt: 44,55

Kapitülâsyonlar: 317

Karacahisar: 257
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Karada¤: 20

Karadeniz Ere¤lisi: 236

Karahan (Sovyet D›fliflleri Komiser Vekili,
Sovyet Elçisi): 424,506,509,514,548

Kara Vas›f: 13,140,149,154,174,202

Karel Halla (Çekoslovakya Elçisi): 520

Karlsbad: 106,107

Kars: 235,361

Kars Antlaflmas›: 268

Kars Kalesi: 235

Karsky (Sovyet Elçisi): 551

Karfl›yaka Spor Kulübü: 382,394

Kastamonu: 204,206,236,375,376,377, 378,
398

Katma: 114,115,116,121

Kaymak Haf›z: 2

Kayseri: 184,185,263,362,363,396,417,435,
494,495,513

Kâz›m (Dirik): 142,393,397,536

Kâz›m (‹nanç): 50,56,69,522

Kâz›m Karabekir: 123,124,130,133,134, 135,
136,138,139,140,141,147,148, 149,151,
152,161,163,164,174,183, 187,190,192,
196,200,202,205,209, 212,213,220,221,
223,232,233,235,237,248,253,254,257,
258,259,262, 264,270,271,272,278,289,
301,309, 322, 348,367

Kâz›m (Orbay): 66

Kâz›m (Özalp): 4,13,172,194,211,264,286,
290,293,371,404,405,406,438,439,
440,445,449,465,469,493,496,501, 507,
583

Kâz›m (Sevüktekin): 297,500,527

Kâz›m (Yurdalan): 149

Kazimierz Olszowsky (Polonya Elçisi):
417,434

Kehribarc› Ali Baba: 392

Kemalettin Sami Pafla: 280,352,372,404,

475,486,498,499 

Kemalpafla (Nif): 296,382,440 

Kemalyeri: 40,41,42,44,45,47,48,51,52,54 

Kerim Bey: Bk. Abdülkerim Pafla 

Keriman Halis: 463,464,465 

Keskin: 263

K›l›ç  Ali: 219, 220, 239, 362, 374, 453, 457,
458,460,470,479,480,492,494,495,497,
509,510,514,515,520,529,555,556,565,
589

K›rklareli: 395,400,427,437,438 

K›rklareli’nde Gazi Heykeli’nin aç›l›fl›: 427

K›rflehir: 185,363,364,395,494

K›rflehir Gençler Derne¤i: 185

K›zanl›k: 25

K›z›lay (Hilâliahmer): 18, 250, 330, 346, 453,
470,504,509,516,520,541

K›z›lcahamam: 219,502

Kilikya: 177,182,199,204

Kilikyal›lar Cemiyeti (‹stanbul’da): 138

Kilis: 115,189,332

Kireçtepe: 58,65,66

Kirte: 36,43,50

Kisve: 112

Kitchener (General, Lord, ‹ngiltere Savunma
Bakan›): 62

Kleman Boyaciyef (Bulgar Generali): 280

Kocaçimen: 39,60

Kocaeli: Bk. ‹zmit

Kocatepe: 291

Kolcuni (Sovyet gazeteci): 395

Kommünizm: Bk. bolflevizm

Kondilis (General, Yunanistan Savunma Ba-
kan›): 499

Konstantin (Yunan Kral›): 262,264

Kont de Martel (Fransa’n›n Suriye Fevkalâde
Komiseri): 514

Kont Sforza: 124,232

Kont Volpi (‹talya Maliye eski Bakan›): 423

Konya: 145,148,164,211,227,228,283,289,
290,291,328,329,330,331,368,369,
384,385,390,397,443,444,495,542

Konya Âsar-› Atika (Eski Eserler) Müzesi: 443

Konya Mevlâna Müzesi: 443

Köprülülü Hamdi: 194,195
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Köstendil: 25

Kraliçe Mari (Yugoslavya Kraliçesi): 505

Kraliçe Süreyya (Afgan Kraliçesi): 410,411

Kraus (Prof. Dr.): 399

Kresman (Alman Generali): 96

Kress, von (Alman Generali): 99

Krippl, Heinrich (Viyanal› heykeltrafl): 374

Krupp Fabrikalar›: 104

Kubilây (Yedeksubay ö¤retmen): 438

Kudüs: 5,103

Kulp: 77

Kumkale tabyalar›: 32,35,38,39

Kurtdereli Mehmet Pehlivan: 450

Kurun gazetesi: 543,544

Kufladas›: 348,497,559

Kuflçal›: 165

Kuva-yi Milliye: 163,165,166,169,170,179,
180,181,189,191,195,197,198,200,201,
202,203,204,211,215,219 

Kuvve-i Seyyare (Seyyar Kuvvetler): 237,
239, 240 

Kuzey Grubu Komutanl›¤› (Gelibolu’da):
45,46,47,48,50,52,54,55,56,63 

Küre: 377

Kütahya: 228,238,239,240,331,332,472 

Kütahya - Eskiflehir Muharebeleri: 256

-L-

La Bulgaria gazetesi: 417

Lâiklik: 349,409,437,545

Langaza: 1

Lâtife Bekir (Çeyrekbafl›): 508

Lâtife Han›m (Uflakl›gil): 297,299,310,311,
314,315,316,319,321,322,323,324,
325,326,328,329,331,332,337,338,
339,341,343,346,347,348,349,353,
354,355,356,357,358,359,360,361,
362,363,364,365,367,368,369,370,
374,375, 376

Lâtin Harfleri Komisyonu: 412,413

Lawrence Shaw Moore (Amerikal› gazeteci):
260

Lazar, J.H. (Avusturyal› gazeteci): 341

Lebrun, Albert (Fransa Cumhurbaflkan›):
505,506,519,549

Le Journal gazetesi: 317

Le Matin gazetesi: 409

Lenin: 241,275,283

Leopoldine König (Avusturyal› müzik ö¤ret-
meni): 315,317

Le Temps gazetesi: 172

Lice: 92

Liman von Sanders (Alman Mareflali): 26, 37,
38, 43, 50, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 68, 69, 70, 71, 105, 107, 109,
110, 111, 112, 115

Litvinof (Sovyet D›fliflleri Komiseri): 449 Litz-
mann (Alman Generali): 6, 22 

Lloyd George (‹ngiltere Baflbakan›): 191, 233,
238, 261,290,310

Lojacone (‹talya Elçisi): 469

Londra Bar›fl Antlaflmas›: 23

Londra Konferans›: 243,244,246,251 

Lord  Curzon  (‹ngiltere  D›fliflleri  Bakan›):
142,148,151,161,164,168,223,243,
272,275,276,290,294,299,301,302,304 

Lord Lloyd: 418,531

Lozan Antlaflmas›: 337,338,403,412,419,
428,483,579,580

Lozan  Konferans›:  314, 315, 316, 320, 323,
336,337

Ludendorff (Alman Generali): 104 

Lüleburgaz: 69,71,555

Lüleburgaz Kongresi: 209

Lüsyen Han›m (Tarhan): 469,479,487 

Lütfi (Aksu), Prof. Dr.: 597 

Lütfi Simavi: 107

Lyautey (Frans›z Mareflali): 273,281,294

-M-

Maarif Kongresi: 256

Maarif Sergisi: 491

Macar Heyeti: 491

Mac Arthur (Amerika Genelkurmay Baflkan›):
467
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Mahmut Bey (Binbafl›): 44

Mahmut Bey (Yarbay): 212,213

Mahmut Esat (Bozkurt): 379,406,413

Mahmut Han (Mareflal, Afganistan Savunma
Bakan›): 539

Mahmut (Soydan): 20,374,388

Mahmut fievket Pafla: 10,11,13,19,22,23, 24

Mahmut Tarzî Han (Afganistan D›fliflleri Ba-
kan›): 400,401

Makbule Han›m (Atadan), Atatürk’ün k›z kar-
defli: 1, 2, 105, 128, 230, 231, 286, 287,
315,401,525,530,539,541,548,549,
563,584,588,589,590,593,595

Makedonyal›lar Cemiyeti: 340

Malatya: 396,442,443,563

Malatya Mensucat Fabrikas›: 563

Malche, Albert (Prof.): 462,463

Mamure: 72

Manast›r: 6,7

Manast›r Askerî ‹dadîsi: 2

Manast›rl› Hamdi Efendi: 205

Manisa: 133,321,381,393,497

Manyas: 202,211

Marafl: 173,175,178,194,197,201

Marconi  (‹talyan bilgini): 555

Marcosson, ‹saac F. (Amerikal› gazeteci):
337

Marcuriu (Selânik Belediye Baflkan›): 546

Mardin: 72,73,78,395

Mariç (General, Yugoslavya Savunma Baka-
n›): 574

Mark Twain Cemiyeti: 562,576

Marmaris: 513

Martin Henri (‹sviçre Elçisi): 418

Matbuat ve ‹stihbarat Genel Müdürlü¤ü: 233

Maurice Pernot (Frans›z gazeteci): 344

Mavi Y›ld›r›m (piyes): 459

Mavri Mira Heyeti: 155

Maximos (Yunanistan D›fliflleri Bakan›): 486

Maydos (Eceabat): 34,36,37,51,53,415

Mazhar Müfit (Kansu): 149,153

Mazhar Tevfik Bey (Sinop Mutasarr›f›):129,
154,156

M. De Kanya (Macar D›fliflleri Bakan›): 488

Mecalop (Sovyet havac›s›): 395

Meclis-i Mebusan: 7, 10, 11, 19, 120, 121,
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Mustafa fierif (Atatürk’ün Trablusgarp’a gi-
derken ç›kard›¤› kimlik): 17

Musul: 277,320,364,369

Mufl: 70,80,81,87,92,362

Muflanof (Bulgaristan Baflbakan›): 451,452

Mufl Cephesi: 79

Mutki: 73

Muzaffer (K›l›ç): 374

Müfit (Özdefl): 5

Mülkiye Mektebi: Bk. Siyasal Bilgiler Fakülte-
si

Mümtazüddevle ‹smail Han (‹ran Elçisi): 287

Münih: 271,284

Münir Bey (Göz hekimi): 18

Münir (Akkaya): 139,147

Münir (Ertegün): 238

Münir Nurettin (Selçuk): 553

Mürsel (Bakü): 94

Müslüman, Müslümanlar: 184,189,246,271,
290,324,341,342

M. Zekeriya (Dr.): 364

671



-N-

Nablus: 109

Naci Bey (Karadeniz Ere¤lisi Kaymakam›):
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Numan (Menemencio¤lu): 528
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Pesmazo¤lu (Yunanistan Ekonomi Bakan›):

486

Petinya: 29

Petit Parisien gazetesi: 277

Petroff (Bulgar Generali): 62 
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Rasim Ferit (Talay), Dr.: 106,108,109,453,

483,485,516,527

Ratip Bey (M›s›r Elçisi): 417
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Reissoli (‹talyan Generali): 20

Resuldefne (Defne): 17

Resülayn (Ceylanp›nar): 71,72
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R›za Nur (Dr.): 209,273
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Komiserli¤i Genel Sekreteri): 221

Robert Pect Skinner (Amerika Elçisi): 488,
526

Roma: 222,232,262,295,309

Romanya: 31,495,506

Romberg, von (Prof. Dr.): 399
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Tâbiye Tatbikat Seyahati (kitap): 18

Taditch, Y. (Yugoslavya Elçisi): 408

Tahir Bey (Adapazar› Kaymakam›): 166
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Tahir (Karau¤uz): 285

Tahir Lütfi (Tokay): 582

Tahran: 553

Tahsin Bey (Resim ö¤retmeni): 253

Tahsin (Çoflkan): 541

Tahsin (Öz): 475

Tahsin (Uzer): 89,113,468
Tahy de Tahvar (Macaristan Elçisi): 351, 493

Takamutsu (Japon Prensi): 439,440

Tak›m›n Muharebe Talimi (kitap): 6,22

Takrir-i Sükûn Kanunu: 372,373

Taksim Cumhuriyet An›t›: 413
Talât Pafla: 30,33,51,89,98,103,107,108,

113,185,199,223,225,235,248

Tarafs›z bölge (Çanakkale’de): 301,302,
303,304

Tarsus: 329,370,390

Tasvir-i Efkâr gazetesi: 168,169,172

Taflkent: 229,231,235

Taflköprü: 377

Taflucu: 370,442,513

Tatvan: 81

Tavflanc›l: 319

Tayfur (Sökmen): 269,544,582,583

Teceddüt F›rkas›: 121

Tekâlif-i Milliye emirleri: 260

Tekfurda¤›: 341

Tekirda¤: 34,386,395,396,414

Tekir köyü: 370,390,532

Tekir Tar›m Kredi Kooperatifi: 532,533
Tekke ve zaviyeler ile türbelerin kapat›lmas›-

na ve türbedarl›klar ile birtak›m unvanla-
r›n kald›r›lmas›na dair Kanun’un kabulü:
386

Teoman (Özalp): 445,449
Terakkiperver Cumhuriyet Partisi (Terakki-

perver Cumhuriyet F›rkas›): 367

Tercan: 144,362

Termal Otel (Yalova): 567

Tevfik Bey (Erzurumlu): 388
Tevfik Bey (Çerkes Ethem’in büyük kardefli):

237,240
Tevfik Essuveydi (Irak D›fliflleri Bakan›): 559

Tevfik Fikret: 108
Tevfik Pafla: 113,118,120,122,123,234,

243,244,245,309,310,312
Tevfik Rüfltü (Aras), Dr.: 31,66,67,394,405,

406,409,412,458,476,485,487,494,
495,497,499,504,505,515,516,522,
526,528,529,534,535,537,542,546,
559,561,565,567,573,576,580,581, 582,
584,588,590

Tevhid-i Tedrisat Kanunu: Bk. Ö¤retim Birli¤i
Kanunu

T›rnova: 25

Ticaret Odalar› Genel Kongresi: 398

Tiflis Mümessilli¤i: 237

Times gazetesi: 368,581

Titaniya (Frans›z kad›n gazeteci): 367

Titulesco (Romanya D›fliflleri Bakan›): 48f

Tobruk: 15,17,18,19

Todor Christov (Bulgaristan Elçisi): 532

Tokat: 142,173,359,416,417

Topçu At›fl Mektebi: 531

Topkap› Eski Eserler Müzesi: 475,528

Topkap› Saray›: 421,475

Torbal› Depremi: 409,411

Toros tünelleri: 116

Toshihiko Taketomi (Japonya Elçisi): 537

Townshend (‹ngiliz Generali): 289

Townshend (Madam): 548

Trablusgarp: 8,15,19,21

Trablusgarp Harbi: 15

Trabzon: 33, 135, 137, 334, 354, 355, 356,
371,395,436,551,552,553

Trakya: 171, 188, 215, 220,229,238,239,294,
298,299,306,307,368

Trakya ve Paflaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiye-
ti: 239

Trikopis (Yunan Generali): 293

Turanizm: 203

Turgutlu: 296, 321

Turhal: 142, 416

Türk Antropoloji Dergisi: 386
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Türk Bas›n Cemiyeti: 419,428

Türk Bas›n Kurultay› (I.): 518

Türk Dili Tetkik Cemiyeti: Bk. Türk Dil Kurumu

Türk Dil Kurultay› (I.): 467,468

Türk Dil Kurultay› (II.): 503,504

Türk Dil Kurultay› (III.): 535,536

Türk Dil Kurumu (Türk Dili Tetkik Cemiyeti):
461,463,466,469,471,476,477,484,
503,510,521,523,524,537,538,546,
559,576,584,587

Türk Dünyas› gazetesi: 168

Türk Hava Kurumu (Türk Tayyare Cemiyeti):
371,373,387,401,405,500,515,518,
519,541,545,551

Türkistan: 222

Türkiye: 134, 184, 243, 308, 310, 313,315,
316,323,324,325,331,337,339,341,343,
3 4 4 , 3 4 6 , 3 4 7 , 3 5 1 , 4 0 7 , 4 4 6 , 4 5 0 ,
462,490,518,522,537

Türkiye Büyük Millet Meclisi: 207,208,214,
215,216,217,218,220,221,222,223,
224,225,228,229,232,233,234,240,
241,242,243,244,248,251,253,257,
258,259,260,263,265,266,269,271,
273,274,277,278,279,284,285,288,
289,291,293,296,299,305,312,313,
326,327,332,334,335,339,342,349,
364,366,385,392,397,407,409,418,
422,424,432,433,446,450,469,480,
488,491,506,508,513,516,525,534,
539,545,552,556,594

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti: 218,
2 2 2 , 2 2 4 , 2 3 4 , 2 3 5 , 2 3 8 , 2 3 9 , 2 4 3 ,
248,253,255,256,257,264,271,275,
278,281,282,283,293,294,297,303,
306,310,326,327

Türkiye Cumhuriyeti: 343, 344, 346, 347,
348,353,366,368,373,374,378,385,
393,395,405,407,422,428,433,449,
469,489,490,501,506,516,518,525,
539,544,545,561,564,593,596

Türkiye - Havas - Reuter Ajans›: 134

Türkiye ‹dman Cemiyetleri ‹ttifak› Kongresi:
396

Türkiye ‹ktisat Kongresi: 325
Türkiye ‹fl Bankas›: 352,353,388,411,422,

444,485,504,505,535

Türkiye Ö¤retmen Dernekleri Birli¤i: 289

Türkiye - Ukranya Dostluk Antlaflmas›: 283
Türk kad›nlar›na milletvekili seçme ve seçil-

me hakk› tan›nmas›: 508,509

Türkkuflu: 515,516,517,527,571
Türk Maarif Cemiyeti (Türk E¤itim Derne¤i):

409,412,515

Türk Medenî Kanunu’nun kabulü: 387

Türk Mühendisler Birli¤i: 508
Türkoca¤›, Türkocaklar›: 314,323,325,328,

3 2 9 , 3 3 0 , 3 3 1 , 3 4 0 , 3 4 1 , 3 4 2 , 3 4 8 ,
353,361,363,382,384,389,390,391,
392,393,399,423,427,435,437,441,
443,444

Türk Talebe Birli¤i: 464,477,478

Türk Tarihinin Ana Hatlar› (kitap): 477
Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti: Bk. Türk Tarih

Kurumu

Türk Tarih Kongresi (I.): 460,461

Türk Tarih Kongresi (Kurultay›) (II.): 557, 558

Türk Tarih Kurumu (Türk Tarihi Tetkik Cemi-

yeti): 445,446,447,448,460,461,472,

477,478,522,528,553,576,584

Türk Tayyare Cemiyeti: Bk. Türk Hava Kuru-

mu

Türk Tecim ve Endüstri Odalar› Genel Kurul-

tay›: 518

Türk Ticaret Kanunu’nun kabulü: 391

Tylers Okulu (Amerika): 547

-U-

Ukranya: 273,274,275,276,295

Ulusal Ekonomi ve Art›rma Kurumu (Millî

‹ktisat ve Tasarruf Cemiyeti): 425,452,517

Uluslararas› Ajanlar Kongresi: 419 

Uluslararas› ‹zmir Fuar› (V.): 522 
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Uluslararas› ‹zmir Fuar›  (VI.): 538 

Uluslararas› ‹zmir Fuar› (VIII.): 582 

United Press gazetesi: 310 

United Telegraph gazetesi: 242 

Urfa: 173,175,178 

Urla: 395

Uflak: 227,231,293,325,440,502 

Uflak fieker Fabrikas›: 440

-Ü-

Üçüncü Kolordu (Gelibolu’da): 34, 38, 40,  42,

45, 51, 52,53,54

Üçüncü Kolordu (Sivas’ta): 126,132

Üçüncü Ordu (Makedonya’da): 6,7,10,13, 14

Üçüncü Ordu Müfettiflli¤i (9. Ordu K›taat› Mü-

fettiflli¤i’nin daha sonraki ad›): 138, 140,

145,149,153

Üçüncü Ordu Subay Talimgâh› Komutanl›¤›

(Selânik’te): 14

Ülkü (Atatürk’ün manevî k›z›): 584,592,593 

Ülkü (Halkevleri Dergisi): 472 

Üsküdar yang›n›: 404 

Üsküp: 7

-V-

Vahdettin (VI. Mehmet): 103,104,107,108,
113,119,120,121,127,137,142,144,145,
147,150,160,162,163,164,167,191,203,
217,219,221,226,227,299,312,313

Vainö Tanner (Finlandiya Elçisi): 450 

Vakit gazetesi: 120,168,274,275,286,305,
315,366,373 Van: 234

Van Hareket Müfrezesi: 86 

Varna: 25

Varyemezo¤ullar›: 1 

Vas›f (Ç›nar): 366,374,519 V

Vas›f (Ç›nay): 20,128 

Vatan gazetesi: 333

Vatandafl için Medenî Bilgiler (kitap): 449 

Vatan ve Hürriyet Cemiyeti: 5

Vecihe Han›m (Ziya Gökalp’›n efli): 365 

Vedit (Uzgören): 594 

Vehbi (Bolak): 239 

Vehip Pafla: 70,87,88 

Velet (‹zbudak): 402 

Velit (Ebüzziya): 168,169 

Venizelos (Yunanistan  Baflbakan›): 223,
224, 233,433,480,487,488,494 

Vermer (Dr.): 106

Verschuur (Hollanda Elçisi): 451 

Veysel Karani Türbesi: 74,85 

Vidin: 1

Vikont Kintoma Mushkoji (Japonya Elçisi):
488 

Vilâyat-› fiarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye

Cemiyeti   Erzurum  fiubesi:   147,148,149

Viranflehir harabeleri: 574 

Viyana: 106,107 

Voroflilof (Rus Generali): 488 

Vükelâ Meclisi (Meclis-i Vükelâ): 129,141,

145,151,187

- W -

Walko (Macaristan D›fliflleri Bakan›): 426 

Ward Price (‹ngiliz gazeteci): 119,297 

Wierusz Kowalski (Polonya Elçisi): 397 

Wilhelm (II.), Almanya ‹mparatoru: 103,104,

105

Wilson (Amerika Birleflik Devletleri Baflkan›):

104

Winther (‹sveç Elçisi): 507 

Wey (‹ngiliz Binbafl›s›): 228

-Y-

Yafa: 5

Yahya Galip (Karg›): 170

Yahya Kaptan: 165

Yahya Kemal (Beyatl›): 335,339,408,409,

496

Yakup Cemil: 16

Yakup Kadri (Karaosmano¤lu): 300,301, 465

679



Yakup fievki (Subafl›): 272,280,291,404,

411,414

Yalova: 420, 421, 422 ,424, 427, 428, 429,

430,431,447,448,461,463,464,465,

482,483,484,485,486,487,502,503,

504,518,519,521,528,531,535,553,

567,568

Yamamato (Japon Amirali): 396

Yang fiiyeh (Çin Askerî Heyet Baflkan›): 495

Yankoviç, Dr. (Yugoslavya Elçisi): 469

Yar›mca: 319

Yavuz kruvazörü: 30,31,598

Yedinci Ordu Komutanl›¤›: 95,96,97,98,99,

101,109,110,117

Yenigün gazetesi: 168,284,315

Yeniflehir’deki Atatürk Heykeli’nin aç›l›fl› (An-

kara): 408

Yeni Turan gazetesi: 322

Yeni Türk harfleri: 413,414,415,417,418, 422

Yeni Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakk›n-

daki Kanun’un kabulü: 418

Yerköy: 494

Yerli Mallar Sergisi (II.): 445

Y›ld›r›m K›taat› Müfettiflli¤i: 126,132,133

Y›ld›r›m Ordular› Grubu Komutanl›¤›: 95, 96,
97,99,105,109,111,112,115,117,118,328

Yirminci Kolordu (Ankara’da): 122,129,131,
132,186

Yoshida (Japonya Elçisi): 426

Yozgat: 363,374,496 

Yörük Ali Efe: 230 

Yunanl›lar,  Yunanistan:  5,20,29,31,127,
130,142,166,168,178,187,188,190,223,
224,225,226,231,238,249,269,294,297,
298,303,470,487,492 

Yunus Nadi: 166 209,351,394,414,431,463,
500

Yusuf (Akçura), Prof.: 472 

Yusufçuk tepesi: 60

Yusuf ‹zzet Pafla: 201,207,208,209, 210, 284

Yusuf ‹zzettin Efendi (Veliaht): 54 

Yusuf Kemal (Tengirflenk): 209, 252, 255,
272, 282, 299, 304, 308

Yüksek Askerî fiûra: 387,398,404,411,414 

Yükseks›rt: 52

-Z-

Zabit Namzetleri Talimgah›: 235,236 

Zabit ve Kumandan (kitap): 29

Zabit ve Kumandan ile Hasb›hâl (kitap):
29,121

Zafer An›t›’n›n aç›l›fl› (Ankara’da): 408

Zafertepe: 264 

Zaimis (Yunanistan Cumhurbaflkan›): 480,
495

Zara: 360

Zaro A¤a: 391

Zaven Efendi (Ermeni Patri¤i Vekili): 171,172

Zayti Ferencz (Macar tarihçisi, Prof.): 468 

Zehra (Aylin), Atatürk’ün manevî k›z›: 525 

Zekâi (Apayd›n): 439,581 

Ziraat Mezunlar› Kongresi: 454 

Ziya Bey (Ayd›n Valisi): 373

Ziya Gökalp: 364,365

Ziya Hurflit: 393 

Ziya Naki (Yalt›r›m), Dr.: 571

Ziya Pafla (Bitlis eski Valisi): 170,172 

Ziyaret (Veyselkarani): 74,75,83,85 

Zok: 74

Zoltan de Mariassy (Macaristan Elçisi): 520 

Zonguldak: 389,554

Zuckerkandl (Dr.): 106

Zübeyde Han›m: 1,2,38,84,105,128,137,156,
230,231,249,255,267,277,278,279,286,
287,291,292,293,296,314,315,316,318,
319,320,321,382 

Zühtü Bey (Erzurum Valisi): 374A
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ÖNSÖZ

"Do¤umundan Ölümüne Kadar Kaynakçal› Atatürk Günlü¤ü" ismiyle haz›rla-
nan bu kitap, Atatürk'ün 1881 - 1938 aras›n› kapsayan elliyedi y›ll›k yaflam›n› ta-
rih zinciri içinde sunmaktad›r. Eserde yer alan olaylar ve tarihleri belgelere da-
yand›r›lm›fl, ilgili kaynakçalar her madde sonunda k›saltmalarla gösterilmifltir. Ki-
tab›m›z›n ismindeki "kaynakçal›" s›fat›, eserin bu niteli¤ini vurgulamaktad›r.

Atatürk'ün yaflam›na iliflkin bugüne kadar belirlenemeyen birçok tarih ve ola-
y›n, yeni belge ve araflt›rmalar›n ›fl›¤›nda ayd›nl›¤a kavuflturuldu¤u bu eserde,
yine de baz› olay tarihlerinin -belirsizlik nedeniyle- varsay›m üzerine oturtuldu¤u
görülecektir. Bu davran›fl, olaylar› birbirine ba¤lamak ve bir yaflama bütünlük ka-
zand›rmak aç›s›ndan kaç›n›lmaz olmufltur. Bu yap›lmad›¤› takdirde tarihi belirle-
nemeyen birçok olay, kronoloji zinciri içinde yer alamayacak, bu nedenle Atatürk
biyografisinde eksiklikler oluflacakt›r. Biz bu sak›ncay› dikkate alarak tarihleri ka-
ranl›k olaylar için, evvelki ve sonraki olay tarihleri ile ba¤lant› kurarak -elden gel-
di¤ince do¤ruya yak›n- bir tarih belirleme yoluna gittik; bu yöntemle tarihleri be-
lirlenen olaylar› -yeni araflt›rmalara aç›k b›rakmak üzere- kendi maddeleri so-
nunda ayr›ca gösterdik.

Belirtilmesini gerekli gördü¤ümüz di¤er bir husus da Atatürk'ün yaflam›na ilifl-
kin birçok önemli tarihin, güvenilir kaynaklarda bile farkl›l›k göstermesidir. Biz bu
konuda do¤ru tarihi belirlemeye çal›flmakla beraber, önemli olaylarda tarih tutar-
s›zl›klar›n› göstermekten de çekinmedik. Bu davran›fl, Atatürk biyografisinde sü-
regelen yan›lma ve yanl›fllar›n bir ölçüde düzeltilmesi bak›m›ndan gerekli görül-
müfltür.

Atatürk'ün an›, söylev, demeç, genelge, bildiri, mesaj, mektup ve telgraflar›
yan›nda, ona yak›nl›¤› ile tan›nm›fl kiflilerin hat›ralar›, gazete koleksiyonlar›, Ata-
türk'e ait nöbet defterleri, TBMM tutanaklar›, yak›n tarihimizle ilgili bilimsel yay›n-
lar ve çeflitli arfliv belgeleri gözden geçirilerek haz›rlanan bu eserde, yer yer gün-
leri, aylar›, hatta y›llar› kapsayan boflluklar bulundu¤u da bir gerçektir. Söz ko-
nusu dönemlere ait Atatürk'le ilgili yeterli bilgi ve belgelerin henüz yay›mlanma-
m›fl olmas›, özellikle 1931 y›l›ndan önceki resmî nöbet defterlerinin elde bulun-
may›fl›, bu boflluklar›n doldurulamay›fl›nda bafll›ca etkenleri oluflturmaktad›r.

Bütün bu güçlüklere ra¤men, Atatürk'ün yaflam›n›n kronolojik esaslar›n› içe-
ren, ayr›nt›l› ve kaynakçal› bir Atatürk günlü¤ü oluflmufl bulunmaktad›r. Eserin
kusursuz ve eksiksiz oldu¤u iddias›nda de¤ilim. Eriflebildi¤im imkânlar içinde ha-
z›rlad›¤›m bu eser, Atatürk üzerine yap›lan araflt›rmalara katk›da bulunursa ken-
dimi mutlu sayaca¤›m.

Prof. Dr. Utkan KOCATÜRK
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