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ÖN SÖZ

2
3 Nisan 2020 tarihi, ülkemiz ve milletimiz için kıymeti, manası ve ilham 
ettiği ruh daima diri kalacak önemli bir tarihtir. Zira bu tarih; vatan 
ilhak ve işgal, milletimiz esir olmak tehdidi ile karşı karşıyayken milletin 

yükselttiği Millî Mücadele’nin karargâhı ve merkezi olmuş Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin açılışının 100’üncü yıl dönümüdür. 

O karanlık günlerde milletimiz, kayıplarla ve mağlup olarak çıkılan Birinci Dünya 
Savaşı’nın sonucunda bin yıl yurt tuttuğu topraklarda yok olmak üzereydi. İki yüz 
yıl boyunca felaket ve facia ile örselenmiş aziz milletimiz, son kale olarak gördüğü 
Anadolu’dan da sürülmek istenmekteydi. Bu hain niyete ve hunhar hücumlara karşı 
asaletinden ve cesaretinden mayaladığı bir mücadele ruhunu kuşanmakta bir an 
tereddüt göstermeyen milletimiz, destansı bir mücadele vererek istiklalini yeniden 
tescil ve ilan etti.

  Açılışının 100’üncü yıl dönümünü idrak ettiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından sevk ve idare edilen Millî Mücadele, milletimizin tarihinde önemli bir 
dönüm noktasıdır. Bu kutlu hamle, Samsun’dan sonra Amasya, Erzurum, Sivas ve 
nihayet Ankara duraklarından geçerek dalga dalga bütün vatan sathına yayılmış, ‘Ya 
istiklal, ya ölüm’ şiarına bürünerek topyekûn bir dirilişe dönüşmüştür. Esas itibarıyla 
Millî Mücadele, asil milletimizin o güne kadar gösterdiği cesaret ve kahramanlığın 
bir hülasası, o günden sonraki kahramanlıklarının ön sözü olmuştur.

Milletimizin her bir ferdinin, hususen de gençlerimizin, anlamı ve gelişimi 
üzerinde uzun uzun düşünmesi gereken Millî Mücadele’nin iki esası vardır. Bu 
esaslardan ilki tam bağımsızlık hedefi; diğeri de tam bağımsızlık hedefine yönelik 
mücadelenin millî iradeye dayanarak yapılması prensibidir. İşte bu yüzden, açılışının 
100’üncü yıl dönümünü kutladığımız yüce Meclisimiz, Millî Mücadele’nin sonucu 
değil, bizzat merkezi ve karargâhıdır. 

Bu yıl 100’üncü yıl dönümünü iftiharla idrak ettiğimiz Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin tarihine ve ruhuna dair birçok faaliyet gerçekleştirilmekte ve yayın 
yapılmaktadır. Bu çalışmalardan birisi de elinizde tuttuğunuz eserdir. Mühim bilgi 
ve belgeler içeren bu eserin, okurları ve araştırmacılar için faydalı olmasını temenni 
ediyor, başta Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal olmak 
üzere eserin hazırlanmasında emeği geçenleri kutluyorum.

Bu vesileyle  100 yıl önce Ankara’da bir araya gelerek şerefli bir gelecek için 
mücadele hattını çizen ve Türkiye Büyük Millet Meclisini inşa eden, başta Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimizi, gazilerimizi 
ve 15 Temmuz’da yüce Meclisi korumak için haysiyetli bir direniş sergileyen asil 
milletimizin her bir ferdini minnetle, şükranla ve rahmetle anıyorum.
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O
smanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı sonunda imzaladığı Mondros 
Ateşkes Antlaşmasıyla yok olmanın eşiğine gelmesi ve savaşın galibi 
olan devletlerin Anadolu’da yer yer işgallere başlaması, asırlardır bu 

coğrafyada yaşayan milletimizin kaderinde önemli bir kırılmaya neden olmuştur. 
Bağımsızlığını tamamen kaybetme tehlikesiyle karşılaşan milletimiz yeniden 
örgütlenerek Anadolu’yu ve kadim başkent İstanbul’u işgalden kurtararak “Türkiye 
Cumhuriyeti” adıyla yepyeni bir devlet kurmayı başarmıştır. Bu başarı için verilen 
mücadelenin karargâhı ise Ankara’da toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. 

23 Nisan 1920 tarihindeki açılışından itibaren ülkenin ve milletin kaderini 
şekillendirecek faaliyetlere başlayan ve nihayetinde bağımsızlığımızı tüm dünyaya 
kabul ettiren Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu faaliyet ve mücadelenin önderi olan 
Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının gayretleri ve milletimizin desteği ile zafere 
ulaşarak “milli iradenin” tecelligâhı olmuştur. 

Milli iradenin ve beraberliğimizin merkezi haline gelen Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin, günümüzde “Kurtuluş Savaşı Müzesi” olarak hizmet veren ilk binası ise 
tüm bu sürecin sembolü haline gelmiş bir yapıdır. Yapımına 1915 yılında başlanan 
bu bina, başlangıçta İttihat ve Terakki Fırkası Kulübü olarak tasarlanmıştı. Dönemin 
Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın emriyle Mimar Salim Bey tarafından hazırlanan projeyi 
İttihat ve Terakki Fırkası Ankara temsilcileri Mahmut Şevket Bey ile Hasan Necati Bey 

Prof. Dr. Uğur ÜNAL

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı
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yürütmüşler, inşaat sürecine ise Askeri Mimar Hasip Bey nezaret etmiştir. Binanın 
andezit taşından oluşan kargir bölümleri tamamlanmış olsa da devam eden I. Dünya 
Savaşı koşullarının etkisiyle inşaat yarım kalmıştır. Savaşın sona erdiği 1918 yılı 
sonlarında ise inşaat çalışmaları duran bina tamamen atıl bir duruma gelmiştir. 

Bina, savaş sonunda İttihat ve Terakki Fırkasının kapatılması üzerine 1919 yılında 
İstanbul Hükümeti’nin aldığı bir kararla İttihat ve Terakki Fırkasına âit tüm menkul 
ve gayrimenkulleriyle birlikte Hazine’ye devredilmiştir. Söz konusu yapı müteakiben 
Ankara’da yaşayan Hıristiyan cemaatler tarafından geçmişteki yangınlarda harap 
olan kiliselerine karşılık ibadethane haline getirilmek istenilmiş, 27. Kolordu da 
karargâh olarak kullanmak üzere bazı girişimlerde bulunmuştur. 

Bu girişimler üzerine binanın bulunduğu arsanın sahibi olduğunu iddia eden 
Ankara Belediyesi, Dâhiliye ve Maliye Nezaretlerinden binanın mevcut haliyle devrini 
talep etmiştir. İstanbul Hükümeti ise, hem binanın henüz tamamlanmamış olması 
ve hem de Hazine’ye devredilmiş mülkler arasında bulunmasından dolayı, herhangi 
bir kuruma devrine onay vermemiştir.  1919 yılı boyunca inşaatı yarım kalmış kulüp 
binasının durumunda herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir. Bu arada 
antlaşmalar gereği Ankara’ya gelen bir Fransız subayı ile dört Fransız jandarması 
binanın bir odasında kalmaya başlamıştır. Aynı dönem Ankara’ya gelen iki İngiliz 
subayı da istasyon binasına yerleşmiştir. 

1919 yılı içinde bina bu şekilde kullanılırken, aynı yıl İstanbul’dan Anadolu’ya 
geçen Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları da milli mücadeleyi başlatmışlardır. 
Samsun’da başlayan ilk girişimler Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongresi 
süreçleriyle devam etmiştir. Bu süreçte Mustafa Kemal Paşa önderliğinde oluşan 
“Heyet-i Temsiliye” nihayet İstanbul Hükümetine seçimlerin yapılması ve Meclis-i 
Mebusanın yeniden açılması fikrini kabul ettirmeyi başarmıştır. Bu süreçte tüm 
vilayetlerde seçimler yapılarak yeni mebuslar belirlenmiş ve 12 Ocak 1920 tarihinde 
Osmanlı Mebusan Meclisi, İstanbul’da toplanmıştır. Tarihe “Son Osmanlı Mebusan 
Meclisi” olarak geçen bu meclis, işgalleri reddeden ve ülkenin bağımsızlığını 
hedefleyen Misak-ı Milli’yi 17 Şubat 1920’de ilan etmiş, galip devletlerin ülkemiz ve 
milletimiz hakkındaki olumsuz tasavvurlarının kabul edilmeyeceğini deklare etmiştir. 
Ancak bu gelişme üzerine başta İngiltere olmak üzere galip devletler İstanbul’u işgal 
etmeye ve Meclis-i Mebusan’ı dağıtmaya karar vermişlerdir. 16 Mart 1920 tarihinde 
İstanbul’un fiilen işgaliyle de Meclis-i Mebusan dağıtılmış ve pek çok mebus işgal 
kuvvetleri tarafından tutuklanmıştır.

Meclis-i Mebusan’a karşı yapılan bu kabul edilmesi güç hareket üzerine 
gelişmeleri Ankara’da yakından takip eden Mustafa Kemal Paşa başkanlığındaki 
Heyet-i Temsiliye, Ankara’da olağanüstü yetkilere sahip yeni bir meclisin toplanacağını 
ve yurt genelinde 15 gün içerisinde yeniden seçimlerin yapılarak seçilecek üyelerinin 
Ankara’ya gelmeleri gerektiğini bir tamimle tüm yurda duyurmuştur. Bu tamim 
üzerine seçimler yenilenmiş ve seçilen yeni mebuslar Ankara’ya gelmeye başlamıştır. 
İşte yine tam da bu sırada yeni meclisin faaliyet göstereceği bir bina tespit edilmeye 
çalışılmış ve natamam bir halde bekleyen eski fırka kulübü binası, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin toplanacağı bina olarak belirlenmiştir.
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Binanın ilk toplantı tarihi olarak belirlenen 23 Nisan gününe yetiştirilmesi 
ve toplantıya hazır hale getirilmesi için Ankara’daki tüm imkânlar seferber edildi. 
Eksiklerin tamamlanması görevi, Heyet-i Temsiliye tarafından, geçmişte de bu 
binanın inşaatından sorumlu olan Hasan Necati Bey’e verildi. Ankara halkının da 
yardımlarıyla binanın eksikleri kısa sürede giderildi ve bina Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin ilk toplantısına hazır hale getirildi. Ardından 23 Nisan 1920 Cuma günü, 
Hacı Bayram-ı Veli Camii’nden çıkarılan Sancak-ı Şerif’in gölgesinde okunan dualar, 
Kur’an tilavetleri ve kalabalık bir halk kitlesinin katıldığı törenlerle ilk Türkiye Büyük 
Millet Meclisi açılmış oldu.

Faaliyetlerine başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi, sonraki dört yıl boyunca 
ülkeyi ve milleti tek bir amaç etrafında birleştirmiş ve işgalci güçlere karşı verdiği 
Kurtuluş Savaşı ile yurdu düşman işgalinden kurtarmayı başarmıştır. Aynı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi; bu kez diplomatik alanda kazandığı başarılarla ülkenin 
bağımsızlığını tüm dünyaya kabul ettirmiş ve 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’ni kurmuştur.

Ülkenin kurtarılması ve yeni devletimizin kurulmasını sağlayan ve açılışının 
yüzüncü yılını idrak ettiğimiz “ilk” ve “gazi” olma unvanlarını da taşıyan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin1920-1924 yılları arasında faaliyet gösterdiği Birinci TBMM 
Binası hakkında, TBMM Başkanlığı ile Devlet Arşivleri Başkanlığı’nın ortak çalışması 
sonucu gerçekleşen bu eserde; Devlet Arşivleri bünyesindeki Cumhuriyet Arşivi ve 
Osmanlı Arşivi belgeleri ile ATASE Arşivi’ndeki belgeler, fotoğraflar ve Kurtuluş Savaşı 
Müzesi’ndeki orijinal fotoğraflar bulunmaktadır.

Çalışmada, söz konusu belgelerle Birinci TBMM Binası’nın yapım aşamalarına ait 
tarihsel hikâye anlatılmaya çalışıldığı gibi inşaatın yarım kalması, bu süreçte binaya 
talip olanlar, binanın atıl duruma düşmesi ve Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki 
Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’da olağanüstü yetkilere sahip yeni bir meclis toplama 
gayretleri de gösterilmek istenmiştir.

Dönemin yazı dili olan Osmanlı Türkçesi ile kaleme alınmış belgelerin 
orijinal görüntüleri ile çeviri yazılarına da eserde yer verilmiştir. Ayrıca anlaşılırlığı 
kolaylaştırma gayesi ile söz konusu metinler sadeleştirilmişlerdir. 

Yüz yıl önce Ankara’da açılan ve milli iradenin billurlaştığı ilk mekân olan Birinci 
TBMM Binası hakkındaki bu çalışmanın araştırmacılar ve okuyucular için faydalı 
olacağı inancındayım.

 

 Prof. Dr. Uğur ÜNAL

 Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı
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BOA, DH.UMVM, 97 / 10 – 1 (29 Aralık 1918)

Yapımına 1915 yılında başlanan ancak inşaatı yarım kalan Ankara’daki İttihad ve Terakki 

Kulübü binasını Hıristiyanların ibadethane, 27. Kolordu Komutanlığının da karargâh yapmak istedikleri 

oysa belediyeye ait bir arsa üzerinde bulunan bu binanın borçlarıyla birlikte Ankara Belediyesine 

devredilmesinin daha uygun olacağını bildiren Ankara Valisi Hüseyin Azmi Bey’in Dahiliye Nezaretine 

gönderdiği yazı. 

[Sadeleştirme]

Ankara Valiliği’nden Dahiliye Nezareti’ne,

1915 yılında inşasına başlanılıp tamamlanma aşamasına gelmişken İttihat ve 
Terakki Cemiyeti’nin kapatılması üzerine inşaat çalışmaları durarak adeta sahipsiz 
kalan Ankara’daki İttihat ve Terakki Kulübü binasını ibadethane yapmak için Rumlar, 
Ermeniler ve Katolikler ayrı ayrı müracaat girişiminde bulunmak istemektedirler. Ayrıca 
bu binayı kolordu için karargah binası yapmak amacıyla askeri yetkililerin de kendi 
üst makamlarına müracaat ettiği işitilmektedir. Bu duyumların ne dereceye kadar 
gerçek olduğunu araştırmaya lüzum görmesem de her halde Hıristiyanların yanan 
kiliseleri karşılığında bu binanın kendilerine bırakılması girişiminde bulunmaları 
anlaşılır bir şeydir. Kolordu karargahı yapmak üzere Ankara’ya gelme emrini aldığı 
haber verilen 27. Kolordu’nun ise buraya geldiğinde hemen fark edilecek bu binayı 
almak isteyeceği de ihtimal dahilindedir. Halbuki halkın yardımlarıyla inşa edilen bu 
bina Ankara Belediyesi tarafından bir çok masraflar edilerek belediyeye ait binalar 
yaptırılmak için düzenlenmiş bir belediye arsası üstündedir. Yapılan araştırmaya göre 
kereste gibi inşaat malzemelerinden dolayı da 3000 lira kadar henüz ödenmemiş 
borcu bulunmaktadır. Ankara’nın şimdiki harap hali ile mukayese edildiğinde pek 
muhteşem olan bu binanın ibadethane yapılması için Hıristiyanlara verilmesi ya 
da Kolordu tarafından alınması kesinlikle doğru değildir. Her halde binanın, arsa 
sahibi olan Ankara Belediyesi’ne bırakılması ve borcunun da belediyeye devri uygun 
olacaktır. Bu konuda Dahiliye Nezareti emrinin telgrafla tebliğ edilmesini istirham 
eylerim. 

29 Aralık 1918

[imza] Ankara Valisi Hüseyin Azmi

[Çeviri Yazı]

[Ankara Vilâyeti’nden],

Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi’ne,

Devletlü efendim hazretleri,

Ankara’da 1331 [1915] senesinde inşâsına başlanılub ikmâli kuvve-i karîbeye 
gelmiş ve İttihâd ve Terakkî’nin sükûtu üzerine inşâ’at-ı ikmâliyesi dûçâr-ı ta‘tîl olarak 
âdetâ sâhibsiz kalmış bulunan kulüb binâsını Rumların Ermenilerin [ve] Katoliklerin 
ma‘bed ittihâz etmek üzere ayrı ayrı mürâaca‘at ve istirhâmât teşebbüsünde 
bulunmak üzere oldukları ve cihet-i askeriyenin de bu binâyı kolordu dâ’iresi 
ittihâzı için merci‘ine mürâaca‘at etdiği işidilmekdedir, mesmû‘ât-ı vâkı‘anın ne 
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dereceye kadar mukârin-i hakîkat olduğunu tahkîke lüzûm görmemiş isem de 
her hâlde Hıristiyanların esnâ-yı harîkde yanan kiliseleri mukâbilinde kendilerine 
terki teşebbüsünde bulunmaları müsteb‘id olmadığı gibi karârgâh ittihâz etmek 
üzere Ankara’ya azîmet emrini aldığı haber verilen yirmi yedinci kolordunun 
buraya vürûdunda ilk evvel nazarına çarpacak bu binâyı işgâl etmek isteyeceği de 
ihtimâl dâhilindedir, hâlbuki binâ-yı mezkûr Ankara Belediyesi tarafından bir çok 
masârıf ihtiyâr ile belediyeye â’id emâkin yapdırılmak üzere tesviye etdirilmiş bir 
arsa üzerine i‘ânât ile inşâ edilmiş ve tahkîk kılındığına göre kereste gibi levâzım-ı 
inşâ’iyeden dolayı üç bin lira kadar henüz tesviye edilememiş deyni mevcûd bir 
binâdır, Ankara’nın hâl-i harâbîsine kıyâsen pek muhteşem olan bu binânın gerek 
ma‘bed ittihâzı için Hıristiyanlardan bir kısmına i‘tâsı ve yahud cihet-i askeriyenin 
işgâli kat‘iyen münâsib olamayub her hâlde bu binânın zemînine sâhib olan Ankara 
Belediyesi’ne terki ve düyûnunun da oraya devr ü tevdî‘i muvâfık-ı maslahat ve 
memleket için de müstelzem-i şeref olacağından bu bâbdaki irâde-i sâ’ibe-i nezâret-
penâhîlerinin telgrafla teblîğ buyurulmasını istirhâm eylerim, ol bâbda emr ü fermân 
hazret-i men lehü’l-emrindir.

Fi 25 Rebiülevvel sene [1]337 ve fi 29 Kanunıevvel sene [1]334 [29 Aralık 1918]

[imza] Ankara Vâlîsi [Hüseyin] Azmi
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BOA, DH.UMVM, 97 / 10 – 2 (12 Ocak 1919)

Halkın yardımlarıyla belediye arsası üzerine yapılan ve borcu bulunan İttihat ve Terakki Kulübü 

binasının borçları ile birlikte Ankara Belediyesine devredilmesinin uygun olduğunu bildiren Dahiliye 

Nezaretinin Ankara Valiliğine gönderdiği telgrafın müsveddesi.

[Sadeleştirme]

Dahiliye Nezareti’nden Ankara Valiliği’ne,

Temize çekme tarihi 11 Ocak 1919,

29 Aralık 1918 tarihli yazıya cevaptır,

Belediyenin arsası üzerine halkın yardımlarıyla ve hayli borca girilerek yapılmış 

olan binanın belediyeye terki ve borçlarının belediyece devir alınması uygundur.

[b yüzünde]

Sevk tarihi 12 Ocak 1919

[Çeviri Yazı]

[Dâhiliye Nezâreti’nden],

Ankara Vilâyeti’ne telgraf,

Tebyîz târîhi fi 11.1.[13]35 [11 Ocak 1919],

C[evabdır] 29 Kanunıevvel sene [1]334 [29 Aralık 1918] [tarihli] tahrîrâta,

Belediyenin arsası üzerine i‘âne-i ahâlî ile ve hayli düyûnât ihtiyârıyla yapılmış 

olan binânın belediyeye terki ve düyûnunun belediyece devr alınması muvâfıkdır.

[b yüzünde]

Târîh-i sevki 12 Kanunısani sene [13]35 [12 Ocak 1919]
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BOA, DH.ŞFR, 615 / 66 (15 Şubat 1919)

Kapatılan İttihat ve Terakki Cemiyetinin menkul ve gayrimenkul tüm mal varlığının Hazine’ye 

devredilmesine dair gelen emir üzerine bağlı birimlere gereken talimatın verildiği ve bu konuda 

malumat alındığında bilgi verileceğini bildiren Ankara Valisi Hüseyin Azmi Bey’in Dahiliye Nezaretine 

çektiği telgraf.

[Sadeleştirme]

Ankara Valiliğinden Dahiliye Nezaretine,

Kapatılan İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin menkul ve gayrimenkul tüm mal 

varlığına el konulmasını emreden 9 Şubat 1919 tarihli iki telgraf üzerine gereken 

kişilere durum tebliğ edilmiştir. Daha önce Maliye Nezaretinden gelen tebligat 

üzerine Maliye yetkililerince de gereken işlemlere başlanmıştı. Bu konuda bağlı 

birimlerden istenilen bilgiler ulaştığında malumat verilecektir.

15 Şubat 1919

[imza] Ankara Valisi Hüseyin Azmi

[Çeviri Yazı]

[Ankara Vilâyeti’nden],

Dâhiliye Nezâret-i Celîlesine telgrafnâme,

Mahreci: Ankara,

İttihâd ve Terâkkî Cem‘iyet-i mefsûhesinin menkûl [ve] gayr-i menkûl kâffe-i 

tasarrufâtına vaz‘-ı yed edilmesine âmir olan 9 Şubat sene [1]335 [9 Şubat 1919] târîhli 

iki kıt‘a şifre telgrafnâme-i nezâret-penâhîleri üzerine îcâb edenlere teblîğ-i keyfiyet 

olundu, evvelce Mâliye Nezâretinden vukû‘ bulan teblîgât üzerine cihet-i mâliyece 

icrâ-yı îcâbına teşebbüs edilmiş idi, vâkı‘â netâyicine dâ’ir merkez ve mülhakâtdan 

istenilen ma‘lûmâtın vusûlünde arz-ı keyfiyet edileceği ma‘rûzdur.

Fî 15 minhu [Şubat 1335] [15 Şubat 1919]

[imza] Ankara Vâlîsi [Hüseyin] Azmi
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BOA, DH.UMVM, 97 / 10 – 3 (28 Nisan 1919)

Kapatılan İttihat ve Terakki Cemiyetinin Ankara’daki kulüp binasının üzerinde bulunduğu 

arsanın belediyeye ait olmayıp metruk bir mezarlık olması, arsa üzerindeki binanın değerli olması 

ve İttihat ve Terakki Cemiyetine ait binaların Maliye Nezaretine devredilmiş olmasından dolayı bu 

binanın Ankara Belediyesine devrinin mümkün olmadığını bildiren Maliye Nezareti Müsteşarı Mihran 

Efendi tarafından Dahiliye Nezaretine gönderilen yazı.

[Sadeleştirme]

Maliye Nezareti’nden Dahiliye Nezareti’ne,

Özet: Ankara İttihat ve Terakki Kulübü binası hakkında,

Ankara Defterdarlığı’nın telgrafla bildirdiğine göre, kapatılan İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’ne ait olup Maliye yetkililerince el konulan Ankara Kulübü binasının 
belediye arsası üzerine inşa edilmiş olmasından dolayı henüz ödenmemiş 3000 
lira kadar borcunu üstlenmek şartıyla belediyeye terki Ankara Valiliği’nce talep 
edilmektedir. Mahallinden alınan izahata göre 30-40 bin lira değerinde olan bu 
binanın böyle pek az bir bedelle belediyeye devri Hazine’nin menfaatlerine uygun 
düşmemektedir. Esasen arsa da belediyenin malı olmayıp metruk bir mezarlık 
yeridir. Bundan başka belediyeye terk bedeli bu binanın kıymetine nazaran hiç 
mesabesindedir. Arsanın belediyenin malı olduğu sabit olursa usulen belirlenecek 
bedel ile borçların Hazine’ce ödenmesi de mümkündür. Durumun Ankara Valiliği’ne 
bu şekilde tebliği ile sonucun bildirilmesi.

28 Nisan 1919

[imza] Maliye Nazırı Müsteşarı Mihran

[Çeviri Yazı]

[Mâliye Nezâreti’nden],

Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi’ne,

Hulâsa: Ankara İttihâd ve Terakkî Kulübü binâsı hakkında,

Devletlü efendim hazretleri,

Mefsûh İttihâd ve Terakkî Cem‘iyeti’ne â’id olub cihet-i mâliyece vaz‘-ı 
yed olunan Ankara Kulübü binâsının belediyeye â’id arsa üzerine inşâ edilmiş 
olmasına binâ’en henüz tesviye edilememiş üç bin lira kadar düyûnu da kabûl 
ve tesviye edilmek şartıyla mezkûr binânın belediyeye terki ol bâbdaki teblîgât-ı 
aliyye-i nezâret-penâhîlerine atfen vilâyetce taleb edilmekde olduğu Ankara 
Defterdârlığından keşîde kılınan telgrafnâmede beyân olunmakdadır, mahallinden 
alınan îzâhâta nazaran otuz kırk bin lira değerinde olan sâlifü’z-zikr binânın böyle 
pek cüz’î bir bedelle terki menfa‘at-i hazîneye muvâfık olamayacağı gibi esâsen 
arsa dahi belediyenin mâlı olmayub metrûk kabristân yeri oldukdan başka bedeli 
binânın kıymetine nazaran lâ-şey mesâbesinde olduğu cihetle belediyenin mâlı 
olduğu sâbit olduğu takdîrde usûlen ta‘yîn olunacak bedel-i misliyle mevzû‘-ı 
bahs düyûnun hazînece tesviyesi de mümkün ve tabî‘î bulunmuş olduğundan 
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keyfiyetin vilâyet-i müşârün ileyhâya ol vechile teblîğiyle netîcesinin müsâra‘aten 
inbâ buyurulması bâbında emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.

Fî 26 Receb sene [1]337 ve fi 28 Nisan sene [1]335 [28 Nisan 1919]

[imza] Mâliye Nâzırı nâmına Müsteşâr Mihran
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BOA, DH.UMVM, 97 / 10 – 6 (10 Mayıs 1919)

Ankara’daki İttihat ve Terakki Kulübü binasının üzerinde bulunduğu arsanın belediye ait olmayıp 

metruk bir mezarlık olması ve arsa üzerindeki binanın çok değerli olması nedeniyle kulüp binasının 

Ankara Belediyesine devrinin mümkün olmadığı ayrıca söz konusu arsayı belediyenin ne şekilde tasarruf 

ettiği konusunda ayrıntılı bilgi verilmesi gerektiğini bildiren Dahiliye Nezaretinden Ankara Valiliğine 

çekilen telgraf müsveddesi.

[Sadeleştirme]

Dahiliye Nezaretinden Ankara Valiliğine,

Temize çekilme tarihi 8 Mayıs 1919,

12 Ocak 1919 tarihli telgrafa ektir,

Kulüp binası arsasının belediye malı olmayıp metruk bir mezarlık yeri olduğu 

ve 30-40 bin lira kıymetindeki bu binanın 3000 lira borcunun ödenmesi şartıyla 

belediyeye devrinin mümkün olamayacağı, Maliye Nezaretinden bildirilmektedir. 

Belediyenin söz konusu arsaya ne şekilde mutasarrıf olduğu hakkında ayrıntılı 

malumat verilmesi.

[b yüzünde]

10 Mayıs 1919

[Çeviri Yazı]

[Dâhiliye Nezâreti’nden],

Ankara Vilâyeti’ne,

Tebyîz târîhi 8 Mayıs [1]335 [8 Mayıs 1919],

Zeyl[dir] 12 Kanunısani sene [1]335 [12 Ocak 1919] [tarihli telgrafa],

Kulüb binâsının arsası belediye mâlı olmayub metrûk kabristân mahalli olduğu 

beyânıyla otuz kırk bin lira kıymetindeki bu binânın üç bin lira düyûnunun tesviyesi 

şartıyla devri kâbil olamayacağı Mâliye Nezâretinden bildiriliyor, belediyenin mezkûr 

arsaya sûret-i tasarrufu hakkında ma‘lûmât-ı vâzıha i ‘tâsı.

[b yüzünde]

Fî 10 Mayıs sene [13]35 [10 Mayıs 1919]
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BOA, DH.UMVM, 97 / 10 – 7 (24 Mayıs 1919)

Yapımına 1915 yılında başlanan ancak inşaatı yarım kalan İttihat ve Terakki Kulübü binasının, 
12 Ocak 1919 tarihli telgrafla bildirilen Dahiliye Nezareti emri gereği Ankara Belediyesine devredilmesi 
işlemlerinin başlatıldığı ve söz konusu arsanın metruk bir mezarlık yeri olmayıp yol fazlası bir arsa olduğu 
ve Şura-yı Devlet kararıyla belediye terk edildiğini bildiren Ankara Valisi Ali Muhiddin Paşa’nın Dahiliye 
Nezaretine gönderdiği yazı.

[Sadeleştirme]

Ankara Valiliğinden Dahiliye Nezaretine,

Özet: İttihat ve Terakki Kulübü olarak inşa edilen binanın belediyeye terki hakkında,

10-11 Mayıs 1919 tarihli ve 502 numaralı telgrafa cevaptır,

Ankara Belediyesi tarafından pek çok masraf ile belediyeye ait binalar yaptırılmak 
için düzenlenmiş bir arsa üzerine halkın katkılarıyla 1915 yılında inşasına başlanan 
ancak İttihat ve Terakkinin kapatılmasıyla inşaatı yarım kalan kulüp binasının arsa 
sahibi olan Ankara Belediyesine terkinin ve borçlarının belediyeye devir edilmesinin 
uygun olacağı daha önce bildirilmişti. Bu konuda 12 Ocak 1919 tarihli ve 8083/19 
numaralı telgrafla belediyenin arsası üzerine halkın yardımlarıyla ve borçlanarak 
yapılmış olan bu binanın belediyeye terki ve borçlarının da belediyece devren alınması 
emredilmiş ve bu konuyla ilgili işlemlerin tamamlanması ve evrakının düzenlenmesi 
için Ankara Tapu Müdürlüğüne talimat verilmişti. Belediyenin verdiği son bilgiye 
göre kulüp binasının arsası esasen mezarlık olmayıp yol fazlası arsadır ve Şura-yı 
Devlet mazbatasıyla belediyeye terk olunmuştur. Ayrıca buranın toprak tesviyesi ile 
diğer işlemleri için belediyece pek çok masraf yapıldığı, inşa edilmiş olan bu binanın 
borçlarının da belediyece ödeneceği ve tamamlanması için ise 5-6 bin liraya daha 
ihtiyaç olduğu bildirilmiştir. Zaten ferağ işlemleri için Ankara Tapu Müdürlüğüne 
talimat verilmiş olduğundan bu husus tamamıyla halledilmiş durumdadır.

24 Mayıs 1919

[mühür] Ankara Valisi Ali Muhiddin ibn Mevlana

[Çeviri Yazı]

[Ankara Vilâyeti’nden],

Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi’ne,

Hulâsa: İttihâd ve Terakkî Kulübü olarak inşâ edilen binânın belediyeye terki 
hakkında,

Devletlü efendim hazretleri,

10-11 Mayıs sene [1]335 [10-11 Mayıs 1919] târîh ve beş yüz iki numaralı 
telgrafnâme-i nezâret-penâhîleri arîza-icevâbiyesidir,

Ankara Belediyesi tarafından bir çok masârıf ihtiyâr ile belediyeye â’id emâkin 
yapdırılmak üzere tesviye etdirilmiş bir arsa üzerine i‘ânât ile 1331 [1915] senesinde 
inşâsına başlanılub ikmâli kuvve-i karîbeye gelmiş iken İttihâd ve Terakkînin sükût ve 
infisâhı üzerine inşâ’ât-ı ikmâliyesi dûçâr-ı ta‘tîl olan binânın zemînine de sâhib olan 
Ankara Belediyesine terki ve düyûnunun oraya devr ü ihâlesi muvâfık-ı maslahat ve 
memleket için bâ’is-i şeref olacağından bahs ile evvelce vâki‘ olan arz ve iş‘âr üzerine 
cevâben telakkî olunan 12 Mart [doğrusu Kanunıevvel olmalıydı] sene [1]335 [12 
Ocak 1919] târîh ve 8083/19 numaralı telgrafnâme-i devletlerinde belediyenin arsası 
üzerine i‘âne-i ahâlî ile ve hayli düyûn ihtiyârıyla yapılmış olan binânın belediyeye terki 
ve düyûn-ı mezkûrenin de belediyece devren alınması emr ü izbâr buyurulmasıyla 
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ol vech ile sened-i hâkânîsinin tanzîmi [Ankara] Defter-i Hâkânî Müdîriyetine teblîğ 
kılındı, bu def‘aki isti‘lâm-ı âsâfâneleri üzerine lede’s-su’âl belediye riyâsetinden 
verilen îzâhât-ı cevâbiyede kulüb binâsının arsası esâsen kabristân olmayub tarîk 
fazlası olduğu ve Şûrâ-yı Devlet mazbatasıyla belediyeye terk olunmuş bulunduğu 
ve ma‘a-mâ-fîh buranın tesviye-i türâbiye ve sâ’iresi için belediyece pek çok masraf 
ihtiyâr edildiği ve i‘âne-i ahâlî ile inşâ edilmiş olan bu binânın düyûnu belediyeden 
tesviye olunacağı ve ikmâl-i nevâkısı da beş altı bin lira sarfına mütevakkıf bulunduğu 
bildirilmiş ve zâten mu‘âmele-i tefrîgiyesinin îfâsı evvelki emr ü iş‘âr-ı âlî-i nezâret-
penâhîleri üzerine [Ankara] Defter-i Hâkânî Müdîriyetine bildirilerek bu keyfiyet 
tamâmıyla hall edilmiş olmağla ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.

Fî 24 Şaban sene [1]337 ve fî 24 Mayıs sene [1]335 [24 Mayıs 1919]

[mühür] Ankara Vâlîsi Ali Muhiddin ibn Mevlana
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BOA, DH.UMVM, 97 / 10 – 9 (13 Temmuz 1919)

Dahiliye Nezareti emri gereği İttihat ve Terakki Kulübü binasının Ankara Belediyesine devri 

işlemlerinin başlatıldığı ancak Maliye Nezaretinin verdiği son talimat üzerine devir işlemlerinin 

durdurulduğu oysa söz konusu kulüp binasının Hazine’ye devrini gerektirecek bir durum olmadığı ve bu 

konuda Maliye Nezaretinin yeni bir talimat göndermesi gerektiğini ifade eden Ankara Valisi Ali Muhiddin 

Paşa’nın Dahiliye Nezaretine gönderdiği yazı.

[Sadeleştirme]

Ankara Valiliğinden Dahiliye Nezaretine,

Özet: Ankara’daki kulüp binası hakkında,

Ankara Belediyesi tarafından pek çok masraf ile belediyeye ait binalar yaptırılmak 

için düzenlenmiş bir arsa üzerine halkın katkılarıyla 1915 yılında inşasına başlanana 

ancak İttihat ve Terakkinin kapatılmasıyla inşaatı yarım kalan kulüp binasının arsa sahibi 

olan Ankara Belediyesine terkinin ve borçlarının belediyeye devir edilmesinin uygun 

olacağı daha önce bildirilmişti. Bu konuda 12 Ocak 1919 tarihli ve 8083/19 numaralı 

telgrafla belediyenin arsası üzerine halkın yardımlarıyla ve borçlanarak yapılmış olan 

bu binanın belediyeye terki ve borçlarının da belediyece devren alınması emredilmiş 

ve bu konuyla ilgili işlemlerin tamamlanması ve evrakının düzenlenmesi için Ankara 

Tapu Müdürlüğüne talimat verilmişti. Ardından belediyenin verdiği son bilgiye göre 

de kulüp binası arsasının esasen mezarlık olmayıp yol fazlası arsa olduğu ve Şura-yı 

Devlet mazbatasıyla belediyeye terk olunduğu, ayrıca buranın toprak tesviyesi ile 

diğer işlemleri için belediyece pek çok masraf yapıldığı, borçlarının da belediyece 

ödeneceği bildirilmiştir. Zaten ferağ işlemleri için Ankara Tapu Müdürlüğüne de 

talimat verilmiş olduğundan bu husus tamamıyla halledilmiş durumdadır. Son 

olarak kulüp binalarının Hazineye devir ve teslimi hakkında emre istinaden Ankara 

İttihat ve Terakki Kulübünün de Maliyeye devri lazım geleceği mütalaasıyla Maliye 

Nezareti ile Ankara Defterdarlığı arasında yazışmalar yapılmıştır. Bu yazışmalara göre 

kesin karar verilinceye kadar herhangi bir işlem yapılmaması Ankara Defterdarlığı ve 

Ankara Tapu Müdürlüğünden bildirilmektedir. Bu son gelişmeyi ele alan Vilayet İdare 

Meclisi Dahiliye Nezareti emri ile belediyeye devir işlemleri başlatılan Ankara İttihat 

ve Terakki Kulübü arsasının belediye ait olması ve 3000 liralık borcun da belediyece 

üstlenilmesi nedeniyle Hazinenin bu binaya el koymasının mümkün olmadığı kararını 

almıştır. Bu nedenle Maliye Nezaretinin de idare meclisinin aldığı karara uygun emir 

vermesi gerekmektedir.

13 Temmuz 1919

[mühür] Ankara Valisi Ali Muhiddin ibn Mevlana
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[Çeviri Yazı]

[Ankara Vilâyeti’nden],

Dâhiliye Nezâret-i Celîlesi’ne,

Hulâsa: Ankara’daki kulüb binâsı hakkında,

Devletlü efendim hazretleri,

Ankara Belediyesi tarafından bir çok masârıf ihtiyârıyla belediyeye â’id 

emâkin yapdırmak üzere tesviye etdirilmiş bir arsa üzerine [1]331 [1915] senesinde 

inşâsına başlanılub ikmâli kuvve-i karîbeye gelmiş iken İttihâd ve Terakkînin sükût 

ve infisâhı üzerine inşâ’ât-ı mütebâkiyesi dûçâr-ı ta‘tîl olan binânın zemînine de 

sâhib olan Ankara Belediyesine terki ve düyûnunun da belediyece devren alınması 

makâm-ı âlî-i nezâret-penâhîlerinden cevâben  şeref-vârid olan 20 Mart sene [1]335 

[doğrusu 12 Kanunısani 1335 olmalıydı] [12 Ocak 1919] târîh ve 8083-19 numaralı 

telgrafnâmede emr ü izbâr buyurulmasıyla o sûretle sened-i hâkânîsinin belediye 

dâ’iresi nâmına tanzîmi [Ankara] Defter-i Hâkânî Müdîriyetine teblîğ kılındığı 

gibi bunu müte‘âkib bu bâbda ba‘zı isti‘lâmâtı hâvî şeref-vârid olan 10-11 Mayıs 

sene [1]335 [10-11 Mayıs 1919] târîh ve 502 numaralı telgrafnâme-i âlî-i nezâret-

penâhîleri üzerine de kulüb binâsının arsası esâsen kabristân olmayub tarîk fazlası 

olduğu ve Şûrâ-yı Devlet mazbatası ile belediyeye terk edilmiş bulunduğu ve ma‘a-

mâ-fîh burasının tesviye-i türâbiye ve sâ’iresi için belediyece pek çok masraf ihtiyâr 

edildiği ve i‘âne-i ahâlî ile inşâ edilmiş olan bu binânın düyûnu da belediyeye 

devr olunduğu ve zâten mu‘âmele-i tefrîgiyesinin îfâsı evvelki emr ü iş‘âr-ı âlî-i 

âsâfâneleri üzerine [Ankara] Defter-i Hâkânî Müdîriyetine bildirilerek keyfiyete 

tamâmıyla hall edilmiş nazarıyla bakıldığı 24 Mayıs sene [1]335 [24 Mayıs 1919] 

târîh ve 20111-695 numaralı arîza-i cevâbiye ile arz olunmuşdu, kulüb binâlarının 

Hazîne-i Celîleye devr ü teslîmi hakkında emre kıyâsen Ankara İttihâd ve Terakkî 

Kulübünün dahi cihet-i mâliyeye devri lâzım geleceği mütâla‘asıyla sûret-i hâlden 

bahisle Mâliye Nezâret-i Celîlesiyle Defterdârlık beyninde muhâbere cereyân 

etmekde olduğundan netîceye kadar bir mu‘âmele yapılmaması Defterdârlıkdan 

ifâde olunduğu [Ankara] Defter-i Hâkânî Müdîriyetinden bildirilmesiyle keyfiyet 

Meclis-i İdâre-i Vilâyetce lede’t-tezekkür Ankara İttihâd ve Terakkî Kulübünün 

belediyeye terki emr-i âlî-i nezâret-penâhîleri iktizâsından olmağla berâber arsası 

esâsen ber-vech-i ma‘rûz belediyenin mâlı bulunmasına ve üç bin lira deyni dahi 

belediyeye devr edilmesine nazaran mezkûr kulübün Hazîne-i Celîlece vaz‘-ı yed 

edilmesi îcâb eden kulüb binâlarına kıyâs edilemeyeceğinden nezâret-i müşârün 

ileyhâdan dahi o yolda teblîgât icrâ etdirilmesi husûsunun nezâret-i celîlelerine 
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arz ve izbârına karâr verilmiş olmağla ber-vech-i ma‘rûz iktizâsının emr ü inbâsına 

müsâ‘ade-i celîle-i nezâret-penâhîlerinin şâyân buyurulması bâbında emr ü fermân 

hazret-i men lehü’l-emrindir.

Fî 15 Şevval sene [1]337 ve fî 13 Temmuz sene [1]335 [13 Temmuz 1919]

[mühür] Ankara Vâlîsi Ali Muhiddin ibn Mevlana
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BOA, DH.UMVM, 97 / 10 – 12 (13 Ağustos 1919)

Kapatılan İttihat ve Terakki Cemiyetine ait gayrimenkullerin Hazineye devredilmesinin 

Meclis-i Vükela (İstanbul Hükümeti) tarafından alınmış bir karar olduğu, bu karar gereği Ankara’daki 

tamamlanmamış İttihat ve Terakki Kulübü binasının Ankara Belediyesine devrinin mümkün olmadığı, 

bu nedenle Ankara Vilayetine de aynı minvalde talimat verilmesi gerektiğini bildiren Maliye Nezareti 

Müsteşarı Mihran Efendi’nin Dahiliye Nezaretine gönderdiği yazı.

[Sadeleştirme]

Maliye Nezaretinden Dahiliye Nezaretine,

Özet: Ankara’daki tamamlanmamış kulüp binası hakkında,

10 Haziran 1919 tarihli ve 9026-877 numaralı yazıya cevaptır,

Kapatılan İttihat ve Terakki Cemiyetinden kalan gayrimenkullerin Hazineye devir 

edilmesi Meclis-i Vükela kararı gereğidir.  Bunların nasıl idare edileceği konusunda 

ise henüz son karar verilmemiştir. Bu nedenle Ankara’daki tamamlanmamış kulüp 

binasının Ankara Belediyesine terki kabil olamaz. Ankara Valiliğine de aynı şekilde 

emir verilmesi gerekir.

13 Ağustos 1919

[imza] Maliye Nazırı namına Müsteşar Mihran

[Çeviri Yazı]

[Mâliye Nezâreti’nden],

Dâhiliye Nezâret-i Celîlesine,

Hulâsa: Ankara’daki nâ-tamâm kulüb binâsı hakkında,

Devletlü efendim hazretleri,

10 Haziran sene [1]335 [10 Haziran 1919] târîhli ve 9026-877 numaralı tezkere-i 

aliyye-i nezâret-penâhîleri cevâbıdır,

Mefsûh İttihâd ve Terakkî Cem‘iyetinden müdevver emvâl-i gayr-i menkûleye 

Hazînece yalnız vaz‘-ı yed edilmesi Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâ karârı iktizâsından olub 

bunların suret-i idâreleri henüz bir karâra rabt edilmemiş olmağla Ankara’daki nâ-

tamâm kulüb binâsının belediyeye terki kâbil olamayacağını arz ve vilâyete de ol 

vechile icrâ-yı teblîgât buyurulması temennî olunur, ol bâbda emr ü fermân hazret-i 

men lehü’l-emrindir.

Fî 15 Zilkade sene [1]337 ve fî 13 Ağustos sene [1]335 [13 Ağustos 1919]

[imza] Mâliye Nâzırı nâmına Müsteşâr Mihran
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BOA, DH.UMVM, 97 / 10 – 13 (21 Ağustos 1919)

Kapatılan İttihat ve Terakki Cemiyetine ait gayrimenkullerin Hazineye devredilmesinin Meclis-i 

Vükela (İstanbul Hükümeti) tarafından alınmış bir karar olduğu ve bu karar gereği Ankara’daki 

tamamlanmamış İttihat ve Terakki Kulübü binasının Ankara Belediyesine devrinin mümkün olmadığı 

bildirilen Dahiliye Nezaretinden Ankara Valiliğine çekilen telgraf müsveddesi.

[Sadeleştirme]

Dahiliye Nezaretinden Ankara Valiliğine,

Temize çekme tarihi 19 Ağustos 1919,

24 Mayıs 1919 tarihli ve 20111-695 numaralı yazıya cevaptır,

Kapatılan İttihat ve Terakki Cemiyetinden kalan gayri menkullerin Hazineye 

devir edilmesinin Meclis-i Vükela kararı gereği olduğu ve bu nedenle Ankara’daki 

tamamlanmamış kulüp binâsının şimdilik belediyeye terkinin mümkün olmadığı 

Maliye Nezaretinden bildirilmektedir.

[b yüzünde]

Sevk tarihi 21 Ağustos 1919

[Çeviri Yazı]

[Dâhiliye Nezâreti’nden],

Ankara Vilâyet-i Aliyyesi’ne,

Tebyîz târîhi 19 Ağustos sene [1]335 [19 Ağustos 1919],

24 Mayıs sene [1]335 [24 Mayıs 1919] târîhli [ve] 20111-695 numaralı tahrîrât-ı 

behiyyeleri cevâbıdır,

Mefsûh İttihâd ve Terakkî Cem‘iyetinden müdevver emvâl-i gayr-i menkûleye 

Hazînece yalnız vaz‘-ı yed edilmesi Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâ karârı iktizâsından olub 

bunların sûret-i idâreleri henüz karâra rabt edilmemiş olduğundan Ankara’daki nâ-

tamâm kulüb binâsının belediyeye terki kâbil olamayacağı bi’l-muhâbere Mâliye 

Nezâretinden cevâben bildirilmiş olmağla ol bâbda.

[b yüzünde]

Târîh-i sevki 21 Ağustos sene [13]35 [21 Ağustos 1919]
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ATASE, İSH, 272-69 (15 Eylül 1919)

Kolordu Komutanlığı yapılmak istenen ve henüz tamamlanmamış olan Ankara’daki İttihat ve 

Terakki Kulübü binasının planı. (Beyaz renkli rakamlar sonradan eklenmiştir)

[Sadeleştirme]

1. Kolordu Komutanlık Binası yapılmak üzere inşaatının bitirilmesi emredilen 

Ankara İttihat ve Terakki Kulübü’nün düzenlenen keşfine ilişik iki boyutlu plan

2. Oda

3. Hela

4. Koridor

5. Giriş salonu

6. Sahanlık

7. Ölçek 1/100

8. Sanal çizgiler ile gösterilen bölme duvarları büyük salonun tadil edilecek 

şeklini gösterir.

9. 15 Eylül 1919

 [Çeviri Yazı]

1. Kolordu Kumandanlık Dâ’iresi ittihâz edilmek üzere ikmâl-i inşâsı emir 

buyurulan Ankara İttihâd ve Terakkî Kulübünün tanzîm edilen keşfine merbût 

resm-i musattah

2. Oda

3. Hela

4. Koridor

5. Medhal salonu

6. Sahanlık

7. Mikyâs 1/100

8. Hutût-ı mevhûme ile gösterilen bölme duvarları büyük salonun ta‘dîl edilecek 

şeklini gösterir.

9. [Tarih] 15.9.[1]335 [15 Eylül 1919]



35

BELGELER



ANKARA’DA BİR MECLİS DOĞUYOR

36

BOA, MV, 214 / 51 (1 Şubat 1919)

Kapatılan İttihat ve Terakki Cemiyetinin menkul ve gayrimenkul tüm mal varlığının hükümete 

devredildiğine dair Meclis-i Vükela (İstanbul Hükümeti) kararı.

[Sadeleştirme]

Meclis-i Vükela Görüşmelerine Mahsus Tutanaktır,

1 Şubat 1919,

Konu, Kapanan İttihat ve Terakki Cemiyetinin gerek İstanbul’da ve gerek 
vilayetlerde bulunan emlak ve emvali hakkında yapılacak işlem görüşüldü.

Karar, Daha önce kapandığı kendi taraflarından da ilan edilen İttihat ve Terakki 
Cemiyetinin gerek İstanbul’daki ve gerek vilayetlerdeki menkul ve gayri menkul tüm 
emlak, emval, nakit ve tahvillerine hükümetçe el konulması kararlaştırılmıştır. Bu 
konuda Maliye ve Dahiliye nezaretlerine tebligat yapılacaktır.

[imza] [Sadrazam] [Ahmed] Tevfik

[imza] [Şeyhülislam] İbrahim Hayri

[imza] [Harbiye Nazırı] Ömer Yaver

[imza] [Şura-yı Devlet Reisi] Mehmed Şerif

[imza] [Evkaf Nazırı] Ahmed İzzet

[imza] [Nafia Nazırı] Mehmed Ziya 

[imza] [Maarif Nazırı] Yusuf [Ziya]

[imza] [Adliye Nazırı] Arif Hikmet

[Çeviri Yazı]

Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtına Mahsûs Zabıtnâme,

29 Rebiülahir sene 1337 ve 1 Şubat sene 1335 [1 Şubat 1919],

Hulâsa-i Me’âli,

Mefsûh İttihâd ve Terakkî Cem‘iyetinin gerek merkezde ve gerek vilâyâtda 
mevcûd emlâk ve emvâli hakkında olunacak mu‘âmele te’emmül olundu.

Karârı, Evvelce fesh olunduğu kendi taraflarından dahi i‘lân edilen İttihâd ve 
Terakkî Cem ‘iyetinin ba‘dehu tebeyyün edecek hâle göre muktezâsı îfâ olunmak 
üzere şimdiden cem‘iyet-i mefsûhenin gerek merkezde ve gerek vilâyâtda bulunan 
menkûl ve gayr-i menkûl kâffe-i emlâk ve emvâline ve nukûd ve tahvîlâtına 
hükûmetce vaz‘-ı yed edilmesi tensîb edildiğinden Dâhiliye ve Mâliye nezâretlerine 
teblîgât-ı mukteziye îfâsı ve keyfiyetin evrâk-ı havâdisle i‘lânı tezekkür kılındı.

[imza] [Sadrazam] [Ahmed] Tevfik

[imza] [Şeyhülislam] İbrahim Hayri

[imza] [Harbiye Nazırı] Ömer Yaver

[imza] [Şura-yı Devlet Reisi] Mehmed Şerif

[imza] [Evkaf Nazırı] Ahmed İzzet

[imza] [Nafia Nazırı] Mehmed Ziya 

[imza] [Maarif Nazırı] Yusuf [Ziya]

[imza] [Adliye Nazırı] Arif Hikmet
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BOA, DH.ŞFR, 96 / 33 (2 Şubat 1919)

Meclis-i Vükela (İstanbul Hükümeti) tarafından alınan karar üzerine kapatılan İttihat ve Terakki 
Cemiyetinin tüm mal varlığının hükümete devredildiği ve bu karar icabının yapılması gerektiği hakkında, 

Dahiliye Nezaretinden tüm vilayet ve mutasarrıflıklara çekilen telgraf.

[Sadaleştirme]

Dahiliye Nezaretinden,

Edirne, Erzurum, Adana, Ankara, Aydın, Bitlis, Hüdavendigar, Diyarbekir, Sivas, 
Trabzon, Kastamonu, Konya, Mamuretülaziz ve Van vilayetlerine,

Urfa, İzmit, Erzincan, İçel, Eskişehir, Teke, Ayıntab, Bolu, Canik, Çatalca, Karesi, 
Kale-i Sultaniye, Menteşe, Kayseri, Karahisar-ı Sahib, Kütahya, Maraş ve Niğde 
mutasarrıflıklarına,

Daha önce kapandığı kendi taraflarından da ilan edilen İttihat ve Terakki 
Cemiyetinin gerek İstanbul’da ve gerek vilayetlerde bulunan menkul ve gayri 
menkul tüm emlak, emval, nakit ve tahvillerine hükümetçe el konulmasına Meclis-i 
Vükelaca karar verilmiştir. Bu karar icap eden yerlere tebliğ edilmiştir. Alınan bu karar 
gereği oraca da icabının yapılması ve kapatılan bu cemiyet üyelerinden memleketin 
asayiş ve emniyetini ihlal etme girişiminde bulunacakların devamlı takip edilmesi ve 
bunların niyetlerini gerçekleştirmelerine engel olunması önemle tavsiye olunur. Bu 
konuda düzenli olarak bilgi verilmesi beklenmektedir.

2 Şubat 1919

[imza] Dahiliye Nazırı Vekili Evkaf Nazırı Ahmed İzzet

[Çeviri Yazı]

[Dâhiliye Nezâreti’nden],

Edirne, Erzurum, Adana, Ankara, Aydın, Bitlis, Hüdavendigar, Diyarbekir, Sivas, 
Trabzon, Kastamonu, Konya, Mamuretülaziz ve Van vilâyetlerine,

Urfa, İzmit, Erzincan, İçel, Eskişehir, Teke, Ayıntab, Bolu, Canik, Çatalca, Karesi, 
Kale-i Sultaniye, Menteşe, Kayseri, Karahisar-ı Sahib, Kütahya, Maraş ve Niğde 
mutasarrıflıklarına,

Evvelce fesh olunduğu kendi taraflarından dahi i‘lân edilen İttihâd ve Terakkî 
Cem‘iyetinin ba‘dehu tebeyyün edecek hâle göre muktezâsı îfâ olunmak üzere 
şimdiden gerek merkezde gerek vilâyâtda bulunan menkûl ve gayr-i menkûl kâffe-i 
emlâk ve emvâline ve nukûd ve tahvîlâtına hükûmetce vaz‘-ı yed edilmesine Meclis-i 
Mahsûs-ı Vükelâca karâr verilerek icrâ-yı îcâbı ta‘mîmen teblîğ kılındığından oraca 
da karâr-ı müttehaz dâ’iresinde îfâ-yı muktezâsı ve cem‘iyet-i mefsûha-i mezkûre 
müntesibîninden âsâyiş ve emniyet-i memleketi ihlâl için tesvîlat ve teşebbüsâtı 
mehsûs olacakların takayyüdât ve tefahhusât-ı mütemâdiyede bulundurularak icrâ-
yı menviyâtlarına meydân bırakılmaması kemâl-i ehemmiyetle tavsiye ve peyderpey 
ma‘lûmât i‘tâsına intizâr olunur.

Fî 2 Şubat sene [1]335 [2 Şubat 1919]

[imza] [Dâhiliye] Nâzır[ı] Vekîli [Evkâf Nâzırı] Ahmed İzzet
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BOA, DH.ŞFR, 96 / 126 (9 Şubat 1919)

Kapatılan İttihat ve Terakki Cemiyetinin tüm mal varlığının Meclis-i Vükela (İstanbul Hükümeti) 
kararı ile hükümete devredilmiş olduğu, bu kararın uygulanması esnasında kesinlikle müsamahalı 
davranılmaması gerektiği, aksi halin sorumluluk nedeni olacağını bildiren Dahiliye Nezaretinden tüm 

vilayet ve mutasarrıflıklara çekilen telgraf.

[Sadeleştirme]

Dahiliye Nezaretinden,

Edirne, Erzurum, Adana, Ankara, Aydın, Bitlis, Hüdavendigar, Diyarbekir, Sivas, 
Trabzon, Kastamonu, Konya, Mamuretülaziz ve Van vilayetlerine,

Urfa, İzmit, Eskişehir, Erzincan, İçel, Niğde, Bolu, Canik, Çatalca, Karesi, Maraş, 
Kale-i Sultaniye, Menteşe, Kütahya, Kayseri, Teke, Ayıntab ve Karahisar-ı Sahib 
mutasarrıflıklarına,

2 Şubat 1919 tarihli telgrafa ektir,

Kapatılan İttihat ve Terakki Cemiyetinin menkul ve gayri menkul tüm emlak, 
emval, nakit  ve tahvillerine hükümetçe el konulması hakkında Meclis-i Vükelaca 
karar alınmış ve bu karar tebliğ edilmiştir. Bu kararın ciddiyetinin göz önünde 
tutularak uygulanmasında kesinlikle müsamahalı hareket edilmemelidir. Aksi halin 
sorumluluk sebebi olacağı bilinmelidir. Bu konuda yapılan girişimler ve icraat 
sonuçlarının bildirilmesi beklenmektedir.

9 Şubat 1919

[imza] Dahiliye Nazırı Vekili Evkaf Nazırı Ahmed İzzet

[Çeviri Yazı]

[Dâhiliye Nezâreti’nden],

Edirne, Erzurum, Adana, Ankara, Aydın, Bitlis, Hüdavendigar, Diyarbekir, Sivas, 
Trabzon, Kastamonu, Konya, Mamuretülaziz ve Van vilâyetlerine,

Urfa, İzmit, Eskişehir, Erzincan, İçel, Niğde, Bolu, Canik, Çatalca, Karesi, Maraş, 
Kale-i Sultaniye, Menteşe, Kütahya, Kayseri, Teke, Ayıntab ve Karahisar-ı Sahib 
mutasarrıflıklarına,

Zeyl[dir] 2 Şubat sene [1]335 [2 Şubat 1919] [tarihli telgrafa],

İttihâd ve Terakkî Cem‘iyet-i mefsûhasının menkûl ve gayr-i menkûl kâffe-i 
emlâk ve emvâline ve nukûd ve tahvîlâtına hükûmetce vaz‘-ı yed edilmesi hakkında 
Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâca ittihâz ve teblîğ kılınmış olan karârın ciddiyetinin pîş-i 
nazar-ı dikkatde tutularak infâz ve tatbîkinde kat‘iyen müsâmahakârâne hareket 
edilmemesi ve aksi hâlin müstelzem-i mes’ûliyet olacağının bilinmesi kemâl-i 
ehemmiyetle tekrâr ve bu bâbda vukû‘ bulan teşebbüsât ve icrâ’ât-ı fi‘iliye netâyicine 
dâ’ir cevâba şiddetle intizâr olunur.

Fî 9 Şubat sene [1]335 [9 Şubat 1919]

[imza] [Dâhiliye] Nâzır[ı] Vekîli [Evkâf Nâzırı] Ahmed İzzet
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BOA, DH.ŞFR, 97 / 365 (31 Mart 1919)

(Fransız subayı) Yüzbaşı La Frank’ın jandarmanın denetlenmesi ve ıslahı göreviyle Ankara’ya 

geleceği hakkında, Dahiliye Nazırı adına Müsteşar Ahmed Keşfi Bey’den Ankara Valiliğine çekilen telgraf.

[Sadeleştirme]

Dahiliye Nezaretinden Ankara Valiliğine,

Jandarmanın denetlenmesi ve ıslahı göreviyle İtilaf Kuvvetleri Doğu Orduları 

Başkomutanlığından (Fransız subayı) Yüzbaşı La Frank Ankara’ya gelecektir. Yaptığı 

işler hakkında bilgi verilerek kendisine yardım ve kolaylık gösterilmesi lazımdır.

31 Mart 1919

[imza] Dahiliye Nazırı Müsteşarı Ahmed Keşfi

[Çeviri Yazı]

[Dâhiliye Nezâretinden],

Ankara Vilâyetine,

Kuvâ-yı İ’tilâfiye Şark Orduları Başkumandanlığından jandarmanın murâkabe 

ve ıslâhına me’mûr edilen zâbitândan Yüzbaşı La Frank Ankara Vilâyetine me’mûr 

edilmişdir, keyfiyet-i me’mûriyetinden ma‘lûmât husûlü ve lede’l-îcâb kendisine 

teshîlât ve mu‘âvenât-ı lâzıme îfâsı muktezîdir.

Fî 31 Mart sene [1]335 [31 Mart 1919]

[imza] Dâhiliye Nâzırı nâmına Müsteşâr [Ahmed] Keşfi
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BOA, DH.ŞFR, 629 / 46 (10 Mayıs 1919)

Jandarma düzenlemesi için Ankara’da bulunan Fransız yüzbaşının aldığı emir gereği yanındaki 
Fransız jandarmalarının Osmanlı polisleriyle beraber devriye gezmelerini talep ettiği, ancak şehirde 
emniyet ve asayişin yerinde olmasından dolayı buna gerek olmadığı ve böyle bir girişimin halk arasında 
kötü etki bırakacağının kendisine söylendiği, Fransız yüzbaşının ise kendisine hak vererek bu talebinden 
vazgeçtiğine dair Ankara Valisi Ali Muhiddin Paşa tarafından Dahiliye Nezaretine çekilen telgraf.

[Sadeleştirme]

Ankara Valiliğinden Dahiliye Nezaretine,

Ankara’ya jandarma düzenlemesi görevi ile gelmiş olan Fransız Yüzbaşı Frank 
bugün beni ziyaret ederek İstanbul’da olduğu gibi Ankara’da da beraberindeki 
dört Fransız jandarmasının Osmanlı polisleriyle birlikte devriye gezmeleri için emir 
aldığını söyledi. Buna karşılık kendisine gerek vilayet merkezinde ve gerek bağlı 
yerlerde emniyet ve asayişi bozacak bir durum mevcut olmadığı için böyle karma 
bir devriye gezdirilmesine gerek görmediğimi söyledim. Ayrıca böyle bir devriye 
düzenlenmesinin sükunet içinde bulunan ve yekdiğeriyle yeniden iyi ilişkiler 
kurmakta olan ahali ile diğer unsurlar arasında yanlış anlamalara sebep olmaktan 
başka bir fayda sağlamayacağını da ifade ettim. Bunun üzerine kendisi de emniyet 
ve asayişin yerinde olduğuna kani bulunduğunu ve bu konudaki görüşümün pek 
yerinde olduğunu belirterek bu husustaki müracaatının sırf aldığı bir emir gereği 
olduğunu söylemiş ve teşekkür ederek yanımdan ayrılmıştır.

10 Mayıs 1919

[imza] Ankara Valisi Ali Muhiddin

[Çeviri Yazı]

[Ankara Vilâyetinden],

Dâhiliye Nezâret-i Celîlesine şifre,

Mahreci: Ankara,

Buraya jandarma tensîki me’mûriyeti ile gelmiş olan Fransız yüzbaşısı 
Mösyö Frank bugün nezd-i âcizîye gelerek İstanbul’da olduğu gibi Ankara’da dahi 
berâberinde olan dört Fransız jandarmalarının Osmanlı polis efrâdıyla devriye 
gezdirilmesi için emir aldığını söylemesine mukâbil gerek merkez ve gerek mülhakât-ı 
vilâyetde emniyet ve âsâyişi ihlâl eder bir hâl mevcûd olmadığı cihetle böyle muhtelit 
devriye gezdirilmesine lüzûm görmediğimi ve böyle bir devriye tertîbi hâl-i sükûtda 
bulunan ve yekdiğeriyle yeniden hüsn-i mu‘âşerete alışmakda olan ahâlî ve anâsır 
beyninde sû’-i telakkî ve te’sîr icrâ etmekden başka bir fâ’ide olamayacağını ifâde 
eylemekliğim üzerine kendisi de emniyet ve âsâyişin ber-devâm olduğuna kâni‘ 
bulunduğunu ve mütâla‘a-i âcizânem pek muvâfık olub bu husûsdaki müracâ‘atı sırf 
aldığı bir emre müstenid olduğunu dermiyân ve bu bâbda beyân-ı teşekkür ederek 
nezd-i âcizânemden avdet etdiği berây-ı ma‘lûmât ma‘rûzdur.

Fîi 10.5.[13]35 [10 Mayıs 1919]

[imza] [Ankara] Vâlî[si] [Ali] Muhiddin
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BOA, DH.ŞFR, 99 / 318 (24 Mayıs 1919)

Okul yapmak için bina isteyen Fransızlara uygun bir cevap verilmesi hakkında, Dahiliye Nezareti 

Müsteşarı Timo Leon Efendi’den Ankara Valiliğine çekilen telgraf.

[Sadeleştirme]

Dahiliye Nezareti’nden Ankara Valiliği’ne,

18 Mayıs 1919 tarihli telgrafa cevaptır,

Okul olarak kullanmak için Fransızların elverişli bir bina gösterilmesi taleplerinin 

uygun bir şekilde cevaplanarak sonucun bildirilmesi.

24 Mayıs 1919

[imza] Dahiliye Nazırı Müsteşarı Timo Leon

[Çeviri Yazı]

[Dâhiliye Nezâretinden],

Ankara Vilâyetine şifre,

C[evâbdır] 18 Mayıs [1]335 [18 Mayıs 1919] [tarihli telgrafa],

Fransızların mekteb ittihâzına elverişli binâ irâ’esine dâ’ir olan taleblerinin 

münâsib bir sûret-i tesviyeye rabtı ile inbâsı.

Fî 24 Mayıs sene [1]335 [24 Mayıs 1919]

[imza] Dâhiliye Nâzırı nâmına [Müsteşâr] Timo Leon
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BOA, DH.KMS, 55-2 / 47 – 2 (13 Eylül 1919)

Fransız ordusuna mensup bir teğmen başkanlığındaki heyetin Çankırı ve Ankara havalisine 

gideceği ve yol boyunca kendilerine kolaylık sağlanması gerektiği hakkında, Osmanlı Jandarması 

Genel Müfettişi Fransız General Foulon adına vekili General Lacaze’dan Hariciye Nezaretine gönderilen 

Fransızca yazı.

[Tercüme]

İstanbul, 13 Eylül 1919

Osmanlı Jandarması Genel Müfettişi General Foulon’dan,

Osmanlı Hariciye Nezareti’ne,

Fransız Ordusu subaylarından Teğmen Premesnil başkanlığındaki ve Osmanlı 

Ordusu subaylarından Yüzbaşı Hayreddin eşliğindeki bir heyet çok yakında Çankırı 

ve Ankara bölgelerine gidecektir. Bu heyete gittikleri yerlerde yardımcı olunması için 

Ankara ve Kastamonu valilerine telgrafla bilgi verilmesini rica ederim.

[imza] General Foulon adına Filo Komutanı Lacaze
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BOA, DH.KMS, 55-2 / 47 – 1 (14 Eylül 1919)

Fransız ordusuna mensup bir teğmen başkanlığındaki heyetin Çankırı ve Ankara havalisine 

gideceği ve yol boyunca kendilerine kolaylık sağlanması gerektiği hakkında, Dahiliye Nezaretinden 

Kastamonu Valiliğine çekilen telgrafın müsveddesi. 

[Sadeleştirme]

Dahiliye Nezaretinden Kastamonu Valiliğine, 14 Eylül 1919,

Fransa ordusu teğmenlerinden Mösyö Premesnil başkanlığındaki bir heyetin 

Çankırı ve Ankara bölgelerine gideceği ve bunlara Osmanlı subayı Yüzbaşı Hayreddin 

Efendi’nin refakat eyleyeceği Jandarma Genel Müfettişi General Foulon adına vekili 

Mösyö Lacaze tarafından ifade edilmiş ve bu heyetin Osmanlı memurları tarafından 

güzel kabul görmesi ve bilhassa nakil aracı tedarikinde kolaylık sağlanmasını 

iltimas edilmiştir. Bu heyettekilere Dahiliye Nezareti tarafından tavsiyename belgesi 

verilmiş olduğundan heyetin oraya gelişinde mümkün olan kolaylığın sağlanması 

gerekmektedir.

[Çeviri Yazı]

[Dâhiliye Nezâretinden],

Kastamonu Vilâyetine şifre,

14 Eylül sene [13]35 [14 Eylül 1919],

Fransa ordusu mülâzım-ı sânîlerinden Mösyö Peremenil’in [Premesnil] riyâseti 

altında bir hey’et-i fenniyenin Kangırı ve Ankara havâlîsine azîmet edeceği ve bu 

hey’ete zıbât-ı Osmaniyeden Yüzbaşı Hayreddin Efendi’nin refâkat eyleyeceği 

Jandarma Müfettiş-i Umûmîsi Ceneral Fulon [Foulon] nâmına vekîli Mösyö Lakaz 

[Lacaze] tarafından ifâde ve hey’etin me’mûrîn-i Osmaniye tarafından hüsn-i kabûlü 

bi’l-hâssa vesâ’it-i nakliye tedâriki husûsunda teshîlât-ı lâzımeye mazhariyeti iltimâs 

olunmuş ve kendilerine makâm-ı nezâretden tavsiyenâme verilmiş olduğundan 

hey’etin oraya vusûlünde mümkün olan teshîlâtın ve âsâr-ı mihmân-nüvâzînin ibrâzı 

zımnında îcâb edenlere vesâyâ-yı mukteziye îfâsı.
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BOA, DH.ŞFR, 103 / 155 (14 Eylül 1919)

Fransız ordusuna mensup bir teğmen başkanlığındaki heyetin Çankırı ve Ankara havalisine 

gideceği ve yol boyunca kendilerine kolaylık sağlanması gerektiği hakkında, Dahiliye Nazırı Mehmed Adil 

Bey’den Kastamonu Valiliğine çekilen telgraf. 

[Sadeleştirme]

Dahiliye Nezaretinden Kastamonu Valiliğine,

Fransa ordusu teğmenlerinden Mösyö Premesnil başkanlığındaki bir heyetin 

Çankırı ve Ankara bölgelerine gideceği ve bunlara Osmanlı subayı Yüzbaşı Hayreddin 

Efendi’nin refakat edeceği Jandarma Genel Müfettişi General Foulon adına vekili 

Mösyö Lacaze tarafından ifade edilmiş ve bu heyetin Osmanlı memurları tarafından 

güzel kabul görmesi ve bilhassa nakil aracı tedarikinde kolaylık sağlanması iltimas 

edilmiştir. Bu heyettekilere Dahiliye Nezareti tarafından tavsiyename belgesi 

verilmiş olduğundan heyetin oraya gelişinde mümkün olan kolaylığın sağlanması 

gerekmektedir.

14 Eylül 1919

[imza] Dahiliye Nazırı Mehmed Adil

[Çeviri Yazı]

[Dâhiliye Nezâretinden],

Kastamonu Vilâyetine şifre,

Fransa ordusu mülâzım-ı sânîlerinden Mösyö Peremenil’in [Premesnil] 

riyâseti altında bir hey’et-i fenniyenin Kangırı ve Ankara havâlîsine azîmet edeceği 

ve bu hey’ete zıbât-ı Osmaniyeden Yüzbaşı Hayreddin Efendi’nin refâkat eyleyeceği 

Jandarma Müfettiş-i Umûmîsi Ceneral Fulon [Foulon] nâmına vekîli Mösyö Lakaz 

[Lacaze] tarafından ifâde ve hey’etin me’mûrîn-i Osmaniye tarafından hüsn-i kabûlü 

bi’l-hâssa vesâ’it-i nakliye tedâriki husûsunda teshîlât-ı lâzımeye mazhariyeti iltimâs 

olunmuş ve kendilerine makâm-ı nezâretden tavsiyenâme verilmiş olduğundan 

hey’etin oraya vusûlünde mümkün olan teshîlâtın ve âsâr-ı mihmân-nüvâzînin 

ibrâzı zımnında îcâb edenlere vesâyâ-yı mukteziye îfâsı.

Fî 14 Eylül sene [13]35 [14 Eylül 1919]

[imza] [Dâhiliye] Nâzır[ı] [Mehmed] Adil
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BOA, DH.ŞFR, 94 / 139 (16 Aralık 1918)

Savaş esirlerinin durumu ve mütareke hükümlerinin uygulanmasına konusunda rapor 

hazırlamak üzere İngiltere Fevkalade Komiserliği tarafından Anadolu’ya gönderilecek İngiliz subayı ve 

beraberindekilere yardımcı olunması gerektiğine dair, Dahiliye Nezareti Müsteşarı Halil Hamid Bey’den 

tüm valilikler ile mutasarrıflıklara çekilen “müstaceldir” ibareli telgraf.

[Sadeleştirme]

Dahiliye Nezaretinden,

Erzurum, Adana, Ankara, Aydın, Bitlis, Hüdavendigar, Diyarbekir, Sivas, Trabzon, 
Kastamonu, Konya, Mamuretülaziz, Musul, Van vilayetlerine,

Urfa, İzmit, Bolu, Canik, Karesi, Kale-i Sultaniye, Menteşe, Teke, Kayseri, 
Karahisar-ı Sahib, Eskişehir, İçel, Kütahya, Maraş, Niğde ve Erzincan mutasarrıflıklarına,

Müstaceldir,

Savaş esirleri, tutuklu şahıslar ile mütareke hükümlerinin uygulanmasına dair 
konular hakkında rapor hazırlamak üzere İngiliz Fevkalade Komiserliği tarafından 
Anadolu’ya gönderilecek İngiliz subaylarından Teğmen Palmer’e görevi sırasında 
kolaylık sağlanması ve gerek kendisinin ve gerek beraberinde bulunacak diğer 
kişilerin selamet ve dokunulmazlıkları ile rahat ettirilmelerinin sağlanmasına özen 
gösterilmesi tavsiye olunur.

16 Aralık 1918

[imza] Dahiliye Nazırı namına Müsteşar Halil Hamid 

[Çeviri Yazı]

[Dâhiliye Nezâreti’nden],

Erzurum, Adana, Ankara, Aydın, Bitlis, Hüdavendigar, Diyarbekir, Sivas, Trabzon, 
Kastamonu, Konya, Mamuretülaziz, Musul, Van vilâyetlerine,

Urfa, İzmit, Bolu, Canik, Karesi, Kale-i Sultaniye, Menteşe, Teke, Kayseri, 
Karahisar-ı Sahib, Eskişehir, İçel, Kütahya, Maraş, Niğde ve Erzincan mutasarrıflıklarına,

Müsta‘celdir,

Üserâ-yı harbiye ve eşhâs-ı mevkûfe ve mütâreke ahkâmının icrâsına müte‘allik 
husûsât-ı sâ’ire hakkında rapor tanzîm etmek üzere hükûmet-i Osmaniye nezdindeki 
İngiliz Fevka’l-âde Komiserliği tarafından Anadolu’ya seyâhate me’mûr edilen 
İngiliz zâbitlerinden Mülâzım Palmer’e vazîfe-i me’mûresini îfâ husûsunda teshîlât 
ibrâzı ve gerek kendisinin ve gerek refâkatinde bulunacak diğer zevâtın selâmet ve 
masûniyetlerinin ve esbâb-ı istirâhatlerinin te’mînine i‘tinâ edilmesi tavsiye olunur.

Fî 16 Kanunıevvel sene [13]34 [16 Aralık 1918]

[imza] [Dâhiliye] Nâzır[ı] nâmına [Müsteşâr] [Halil] Hamid
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BOA, DH.EUM.AYŞ, 65 / 38 – 7 (4 Ocak 1919)

Mütareke hükümlerinin uygulanmasını denetlemek üzere Ankara, İzmir, Konya ve Afyon’a 

gidecek İngiliz subaylarına gereken kolaylığın sağlanmasına dair, İstanbul’daki İngiltere Fevkalade 

Komiserliğinden Hariciye Nezaretine gönderilen yazının Osmanlıca tercümesi.

[Sadeleştirme]

İstanbul’daki İngiltere Fevkalade Komiserliğinden Hariciye Nezaretine gönderilen 4 
Ocak 1919 tarihli ve 1157 numaralı yazının tercümesidir.

Aşağıdaki listede isimleri yazılı subaylar listede gösterilen yerlere mütareke 
hükümlerinin uygulanma derecesini denetleme göreviyle gönderileceklerdir. Bu subaylar 
görevleri sırasında istedikleri kurum ve binalar ile kişileri kolaylıkla ziyaret edebilmeli veya 
kişilerin bu subayları ziyaret etmelerine engel çıkarılmamalıdır. Subaylara arzu ettikleri 
malumat verilmeli ve mevcut nakil araçlarından istedikleri tedarik edilmelidir. Bu subayların 
şehirlerde ikametleri ile bir yerden diğer bir yere gitmeleri esnasında can ve mal güvenlikleri 
polis tarafından sağlanmalıdır. Subayların her birine yukarıda belirtilen hususları anlatan 
ve karşılaşacakları sıkıntıları aşmalarına yardımcı olacak birer belge de verilmelidir. Bu 
belgelerin subaylara verilmek üzere imzalı şekilde tarafıma gönderilmesini rica ederim.

İsimler:

Ankara: Yüzbaşı N. Vitol, Mülazım H. V. Vitol

Afyonkarahisar: Yüzbaşı S. T. S. Teylor, Mülazım V. Vitol

Konya: Yüzbaşı C. Hedkinson, Mülazım E. S. Filen

İzmir: Binbaşı E. Simit, Mülazım S. Ar. Gordon, Mülazım S. C. Barker

[Çeviri Yazı]

Dersaadet İngiltere Fevka’l-âde Komiserliğinden mevrûd 4 Kanunısani 1919 [4 Ocak 
1919] târîh ve 1157 numaralı takrîr tercümesidir,

Âtîdeki listede esâmîsi muharrer zâbitânın yine mezkûr listede gösterilen mahâll-i 
muhtelifede mütâreke ahkâmının derece-i tatbîkini teftîşe me’mûren i‘zâm olunacaklarını 
zât-ı âlî-i nezâret-penâhîlerine arz ile kesb-i mefharet eylerim, mezkûr zâbitanın vazîfe-i 
mevdû‘alarını îfâ’en kendilerine istedikleri mü’essesât ve mebânî veya eşhâsı ziyâret veya bu 
eşhâsın kendilerini ziyâret etmeleri husûsunda teshîlât-ı lâzımenin ibrâzını ricâ ederim, ârzû 
etdikleri ma‘lûmâtın i‘tâsı ve vesâ’it-i nakliye-i mevcûdenin ârzû etdikleri nev‘den tedâriki 
için evâmir-i lâzıme i‘tâsı ve ta‘alluk eden emniyet-i umûmiyenin bu zâbitânın şehirlerde 
ikâmeti ile bir beldeden diğer beldeye seyâhatleri esnâsında cân ve mâllarından mes’ûl 
tutulmaları husûsunu te’mîn etmenizi zât-ı âlî-i âsâfânelerinden ricâ ederim, bu zâbitânın 
her birine yukarıda ma‘rûz nukâtı muhtevî ve hudûsu melhûz her gûnâ müşkilâtı bertaraf 
etmeğe kâfil birer vesîka i‘tâsını ve bu vesîkaların mevzû‘-ı bahs zâbitlere tevdî‘ olunmak 
üzere ba‘de’l-imzâ taraf-ı âcizâneme irsâlini ricâ ederim,

Esâmî:

Ankara: Yüzbaşı N. Vitol, Mülâzım H. V. Vitol

Afyonkarahisar: Yüzbaşı S. T. S. Teylor, Mülâzım V. Vitol

Konya: Yüzbaşı C. Hedkinson, Mülâzım E. S. Filen

İzmir: Binbaşı E. Simit, Mülazım S. Ar. Gordon, Mülâzım S. C. Barker
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BOA, DH.EUM.AYŞ, 65 / 38 – 6 (7 Ocak 1919)

İstanbul’daki İngiltere Fevkalade Komiserliği tarafından mütareke hükümlerinin uygulanmasını 

denetlemek üzere Ankara’ya gönderilecek olan İngiliz subaylarına gereken kolaylığın sağlanması 

gerektiğini bildiren Dahiliye Nezaretinden Ankara Valiliğine çekilen telgraf müsveddesi.

[Sadeleştirme]

Dahiliye Nezaretinden Ankara Valiliğine,

7 Ocak 1919,

Mütareke hükümlerinin uygulanmasını denetlemekle görevli olarak İngiliz 

subayları Yüzbaşı N. Vitol ile Teğmen H. V. Vitol Ankara’ya geleceklerdir. Ellerinde 

belgeleri bulunacak olan bu subaylar görevleri sırasında istedikleri kurum ve 

şahısları ziyaret edebilecek veya kendilerini ziyaret etmek isteyen şahıslara engel 

çıkarılmayacaktır. Ayrıca arzu ettikleri malumatın kendilerine verilmesinde ve 

istedikleri nakil araçlarının sağlanmasında kendilerine yardım edilmesi ve kolaylık 

sağlanması gerekmektedir. Bu subayların seyahatleri esnasında korunmaları ve 

rahatlarının sağlanması da tüm sivil ve askeri memurların görevidir.

[Çeviri Yazı]

[Dâhiliye Nezâretinden],

[Ankara Vilâyetine],

7 Kanunısani sene [13]35 [7 Ocak 1919],

Mütâreke ahkâmının derece-i tatbîkini teftîşe me’mûren Ankara’ya azîmet 

edecek olan hâmil-i vesîka Yüzbaşı N. Vitol ile Mülâzım H. V. Vitol’e vazîfe-i 

mevdû‘alarını li-ecli’l-îfâ istedikleri mü’essesât ve mebânî veya eşhâsı veya bu eşhâsın 

kendilerini ziyâret etmeleri husûsunda mu‘âvenet ve teshîlât-ı lâzıme ibrâzı ve ârzû 

etdikleri ma‘lûmâtın i‘tâ ve istedikleri vesâ’it-i nakliyenin tedâriki ve esnâ-yı geşt ü 

güzârlarında muhâfaza ve istirâhatlerinin te’mîni bi’l-umûm me’mûrîn-i mülkiye ve 

zâbıtaya tavsiye olunur.
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BOA, DH.ŞFR, 613 / 2 (1 Şubat 1919)

Ankara’ya gelen İngiliz subaylarının yetkileri dışındaki işlere karışmaya başladıkları ve bunların 

hangi konularda yetkili olduğunun bildirilmesini isteyen Ankara Valisi Hüseyin Azmi Bey’in Dahiliye 

Nezaretine çektiği telgraf.

[Sadeleştirme]

Ankara Valiliğinden Dahiliye Nezaretine,

25 Ocak 1919 tarihli ve 231 numaralı telgrafa ektir,

Buraya gelen İngiliz subaylarına verilmiş belgelerde yazılı yetkiler, şikayetler 
ve gayri müslimlerle ilgili olmasına rağmen diğer hususlara da karışmaya 
başlamışlardır. Hatta valiliğin yetkisinde olan asker iaşesi için toplanan zahireyi 
İstanbul’a sevk etmeye çalışmaktadırlar. Mevcut şartların olağanüstü ehemmiyeti 
nedeniyle kırmayacak şekilde kendilerini uyarmışsam da bunun bir etkisi olmamıştır. 
Bu iki İngiliz subayının yetkileri dahilindeki işlerle meşgul olmalarının sağlanması 
ve bunların ne gibi konular ile ne dereceye kadar meşgul olabilecekleri hakkında 
ayrıntılı bir talimat gönderilmesi arz olunur.

1 Şubat 1919

[imza] Ankara Valisi Hüseyin Azmi

[Çeviri Yazı]

[Ankara Vilâyetinden],

Dâhiliye Nezâret-i Celîlesine,

Mahreci: Ankara,

Zeyl[dir] fî 25 Kanunısani sene [1]335 [25 Ocak 1919] târîhli ve 231 numaralı şifreye,

Buraya gelen İngiliz zâbitleri ve 18 Kanunıevvel sene [1]334 [18 Aralık 1918] 
tarihli ve 634 ve 638 numaralı şifre telgrafnâme-i nezâret-penâhîleriyle makâm-ı 
nezâretden yedlerine verilmiş olan 7 Kanunısani sene [1]335 [7 Ocak 1919] târîhli 
vesîkalarda muharrer mertebe-i salâhiyet sûret-i iştikâ-yı tecâvüze ve anâsır-ı gayr-i 
müslimeye â’id olub usûlü ve kânûnu dâ’iresinde cereyân etmekde bulunan mesâlihi 
de bi’z-zât ta‘kîbâta ve memleketdeki askerin i‘âşesi için etrâfdan celb edilen zehâ’iri 
İstanbul’a sevk etmek gibi vilâyetin takdîr ve salâhiyetine â’id husûsâta kadar 
müdâhale etmek ârzû ve teşebbüsünü izhâra başladılar, hâl ü zamânın ehemmiyet-i 
fevka’l-âdesi ilcâsıyla kendilerini kırmayacak sûretde nazar-ı dikkatlerini celbden geri 
kalmıyorsam da bu mu‘âmele-i âcizânem hareketlerinde bir i‘tidâl husûlünü te’mîn 
etdiği de görülememekde bulunduğundan bu iki zâbitin salâhiyetleri dâhilindeki 
umûr ile iştigâl etdirilmesi esbâbının istikmâline ve bir de bunların ne gibi husûsât 
ile ne dereceye kadar iştigâl edebilecekleri hakkında muvazzah bir ta‘lîmât i‘tâsına 
müsâ‘ade buyurulması ma‘rûzdur.

Fî 1 minhu [Şubat 1335] [1 Şubat 1919]

[imza] Ankara Vâlîsi [Hüseyin] Azmi
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BOA, DH.ŞFR, 655 / 59 (28 Aralık 1919)

Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının Ankara’ya geldikleri ve şehre girişlerinde Kuva-yı Milliye 

süvarileri ile halkın katıldığı büyük bir kalabalık tarafından sevinç gösterileriyle karşılandıklarını 

bildiren Ankara Vali Vekili Defterdar Yahya Galib Bey tarafından Dahiliye Nezareti’ne çekilen telgraf.

[Sadeleştirme]

Ankara Valiliğinden Dahiliye Nezaretine,

Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları dün akşam saatlerinde Ankara’ya gelmişlerdir. 

Şehre girdikten sonra doğruca Hazret-i Bayram-ı Veli hazretlerinin türbelerini ziyaret 

etmişler ve sonra hükümet binası önünde toplanan binlerce ahali tarafından sevinç 

dolu alkışlarla karşılanmışlardır. Kurbanlar kesildikten sonra Padişahımıza ve devlet 

ve milletimizin saadetine dualar edilmiş ve ardından Mustafa Kemal Paşa tarafından 

aynı mealde bir konuşma yapılmıştır. Daha sonra kendisine valilikte ve kolordu 

komutanlığı dairesinde çay ve kahve ikram edilmiş ve ardından iki yıldır boş olan ve 

ikametlerine tahsis edilen Ziraat Mektebi’ne gitmişlerdir. Karşılama şehre üç saatlik 

mesafeden Ankara ve çevresinden gelen ahalinin katılımıyla başlamış ve Müdafaa-i 

Hukuk-ı Milliye heyetleri ile binlerce Kuva-yı Milliye süvarileri bu karşılamaya iştirak 

etmiştir. Yüz binlerce ahali, kadın ve çocuklar da şehre bir saatlik mesafeden başlamak 

üzere hükümet binasına kadar karşılamada bulunmuştur. Gelen heyet pek sıcak 

ve samimi alkışlar içinde halkın arasından geçmiş ve bu sırada Ankara zeybekleri 

tarafından kılıç ve kalkan oyunu oynanmıştır. Karşılamada bulunanların önemli 

bir kısmı silahlı olduğu halde en ufak bir münasebetsizlik bile kesinlikle meydana 

gelmemiştir. Heyet daha önce Hacı Bektaş köyünde Çelebi Cemalettin Efendi 

tarafından misafir edilmiş ve dergahta kendilerine ziyafet verilmiştir. Bu sırada tüm 

tarikat mensuplarıyla birlikte Aleviler de Kuva-yı Milliyeye katılmışlardır. Aynı şekilde 

Kırşehir’de de şiddetli yağmura rağmen pek büyük bir merasim icra edilmiştir. Arz 

olunur.

28 Aralık 1919

[imza] Ankara Valisi Vekili Defterdar Yahya Galib

[Çeviri Yazı]

[Ankara Vilâyetinden],

Dâhiliye Nezâretine şifre,

Mahreci: Ankara

Mustafa Kemal Paşa ve rüfekâsı dün akşam sâ‘at üç râddelerinde Ankara’ya 

dâhil olarak doğruca Hazret-i Bayram-ı Velî -kaddese sırruhul’l-Âlâ- hazretlerinin 

türbe-i şerîfelerini ziyâret etdikden sonra hükûmet pîşgâhına toplanan binlerce 

ahâlî tarafından meserret-kârâne alkışlarla ortaya alınub kurbânlar zebh ve hilâfet-

penâh-ı a‘zam Pâdişâh-ı mu‘azzam efendimiz hazretlerinin devlet ve milletimizle 

sa‘âdeti nâmına du‘âlar eyledikden sonra mûmâ ileyh [Mustafa Kemal Paşa] 
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tarafından aynı me’âlde bir nutuk îrâd edilerek makâm-ı vilâyetde ve kolordu 

kumandanlığı dâ’iresinde çay ve kahve ikrâm edilmiş ve ba‘dehu iki seneden beri 

boş olan ve ikâmetlerine tahsîs olunan Zirâ‘at Mektebi’ne gitmişlerdir, istikbâle 

şehre üç sâ‘atlik mesâfeden Ankara ahâlîsiyle mülhakâtdan gelen eşrâf ve a‘yân ve 

Müdâfa‘a-i Hukûk-ı Milliye hey’et-i idâreleriyle kezâlik mülhakâtdan gelen binlerce 

süvârî Kuvâ-yı Milliye efrâdı iştirâk etdiği ve yüz binlerce ahâlî ve kadın ve çocuklarla 

da bir sâ‘atlik mesâfeden bed’ ile hükûmete kadar iki keçeli olarak istikbâle şitâb 

etdikleri ve hey’etin pek hâr ve samîmî alkışlar içinde geçdiği ve Ankara zeybekleri 

tarafından kılınc ve kalkan oyunu oynandığı [ve] müstakbilînin bir kısm-ı mühimi 

müsellah olduğu hâlde ufak bir münâsebetsizlik bile kat‘iyen vukû‘a gelmediği 

ve hey’etin Hacı Bektaş karyesinde Çelebi Cemaleddin Efendi tarafından misâfir 

edildikleri ve dergâh-ı şerîf dergâhı tarafından ziyâfet verilmek ve umûm tarîkat 

nâzenîn ricâliyle Alevîlerin Kuvâ-yı Milliyeye dâhil oldukları ve kezâlik Kırşehri’nde 

de yağmurların kesret-i nüzûlüne rağmen pek büyük bir merâsim icrâ edildiği 

[Kırşehri] mutasarrıflık vekâletinden alınan telgraf mündericâtından müstebân 

olmağla ilâveten arz olunur.

28.12.[13]35 [28 Aralık 1919]

[imza] Ankara Vâlîsi Vekîli Defterdâr Yahya Galib
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BCA, 490.1.0.0/34.141.2 – 1 ve 2 (19 Mart 1920)

İstanbul’un işgal edilmesi ve Meclis-i Mebusan’ın dağıtılması üzerine Ankara’da olağanüstü yetkilere 
sahip yeni bir meclis toplanacağı, bu nedenle tüm sancaklarda 15 gün içerisinde seçimler yapılarak yeni 
meclis üyelerinin Ankara’ya gelmeleri gerektiği hakkında, Mustafa Kemal Paşa’dan tüm vilayet, sancak ve 
kolordu komutanlıklarına çekilen telgraf.

[Sadeleştirme]

Ankara, 19 Mart 1920,

Vilayetlere, Müstakil Sancaklara ve Kolordu Komutanlarına,

Devlet merkezinin (İstanbul’un) İtilaf Devletleri tarafından resmen işgali yasama, 
yürütme ve yargıdan ibaret olan devlet kuvvetlerini ortadan kaldırmış ve bu durum 
karşısında Mebusan Meclisi, göreve devam etmeye imkan göremediğini hükümete 
resmen açıklayarak dağılmıştır. Şu halde, başkentin dokunulmazlığı ve bağımsızlığı ile 
devletin kurtuluşunu temin edecek tedbirleri belirlemek ve uygulamak üzere millet 
tarafından, olağanüstü yetkilerle donatılmış bir meclisin, Ankara’da toplanmaya davet 
edilmesi ve dağılmış olan mebuslardan Ankara’ya gelebileceklerin de bu meclise 
katılmaları zaruri görülmüştür. Bu nedenle, aşağıdaki talimatlara göre seçimlerin icrası, 
sizden beklenmektedir:

1.  Ankara’da, olağanüstü yetkilere sahip bir meclis, milletin işlerini idare ve kontrol 
etmek üzere toplanacaktır.

2.  Bu meclise, üye olarak seçilecek kişiler, mebuslar hakkındaki yasal şartlara tabidir.
3.  Seçimlerde, sancaklar esas ittihaz edilecektir.
4.  Her sancaktan, 5 üye seçilecektir.
5.  Her sancak, kazalarından gelecek ikinci derece seçmenlerden ve sancak merkezi 

ikinci derece seçmenlerinden ve sancak idare ve belediye meclisleriyle sancak 
Müdafaa-i Hukuk idare heyetlerinden ve vilayetlerde merkez heyetlerinden ve 
vilayet idare meclisiyle vilayet merkezi belediye meclisinden ve vilayet merkezi 
ile merkez kazası ve merkeze bağlı kaza ikinci derece seçmenlerinden oluşan bir 
meclis tarafından aynı günde ve aynı oturumda seçimleri icra edecektir.

6.  Bu meclis üyeliğine, her fırka, zümre ve cemiyet tarafından aday gösterilmesi 
caiz olduğu gibi her ferdin de bu kutsal mücadeleye fiilen katılması için bağımsız 
adaylığını istediği yerde ilana hakkı vardır.

7.  Seçimlere, her mahallin en büyük mülkiye memuru başkanlık edecek ve 
seçimlerin selametinden sorumlu olacaktır.

8.  Seçim, gizli oy ve mutlak çoğunluk ile icra edilecek ve oy sayımı, meclisin 
içlerinden seçeceği iki kişi tarafından, fakat meclis huzurunda ifa edilecektir.

9.  Seçim neticesinde, tüm üyelerin imza veya mühürlerini içeren üç nüsha mazbata 
düzenlenecek, bir nüshası mahallinde alıkonularak diğer iki nüshasının biri 
seçilen zata verilecek ve diğeri de meclise gönderilecektir.

10. Üyelerin alacakları ödenek, daha sonra meclisçe belirlenecektir. Ancak yol 
harcırahları seçim meclislerinin zorunlu masraflar hesabıyla takdir edeceği 
miktar üzerinden, yerel hükümetlerce temin edilecektir.

11. Seçimler, nihayet 15 gün içinde meclis çoğunluğunun Ankara’da toplanmasını 
temin edebilmek üzere tamamlanarak üyeler yola çıkacak ve sonuçlar üyelerin 
isimleriyle birlikte derhal bildirilecektir.

12.  Bu telgrafın alındığı saat bildirilecektir.

 [imza] Temsil Heyeti Namına Mustafa Kemal
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[Çeviri Yazı]

Ankara, 19.3.[13]36 [19 Mart 1920],

Vilâyetlere ve Müstakil Livâlara ve Kolordu Kumandanlarına,

Makarr-ı Hilâfet-i İslâmiye ve Pâyitaht-ı Saltanat-ı Osmaniyenin düvel-i i’tilâfiye 
tarafından resmen işgâli kuvve-i teşrî‘iye ve adliye ve icrâ’iyeden ibaret olan kuvâ-
yı selâse-i devleti muhtel etmiş ve bu vaz‘iyet karşısında îfâ-yı vazîfeye imkân 
göremediğini hükûmete resmen teblîğ ederek, Meclis-i Meb‘ûsân dağılmışdır. Şu 
hâlde makâm-ı hilâfet ve saltanatın masûniyet [ve] istiklâlini ve Devlet-i Osmaniyenin 
tahlîsini te’mîn edecek tedâbîri te’emmül ve tatbîk etmek üzere millet tarafından 
salâhiyet-i fevka’l-âdeyi hâ’iz bir meclisin Ankara’da içtimâ‘a da‘veti ve dağılmış olan 
meb‘ûsândan Ankara’ya gelebileceklerin dahi bu meclise iştirâk etdirilmesi zarûrî 
görülmüşdür, binâ’en aleyh zîrde derc edilen ta‘lîmât mûcebince, intihâbâtın icrâsı 
hamiyet ve reviyet-i vatanperverânelerinden muntazırdır:

1.  Ankara’da, salâhiyet-i fevka’l-âdeye mâlik bir meclis umûr-ı milleti tedvîr ve 
murâkabe etmek üzere ictimâ‘ edecekdir

2.  Bu meclise a‘zâ olarak intihâb olunacak zevât meb‘ûsân hakkındaki şerâ’it-i 
kânûniyeye tâbi‘dir

3.  İntihâbâtda livâlar esâs ittihâz edilecekdir
4.  Her livâdan beş a‘zâ intihâb olunacakdır
5.  Her livâ kazâlarından celb edeceği müntehab-ı sânîlerinden ve merkez-i 

livâ müntehab-ı sânîlerinden ve livâ idâre ve belediye meclisleriyle livâ 
Müdâfa‘a-i Hukûk hey’et-i idârelerinden ve vilâyetlerde merkez-i vilâyet 
hey’et-i merkeziyelerinden ve vilâyet idâre meclisiyle merkez-i vilâyet belediye 
meclisinden ve merkez-i vilâyet ile merkez kazâsı ve merkeze merbût kazâlar 
müntehab-ı sânîlerinden mürekkeb bir meclis tarafından aynı günde ve aynı 
celsede icrâ edilecekdir

6.  Bu meclis a‘zâlığına her fırka [ve] zümre ve cem‘iyet tarafından nâmzed 
gösterilmesi câ’iz olduğu gibi her ferdin de bu mücâhede-i mukaddeseye fi‘ilen 
iştirâki için müstakilen nâmzedliğini istediği mahalde i‘lâna hakkı vardır

7.  İntihâbâta her mahallin en büyük mülkiye me’mûru riyâset edecek ve selâmet-i 
intihâbdan mes’ûl olacakdır

8.  İntihâbât re’y-i hafî ve ekseriyet-i mutlaka ile icrâ ve tasnîf-i ârâ meclisin içlerinden 
intihâb edeceği iki zât tarafından fakat huzûr-ı meclisde îfâ edilecekdir

9.  İntihâb netîcesinde bi’l-umûm a‘zânın imzâ veya zât mühürlerini muhtevî üç 
nüsha mazbata tanzîm olunacak [ve] bir nüshası mahallinde alıkonularak diğer 
iki nüshasının biri intihâb olunan zâta tevdî‘ ve diğeri meclise irsâl olunacakdır

10. A‘zâların alacakları tahsîsât bi’l-âhere meclisce takarrür etdirilecekdir, ancak 
azîmet harcırâhları intihâb meclislerinin masârıf-ı zarûriye hesâbıyla takdîr 
edeceği mikdâr üzerinden mahalleri hükûmetlerince te’mîn olunacakdır

11. İntihâbât nihâyet on beş gün zarfında ekseriyetle Ankara’da ictimâ‘ı te’mîn 
edebilmek üzere itmâm olunarak a‘zâlar tahrîk ve netîce a‘zânın isimleriyle 
birlikde derhâl iş‘âr edilecekdir

12.  İşbu telgrafın sâ‘at-i vusûlü bildirilecekdir
Haşiye: Kolordu Kumandanlarına, Vilâyâta, Müstakil Livâlara teblîğ olunmuşdur

[imza] Hey’et-i Temsîliye Nâmına Mustafa Kemal
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ATASE, İSH, 272-203-1 (21 Nisan 1920)

Büyük Millet Meclisi’nin Ankara’da 23 Nisan günü Cuma namazı sonrası Kur’an tilaveti, dualar 
ve törenlerle açılacağı, bu nedenle ülkenin her tarafında aynı tilavet, dua ve törenlerin aynı saatte ve 
aynı şekilde icra edilmesi gerektiği hakkında, Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal Paşa tarafından 
yayımlanan beyanname.

[Sadeleştirme]

Ankara, 21 Nisan 1920

1. Kerim olan Allah’ın yardımıyla Nisanın 23. Cuma günü Cuma namazını müteakip 
Ankara’da Büyük Millet Meclisi açılacaktır.

2. Vatanın istiklali ile Hilafet ve Saltanat makamının [İstanbul’un] kurtarılması gibi 
en mühim ve hayati vazifeleri ifa edecek olan Büyük Millet Meclisi’nin açılışını 
Cuma gününe tesadüf ettirmekle o günün bereketinden istifade edilecektir. 
Açılıştan önce tüm mebuslarla birlikte Hacı Bayram-ı Veli Cami-i Şerifi’nde Cuma 
namazı eda olunarak Kur’an ve namazın ışığından feyiz alınacaktır. Namazdan 
sonra Lihye-i Saadet ve Sancak-ı Şerif ile birlikte Meclis’e gidilecektir. Meclis’e 
girilmeden önce dua okunacak ve kurbanlar kesilecektir. Bu törende Hacı 
Bayram-ı Veli Cami-i Şerifi’nden Meclis’e kadar kolordu komutanlığınca askeri 
kıtalar ile özel tertibat alınacaktır.

3. Açılış gününün kutsallığı için bugünden itibaren vilayet merkezinde [Ankara’da] 
vali beyefendinin düzenlemesiyle Kur’an hatmine ve Buhari-i Şerif tilavetine 
başlanacaktır. Kur’an hatmi, teberrüken Cuma namazından sonra Meclis 
önünde tamamlanacaktır.

4. Mukaddes ve yaralı vatanımızın her köşesinde aynı şekilde bugünden 
itibaren Kur’an hatmi ve Buhari tilavet edilecektir. Cuma günü ezandan önce 
minarelerde salat-ı şerife okunacaktır. Hutbe sırasında Halife ve Padişahımızın 
adı zikredilirken kendilerinin ve tüm memleket halkının bir an evvel felah ve 
saadete nail olmaları için dua edilecektir. Cuma namazının edasından sonra 
Kur’an hatmi tamamlanarak Hilafet ve Saltanat makamı [İstanbul] ile tüm 
vatanın kurtuluşu maksadıyla yapılan çalışmaların önemi ve kutsallığı ile 
milletin vekillerinden oluşan Büyük Millet Meclisi’nce her bir ferde verilecek 
vatan görevinin yerine getirilmesinin zorunlu olduğu hakkında vaazlar 
verilecektir. Daha sonra Halife ve Padişahımızın, din ve devletimizin, vatan 
ve milletimizin kurtuluşu, selameti ve istiklali için dua edilecektir. Bu dinî ve 
vatanî törenin ifasından ve camilerden çıkıldıktan sonra Osmanlı ülkesinin 
her tarafında hükümet binalarına gelinerek Meclis’in açılışından dolayı resmi 
tebrikleşme icra edilecektir. Her tarafta Cuma namazından önce münasip 
surette mevlüd-i şerif okunacaktır.

5. İşbu tebliğin hemen yayınlanması ve duyurulması için her vasıtaya müracaat 
olunacak ve hızlıca en ücra köyler ve en küçük askeri birimler ile ülkenin 
tüm teşkilat ve kurumlarına ilan edilmesi temin edilecektir. Ayrıca bu tebliğ 
büyük afişler halinde her tarafa asılacak ve mümkün olan yerlerde basılı olarak 
çoğaltılıp dağıtılacaktır.
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6. Cenab-ı Hakk’tan muvaffakiyet-i kamile tazarru olunur.

[imza] Temsil Heyeti Adına Mustafa Kemal

Temsil Heyeti Başkanlığı’ndan tebliğ buyurulan beyanname yukarıdadır. Tebliğde 
belirtildiği üzere mülki birimlerle birlikte dinî ve vatanî törenin icrası rica olunur.

[imza] 20. Kolordu Komutanı Vekili Albay [Mustafa] İsmet

[Çeviri Yazı]

20. K[olordu] Erkân-ı Harbiye

Şu‘be 1, Aded 607

Ankara, 21 Nisan sene [1]336 [21 Nisan 1920]

Mevki‘ Kumandanlığına,

1. Bi-mennihi’l-Kerîm Nisanın yirmi üçüncü Cuma günü Cuma namazını 
müte‘âkib Ankara’da Büyük Millet Meclisi küşâd edilecekdir.

2. Vatanın istiklâli makâm-ı refî‘-i Hilâfet ve Saltanatın [İstanbul’un] istislâhı gibi 
en mühim ve hayâtî vezâ’ifi îfâ edecek olan Büyük Millet Meclisi’nin yevm-i 
küşâdını Cuma’ya tesâdüf etdirmekle yevm-i mezkûrun mebrûkiyetinden 
istifâde ve kabel’l-küşâd bi’l-umûm meb‘ûsîn-i kirâm hazerâtıyla Hacı Bayram-ı 
Velî Câmi‘-i Şerîfi’nde Cuma namâzı edâ olunarak envâr-ı Kur’ân ve salâtdan 
istîfâz olunacakdır, ba‘de’s-salât Lihye-i Sa‘âdet ve Sancak-ı Şerîf’i hâmilen 
dâ’ire-i mahsûsaya gidilecekdir, dâ’ire-i mahsûsaya dâhil olmadan evvel bir 
du‘â kırâ’atıyla kurbânlar zebh olunacakdır, işbu merâsimde câmi‘-i şerîfden 
bed’ ile dâ’ire-i mahsûsaya kadar kolordu kumandanlığınca kıta‘ât-ı askeriye ile 
tertîbât-ı mahsûsa alınacakdır.

3. Yevm-i mezkûr te’eyyüd-i kudsiyeti için bugünden i‘tibâren merkez-i vilâyetde 
[Ankara’da] vâlî beyefendi hazretlerinin tertîbiyle hatim ve Buhari-i Şerîf 
tilâvetine bed’ olunacak ve hatm-i şerîfin aksâmı teberrüken Cuma namâzından 
sonra dâ’ire-i mahsûsa önünde ikmâl edilecekdir.

4. Mukaddes ve mecrûh vatanımızın her köşesinde aynı sûretle bugünden 
i‘tibâren Buhari ve hatimât-ı şerîfe kırâ’at edilerek Cuma günü ezândan evvel 
minârelerde salavât-ı şerîfe okunacak ve esnâ-yı hutbede Hilâfet-me’âbımız 
Pâdişâhımız efendimiz hazretlerinin nâm-ı nâmî-i hümâyûnu zikr edilirken 
zât-ı şevket-simât-ı pâdişâhîlerinin ve memâlik-i şâhâneleriyle bi’l-umûm 
teba‘a-i mülûkânelerinin bir an evvel nâ’il-i felâh ve sa‘âdet olmaları du‘âsı 
ilâveten tezkâr olunacak ve Cuma namâzının edâsından sonra ikmâl-i hatim 
edilerek makâm-ı mu‘allâ-yı Hilâfet ve Saltanatın [İstanbul’un] ve bi’l-cümle 
aksâm-ı vatanın halâsı maksadıyla vukû‘ bulan mesâ‘î-i milliyenin ehemmiyet 
ve kudsiyeti ve her ferd-i milletin kendi vekîlinden mürekkeb olan Büyük Millet 
Meclisi’nin tevdî‘ eyleyeceği vezâ’if-i vataniyeyi îfâya mecbûriyeti hakkında 
mev‘izalar îrâd olunacakdır. Ba‘dehu Halîfe ve Pâdişâhımızın dîn ü devletimizin 
vatan ve milletimizin halâsı selâmeti ve istiklâli için du‘â edilecekdir, Bu 
merâsim-i dîniye ve vataniyenin îfâsından ve câmi‘lerden çıkıldıkdan sonra 
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bilâd-ı Osmaniyenin her tarafında makâm-ı hükûmete gelinerek meclisin 
küşâdından dolayı resmen tebrîkât icrâ edilecekdir, her tarafda Cuma 
namâzından evvel münâsib sûretde mevlûd-i şerîf okunacakdır.

5. İşbu teblîğin hemen neşr ü ta‘mîmi için her vâsıtaya mürâca‘at olunacak ve 
serî‘an en hücrâ köylere en küçük kıta‘ât-ı askeriyeye memleketin bi’l-umûm 
teşkîlât ve mü’essesâtına i‘lânı te’mîn edilecekdir, ayrıca büyük levhalar hâlinde 
her tarafa ta‘lîk ve mümkün olan mahallerde tab‘ ü teksîr ve meccânen tevzî‘ 
edilecekdir.

6. Cenab-ı Hakk’dan muvaffakiyet-i kamile tazarru’ olunur.

[imza] Hey’et-i Temsîliye Nâmına Mustafa Kemal

Hey’et-i Temsîliye Riyâset-i Celîlesinden teblîğ buyurulan beyânnâme

bâlâdadır, ber-vech-i teblîğ cihet-i mülkiye ile birlikde merâsim-i dîniye ve

vataniyenin icrâsı ricâ olunur.

[imza] 20. K[olordu] Kumandanı Vekîli Mîralay [Mustafa] İsmet
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ATASE, İSH, 62-80-1 (22 Nisan 1920)

23 Nisan Cuma günü açılacak olan Büyük Millet Meclisi için yapılacak törende bulunacak askeri 
birliklerin Hacı Bayram-ı Veli Camii’nden Milli Meclis binası önüne kadar alacakları düzenle ilgili 20. Kolordu 
Komutan Vekili Miralay Mustafa İsmet Bey’den Mevki Komutanlığına gönderilen talimat.

[Sadeleştirme]

Mevki Komutanlığına,
1. Nisanın 23. Cuma günü Cuma namazından sonra açılacak olan Büyük Millet 

Meclisi için yapılacak olan dinî ve vatanî tören daha önce evvelce tebliğ edilmişti. 
O gün Cuma namazından bir saat önce Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin kapısından 
itibaren Topçu Alayı Kumandanı Binbaşı Naim Bey emrinde bando ile istihkamdan 
bir bölük, iki manga jandarma, Konya’dan gelen süvari bölüğü ve makineli tüfek 
takımı ve Karaoğlan Çarşısı ağzında olmak üzere bir topçu takımı konuşlanacaktır. 
Muhterem Heyet ile halkın camiden çıkarak Milli Meclis binası önüne gelmelerini 
müteakip sağda bando olmak üzere piyade askerleri takım kolunda olarak Bahçe 
ile Darülmuallimin arasındaki cadde üzerinde ve yüzü Milli Meclis’e dönük olarak 
duracaktır. Süvari bölüğü ile makineli takımı ise piyadenin solunda Bahçe duvarı 
altında bulunacaktır. Topçu takımı da Karaoğlan Caddesi boyunca ilerleyerek yönü 
istasyon olmak üzere bulunacaktır.

2. Dua edilmesinin ardından bando selam çalacak ve “Padişahım Çok Yaşa” diye 
bağırılacaktır.

3. Daha sonra kurbanlar kesilerek Meclis açılacak ve tören son bularak askeri birlikler 
kışlalarına dönecektir.

4. Törene nöbetçi olan ve hazır kıtalar başında bulunanlar dışındaki subaylar iştirak 
edebilir.

5. Akşam askere kavurmalı pilav ve tatlı verilecektir.

6. Askere Alma Heyeti başkanlığına, Jandarma Alayı komutanlığına, Mevki 
komutanlığına ve Kolordu şubelerine tebliğ edilmiş ve valiliğe de malumat arz 
edilmiştir.

[imza] 20. Kolordu Komutan Vekili Miralay [Mustafa] İsmet

[Çeviri Yazı]

Yirminci Kolordu-yı Hümâyûn Erkân-ı Harbiyesi
Şu‘be 1, Aded 607

Ankara, 22/4/[13]36 [22 Nisan 1920]

Mevki‘ Kumandanlığına,

1. Nisanın yirmi üçüncü Cuma günü Cuma namâzından sonra açılacak olan Büyük 
Millet Meclisi için yapılacak olan merâsim-i dîniye ve vataniye evvelce ta‘mîmen 
teblîğ edilmiş idi, yevm-i mezkûr Cuma namâzından bir sâ‘at evvel Hacı Bayram-ı 
Velî Hazretlerinin kapısından i‘tibâren Topçu Alayı Kumandanı Binbaşı Naim Bey 
emrinde muzıka, istihkâmdan bir bölük, iki manga jandarma, Konya’dan gelen 
süvârî bölüğü ve makineli tüfenk takımı ve Karaoğlan Çarşısı ağzında olmak üzere 
bir topçu takımı ahz-ı mevzi‘ edecek ve hey’et ve ahâlî-i muhteremenin câmi‘den 
çıkarak Meclis-i Millî binâsı önüne gelmelerini müte‘âkib sağda muzıka olmak 
üzere piyâde takım kolunda olarak Bağçe ile Darülmuallimin arasındaki câdde 
üzerinde ve yüzü Meclis-i Millî’ye müteveccih olarak duracak ve süvârî bölüğü ile 
makineli takım piyâdenin solunda Bağçe duvarı altında ahz-ı mevki‘ edecekdir, 
topçu takımı Karaoğlan Caddesi boyunca ilerleyerek cebhe istasyon olmak üzere 
bulunacakdır.
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2. Du‘âyı müte‘âkib muzıka selâm çalacak ve “Pâdişahım Çok Yaşa” bağırılacakdır.

3. Ba‘dehu kurbânlar kesilerek Meclis küşâd edilecek ve merâsim hitâm bularak 
kıta‘ât-ı askeriye kışlalarına avdet edecekdir.

4. Merâsime nöbetçi olmayan ve kıt‘a-i muntazıra başında bulunulmayan 
zâbitândan mâ-‘adası iştirâk edebilir.

5. Akşam askere kavurmalı pilav ve tatlı verilecekdir.

6. Ahz-ı Asker Hey’eti riyâsetine, Jandarma Alayı kumandanlığına, Mevki‘ 
kumandanlığına, Kolordu şu‘ûbâtına teblîğ edilmiş ve berây-ı ma‘lûmât vilâyet-i 
celîleye arz edilmişdir.

[imza] Yirminci Kolordu Kumandan Vekîli Mîralay [Mustafa] İsmet
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ATASE, İSH, 62-74-1 (22 Nisan 1920)

23 Nisan Cuma günü açılacak olan Büyük Millet Meclisi için yapılacak törende bulunacak askeri 
birliklerin Hacı Bayram-ı Veli Camii’nden Milli Meclis binası önüne kadarki güzergahta konum alacakları 
düzeni gösteren kroki. (Kırmızı renkli rakamlar sonradan eklenmiştir)

[Sadeleştirme]

1. Kolordu

2. Birinci Vaziyet

3. İkinci Vaziyet

4. Cami-i Şerif [Hacı Bayram-ı Veli Camii]

5. Muzıka [Bando]

6. İstihkam Bölüğü

7. Jandarma

8. Süvari Bölüğü

9. Makineli Takım

10. Karaoğlan Çarşısı

11. Topçu Takımı

12. İnzibat

13. Darülmuallimin [Öğretmen Okulu]

14. İstasyona Gider

15. Meclis-i Milli Binası [TBMM Binası]

 [Çeviri Yazı]

1. Kolordu-yı Hümâyûn

2. Birinci Vaz‘iyet

3. İkinci Vaz‘iyet

4. Câmi‘-i Şerîf

5. Muzıka

6. İstihkâm Bölüğü

7. Jandarma

8. Süvârî Bölüğü

9. Makineli Takım

10. Karaoğlan Çarşısı

11. Topçu Takımı

12. İnzibât

13. Darülmuallimin

14. İstasyona Gider

15. Meclis-i Millî Binâsı
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Mustafa Kemal Paşa (1920)

Kaynak: Kurtuluş Savaşı Müzesi
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TBMM’nin Açılış Günü (23 Nisan 1920)

Kaynak: Kurtuluş Savaşı Müzesi
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TBMM’nin Açılış Günü (23 Nisan 1920)
Kaynak: ATASE, Milli Mücadele Albümü
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TBMM’nin Açılış Günü (23 Nisan 1920)

Kaynak: Kurtuluş Savaşı Müzesi
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TBMM’nin Açılış Günü (23 Nisan 1920)
Kaynak: ATASE, Milli Mücadele Albümü
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TBMM’nin Açılış Günü (23 Nisan 1920)

Kaynak: ATASE, Milli Mücadele Albümü
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TBMM’nin Açılış Günü (23 Nisan 1920)
Kaynak: ATASE, Milli Mücadele Albümü



93
TBMM’nin İlk Toplantısı (23 Nisan 1920)
Kaynak: ATASE, Milli Mücadele Albümü



94
TBMM’nin Açılışının İlk Günleri (6 Mayıs 1920)
Kaynak: ATASE, Milli Mücadele Albümü



95
TBMM İçin Yaptırılan Kürsü (1921)

Kaynak:ATASE, Milli Mücadele Albümü



96
Bir Kutlama Sırasında TBMM Duvarına Asılmış Sancak-ı Şerif (1922)
Kaynak: Kurtuluş Savaşı Müzesi
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[Tercüme]
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla.

Şüphesiz Biz Sana Apaçık Bir Fetih Verdik. [Fetih Suresi, 1. Ayet]
Hakk ve Mübin Olan Allah’tan Başka İlah Yoktur,

Vaadine Sadık ve Emin Olan Hz. Muhammed, O’nun Rasulüdür. [Hadis-i Şerif ]
Yardım Allah’tandır ve Fetih Yakındır. [Saff Suresi, 13. Ayet]

Sene hicrî 1338 [1919-1920]

[Çeviri Yazı]
Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

İnnâ fetahnâ leke fethan mübînâ. [Fetih Suresi, 1. Ayet]
Lâ ilâhe illallâhü’l-melikü’l-hakku’l-mübîn,

Muhammedün rasûlullâhi sâdıku’l-va‘dü’l-emîn. [Hadis-i Şerif ]
Nasrun minallâh ve fethun karîb. [Saff Suresi, 13. Ayet]

Sene h. [hicrî] 1338 [1919-1920]

Günümüzde Kurtuluş Savaşı Müzesi’nde Bulunan
TBMM’ye Ait Hicri 1338 (1919-1920) Tarihli  Sancak-ı Şerif

Kaynak: Kurtuluş Savaşı Müzesi
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İlk TBMM Toplantı Salonu’nun Günümüzdeki Hali,
Kurtuluş Savaşı Müzesi



99

FOTOĞRAFLAR

İlk TBMM Binasının Günümüzdeki Görünümü,
Kaynak: Kurtuluş Savaşı Müzesi




