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Mustafa Subhi'nin Anadolu'ya gelişinden kısa bir süre sonra 28/
29 Ocak 1921 gecesiTrabzon açıklarında beraberindeki arkadaşlarıy-
le (16-17 kişi) birlikte öldürülmesi veya öldürtülmesi, olayı, kesin bir
şekilde aydınlatacak belgelerin bulunmaması, şahitlerin bir kısmının
bir iki sene içinde öldürülmüş olmaları, yaşayanların da .bu konuda
açık bilgi vermemeleri yüzünden karanlık kalmıştır; Bu yüzden olay.
la ilgili çeşitli görüşler ileri sürülmektedir.

Mustafa Subhi 1914 yılında Çarlık Rusyasına siyasi mülteci ola-
rak sığınmış, Bolşevik İhtilalinden sonra komünist bi~ militan olarak
yetiştirilmiştir. Anadolu'da komünist bir devletin kuruluşunu amaç-
layıp, Sovvetler Birliğinin desteğiyle 10 EylüL. 1920'de Baku'da Türki-
ye Komünist Partisi" adında bir parti kurmuştur. Daha sonra ça-
lışmalarını Anadolu'da sürdürmek için Sovyet-Türk yakınlaşmasından
yararlanarak, bir oldu-bitti yapmak suretiyle Rus Elçisi Budu Mai-
vani'nin kafilesiyle birlikte 28 Aralık 1920'de Kars'a gelmiş ve burada
üç hafta kadar kalmıştırl• Oradan Erzuium'a ve en kısa zamanda da
kara yoluyla Ankara'ya gitmek istiyordu. Fakat gelişen olaylar onu
geri dönmeye zorladı. Trabzon'dan deniz yoıuyıa: geri dönerkim yolda
yanındakilerle birlikte öldürüldü. Bu sırada i. İnönü Zaferi kazanıl-
mış, Çerkes Ethem ve onunla işbirliği yapan Yeşilordu Cemiyeti de
İstiklal Mahkemesi aracılığı ile tasfiye edilmişlerdi.

Öldürülme olayı ile ilgili olarak T.K.P. Merkez Heyeti azaların-
dan Ahmet Cevat'ın Batum'dan Pavloviç'e gönderdiği 2 Nisan 1921
tarihli mektupta "Trabzon'da aleyhte gösteriler yapılması karşısında,

1 Geniş bilgi için bk: Mete Tuncay, Türkiye'de Sol Akımlar, (1908-1925); s. 100-123.
Dr. Fethi Revetoğlu, Türkiye'de Sosyalist ve Komünist Faaliyetler (1910-1960); s. 200-267.
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Sovyet Konsolosu Vali ile görüşerek, Subhi ve yoldaşlanıiın Baku'-
ya dönmek Üzere bir motorla Batum'a gönderilInelerini sağlamak is-
temiştir. Bunun üzerine kayıkçılar kahyası" Yahya'mn verdiği bir
motorla, Subhi, karısı ve l4, arkadaşı bindirilerek yola çıkarılmışlar-
dır: Fakat hemen arkalarından l-:alkan bir başka motorla, Yahya Kah-
ya'nın adamlarındanFaik Reis ve arkadaşları geceye doğru Sürmene
açıklarında onlara yetişmiş ve hepsini öldürerek denize atmıştır."
diye belirtmekte, ayrıca hükümetin gerekli tedbirleri almadığını ve
halk tarafından yapılan aleyhte nümayişlerin Muhafaza-i Mukadde-
sat Cemiyetitarafııİdan düzenlendiğini, polisin de buna yardmİcı ol-
duğunu ileri sürmektedir!. Şevket Süreyya Aydemir, Ahmet Cevat'ın
bu yolculuğa çıkmanın tehlikeli olduğunu Mustafa Subhi'ye 'daha
önce anlattığını yazıyorz•

Kazım Karabekir Paşa ise Mustafa Subhi'nID ittihatçı düşmanlı-.
ğı yüzünden ö1dürüldüğüne kanidir3• Subhi ve arkadaşlarının ittihat-
çılık düşmanlığı yüzünden Kahya Yalıya tarafından öldürüldüğünü'
Hikmet B~yur da ileri sürmekte ve Mustafa Subhi'nin, Baku'da itti-
hatçılar'ın durumunu yıktığı için öldürüldüğünü belirtmektedir4• -

Şevket Süreyya Aydemir bu konuda kesin bir göiüş ileri sürınemekte,
olayın ittihatçı düşmanlığı sebebiyle yapılmış olamıyacağını belirte-
rek, Küçük Talat Bey'in mektubunu, gerekçe olarak gösterm~ktedir5.

Fethi Tevetoğlu halk nümayişlerini "bazı komünist yazarların
iddia .ettikleri veçhile, yalnız Muhafaza-i Mukaddesat ve Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti'nin kışkırtması mahiyetinde basit bir ,tertip olarak
kabulü imkansız bulunan umumi, milli bir galeyan ve kükreyiş so-
nunda, Mustafa Subhi ve arkadaşları, anti komünist Türk halkının
gaza;I:nna uğraıpışlardır." demektedir6• Erzurum Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti üyesi Cevad Dursunoğlu ise, bölge halkını coşturmak için
gerek i. Dünya Savaşı sırasınd,a ve gerekse İstiklal Savaşı sırasında

1 Mete Tuncay, s. 120-1. Tevetoğlu, s. 241 (mektubun tam metni)

2, Ş.S. Aydeınir, M. Suphi Olayı Hakkında. Milliyet, 21 Temmuz 1971

3 Dr. Samih ÇOl'Uhlu,İstiklal Savaşı'nda Komiinizm Faaliyeti. Yeni İstanbul, 16 Tem-

muz 1966
4 Hikmet Bayur, Mustafa Suphi Olayı. Milliyet. 12 Haziran 1971. Hikmet Bayur konuyu

Belleten'de dalıa geniş bir şekilde işlemiştir. (Belleten, C. XXV. No: 140. s. 587).
5 Ş.S. Aydemir, Mustafa Suphi Olayı Hakkında. Milliyet, 21.7.972.

6 Tevetoğlu, a.ge. s. 243
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1 Cevat Dursunoğlu'uun kentlisinden dinlenmiştir. Nisan 1969
2 F..Kandemir, Atatürk'ün Kurduğu TÜI'kiyeKomünist Pa,rtisi ve Sonrası, s; 184.
3 F. Kandemir, a.g.e, s. 185-186
4 Kazım Karabekir, İstildal Harbimiz, s, 1147-1148
5 Tevetoğlu, a.g.e. s. 256
6 Metin Toker, Solda ve Sağda Vuruşanlar.
7' Mete Tuncay, s. 122, Meydan, S, 55. ı Şçbat 1966, s. 16

!

Çarlık Rusyasına ve Bolşevikliğe karşı, Cemiyettarafındankışkırtma.
lar yapıldığını ve birliğin sağla~masında önemli rolü olduğunu helirt.
mektedirl• Bu kışkırtmalar özellikle dinı esaslara dayanmaktadır.'

Feridun Kandemir ise Mustafa Subhi ve arkadaşlarının Trabzon'.
dan İneboluyoluyla Ankara'ya gitmek için hareket ettiği 15 Ocak
1921 akşamı öldürüldüğünü yazmakta2, Yahya Kahya Enver Paşa'ya
yardım edt?rek Mustafa Kemal'i devirmeye teşebbüs suçundan Sı.
vas'ta yargılanmış, mahkemede "Sanki hütün işlerde ben tek başına
mı idim. Daha üstüme varırlarsa, herşeyi olduğu gibi ortaya dökerirn"
deme!,-lc suçlarında haşkalarının da ilgili olduğunu belirtmiş, Trab.
zon'a döndükten sonra serbest dolaşmış ve 3 Temmuz 1922'de Soğuk.
su'ya giderken,yolda öldürüdlüğü için sırrını da beraber götürmüştür3•
Kazım Karabekir olay hakkında tahkikat yaptırdıysa da bir netice
alınamamıştır4•

Öldürme olayı ile ilgili başka bir görüşte eski Tiirkistan Milli
Komitesi Reisi Osman Hoca'nın Tevetoğlu'na 1963 yazında anlattı.
ğı, Sı~bhi'nin Hacı Selim Sami 'tarafından öldürtüldüğü görüşüdürs.

Metin Toker, öldürülme olayının Ankara'nın bilgisi altında ol'
duğunu6, Ahmet Kemal Varınca ise Tr~bzon oyununun' Ankara'nın
bilgisi dışında oynandığını' ileri sürmektedir7•

Tuabse yoluyla Kars'a gelmekte olan bu heyetin Ankara'ya gön7
derilmemesi B.M.M. Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından bil.
dirilmişti. Ancak zor kullaıiılmadan ikna yoluyla Sulihi ve arkadaş~
larının geri dönmeleri isteniyordu. Kazım Karabekir, halk tarafından
\ . . . .
tepki gösterilmesine ve Suhhi'nin kendi isteğiyle Anadolu'ya terk et.
mesine çalışıyqrdu. Bu sebeple MUl!'tafa Subhi'ye, Bitlis yoluyla An-
kara'ya gitmek istemesine rağmen, Trabzon yoluyla gitmesi empoze
edilmiştir. Vereceğimiz belgeler bunu belirlemektedir.

Şunu belirtmek gerekir ki öldürme olayı ile ilgili olan,lar bu suçun
şüphesinden dolayı bile devTin ihtilal mahkemeleri olan İstiklal Mah.
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kemeleri'ne verilmemişlerdir. Gerçi Kazım Krabekir Doğu bölgesinde
duruma hakim olduğu için burada bir İstiklal Mahkemesi kurulma-
mamıştı. Fakat zanlılar "Kanaat-ı vicdaniyeye göre" karar verme
yetkisine sahip olan en yaRın bir İstiklal Mahkemesi'ne gönderilebilir
veya bu bölgede. bulunan divan~ı harblerce yargılanabilirlerdi.

Olayın Ankara'nın bilgisi altında işlendiği görüşüne katılmıyo-
ruz. Çünkü Mustafa Kemal daima meşruluk ilkesine bağlı kalmiş bir
liderdiL Onun bilgisi dışında Ankara'daki alt kademelerin bu işi pl-
anlanması mümkün değildir .. Ayrıca Ankara Sovyet 'Yardımını sağla-
mak istediği bir dönemde Sovyetlerin gücendirilmemesine özellikle
önem veriyordu.

Şimdilik elimizde bi,r yargıya varacak yeterli belge bulunma-
maktadır. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Arşivi'ndeki konuyla ilgili
belgeleri yayınlamakla sorunU biraz daha aydınlatabileceğimizi umu-
yoruz.

Belge 1:1

"Baku'da müteşekkil Türkiya Komünist Fırkası Hey'et-i Merke-
ziyesi Anadolu dahiline 'fiilen icra-yı faaliyet etmeküzere Mustafa
Subhi Yoldaş ile Edhem Sedad ve diğer üç refikleri elyevm Kars'da
buiunmakda ve bu hey'ete aid ikinci bir kafile de Baku'dan Kars'a
gelmektedir. Tuabse'den de sahillerimize on üç kişinin gelmek üzere
bulunduğu haber alındı. Mustafa Subhi ve rüfekasının Ankara'ya
gönderilIllemesi arzusu Büyük Millet Meclisi Riyaseti'nin ve Hariciye
Vekaleti'nin makam-ı senaverisine t~,bliğ buyurulmuşdur~ Hükümeti-
mizin arzusu' dahilinde ef'al-i icabına tevessül edileceği tabii bulun-
makla beraber ... Mustafa Subhi ve teşkilatın şu zamanda memleket
dahilinde ve göz önü~deki bir mıntıkada bulundurulması veya büs-
bütün harice gönderilmesi ve bu iki hale nazaran mezkur teşkilat hak-
kında ne yolda 'hareket edilmesi muvafık olacağına dair mütalaat-ı
kıymetderaneledni intİzar etmek ve bi 'I vesile Albayrak gazetesinin
bilhassa son neşriyatı halk,çılığa karşı Erzurum 'ahvalİndeki cereyan-ı '

ı Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü arşivi, 24/ 3071
Bu kopyede yazılan makam, tarih ve yazanın adı yoktur. Ancak diğer belgelerdeki yazılar

göz önüne alınınca yazının Eüştü Bey'e ait olması mümkündür.
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efkarın derece ve mahiyeti hakkındaki malumat-ı alilerıni rica eyle-
meyi münasip gördüm. Ll!-~f~u.iş'arı ricasiyle te'yid-i samimiyet ey-
lerim."

Belge 2:1

Şark Cebhesi Kumandanlığına

C.2. Kanun-u sani 337 şifreye.

Malum-u alileri olduğu üzere Ankara Hükümeti hariçten gele-
cek cereyanların çare-i tahdid ve takyidini nezareti altında bir hey'-
etin faaliyetinde bulmuş ve merke~de bir fırkanın teşkiline müsamaha
ve belki de tavassut ederek bu fırka haricindeki eşhasııı faaliye1leri
(nin) kabul olunamıyacağını beyan ve ilan eyleınişdi. lmdi şu hale
nazaran bu fıkra-i malume haricinde eşhası tarafından vukubulacak
tcşebbüsat ve icraat memleket de makbul ve makul görülen komünist-
lik şekline muhalif görülmekle beraber makasıd-ı nifakcuyane ve ih-
tilal perveraneye hamlolunmak zaruri bulunduğundan müteşebbis-
leiin icra ve faaliyetine mani. olunmak ve kendil:i-i takib olunmak
umur-i tabiiye ve hukukiyedendir. Binaenaleyh bendenizce memle-
ketdeki tesanüdü ve Ahengi ihliile sayi bulunan bu eşhasın hudut ha-
ricine çıkarılı~aliırı zaruridir. Çünkü Kars'da devam-ı faaliyetle~i et-
rafındaki anasırııl bunların orada hükümetinhimayesi altında çalış-
tıklarına zahib olmalaTInı ve hami zan eylediklerimakamata karşı
tevcih~i husumet eylemele~ini badi olur. Mamafih bu ihrac keyfiye-
tinin Kars'da Ruslar'ın gözlerininönünde vakı' olması mahsurdan
gayrı salim bulunduğundan keyfiyetin bendenize havale buyurulması
eslem tariktir. Burada halk umumiyetle komünizme şiddetle aleyh-
tardır~ Halkçıhk cerayanı hükümetin ıslahli'! ve idare hakkında Mec-
lis'e arz ettiği programla takyit etmiş ve efkar da anınla mahdut bu-
lundurulmuş olduğundan bir mahzur teveılidi gayrı melkuz bulun-
duğunu arz ve bu vesile ile takdim-i ihtiramat eylerim.

ı. Kanun-u sani .. 337
Rüşdü

1 A.g. arşiv, 24/3071 a
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Belge 3:1

Erzurum Valİsi Hamid Bey Efendiye

Numero

331

Kars
3. Kanun-u sani. 337

4 K vusulü

C. 2.' Kanun-u sani. 337 şifreye. Mustafa Subhi ve teşkilatı hak-
kında kanaatımca mutabık olan mu~alagat-ı illi .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (şifre) , .
bu suretle mumaileyhin memleketinp.e hiç bir kıymet ve nüfuza malik
olmadığı kanaati Ruslar'a verilmekfırsatı da elde edilmiş ve haricde
devam-ı mesaisi hakkında dahi karar ve kıymeti büsbütün tenzil ve
iskat edilmiş olacaktır. Ancak yapılacak teşebbüsat ve icraatın ko-
ıİıünist alemi ile bii: temas ve münasebet tesis etmiş oİan, Mustafa
Subhi ve' rüfekaElnın hudud, haricine çıkarılma"ında bilhassa Ruslar
nezdinde bir su'ite'sir ve te'vile imkan hasıl edeme~esi için mem-
'leketdeki halk cereyan ve efkarının doğrudan doğruya memleket ın-
kılabına muzır telakki edilen Mustafa Subhi ve refakatindekileriıi
şahsiyetleri üzerinde gösterilmeşini ve bu husustaki tezahürat ve te-
şebbüsatın kominizm ınkılap alemİni okşayacak bir tarzda idaresine
itina olunmasını haiz-i ehemmiyet görüyorum. Buna naza~an Mustafa
Mustafa Subhi ve rüfekasının hudud haricine çıkarılmasında biruce
, ati bir tertibin icrusı münasih görülmektedir.

Mumailey ve rüfekasının Erzur~m'a muvasalatları' gününden
itibaren' gerek gazete neşriyatı ve gereksehalkın münasib tezahürat
ve tazyikat ile daha içerilere seyahatin ve ~emleketde kalmak ve ça-
1ışmak1ığın kabil olmıyacağı hakkında kendilerinde, lazım gelen te-
sirat hasıl 'edi~ir. Bu vaziyetde halkı tatmin ve memleketdeki vahdet
ve sükilneti muhafaza için hudud haricine çıkması 'lüzumuna dair
münasib tebligat icap ederse resmı takibat ifa olunur: Hudud hari-
cineçıkarılmaları için arzu ederlerse Trabzon'dan dahi gidebilirler. '
Şu halde yoldaki mevakide ve Trabzon'da da aynı tezahüraÜn yapıl-
ması' Erzuru~'un hareketini takviye ve tevhid edilmesi muvafıktır.
Bilhassa Trabzon'da bolşevikleringözü önünde tezahürat-ı mezkil-
reden matlub-u veçhİ1'e idareedilmesi ve bolşeviklik aleyhinden ziya-
de işbu şahsiyetıeri hakkında olduğunun izharını münasib buluyo-

1 A.g. arşiv, 24/3344
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rum. Üçüncü Enternasyonal'a tahiyet (.? ..), (.?) için .hir komünist
olan Mustafa Suhhi ve rüfekasının memleketden ihracı vesilesinin ha-
ric komünizm aleminde. mucih-i inkisar ve tenkid olmamasıiçin de
ihraç teşehhüsatını müteakıh Mustafa Suhhi ve rüfekasının halk na-., .
zarında şahsenmaznuniyetlerine ve memleket de sükun ve vahdetin
lüzum-u muhafazasına mehnı halkın mut alah atını ifa hususundaki
mechuriyetden hahs reı::mı hir heyannamesinde neşr ve ilana müseh-
hih hir tedhir olacağını arz eylerim.

Ba emr-i vilftyetpehani

hıfz edilmiştir.

5. Kanun-u sani. 336

Belge 4:1

Şark Cehhesi Kumandanı.

Kazım Karahekir

(.Dahiliye Vekaletine

C. 3. kasım. 337 ve 448 numerolu şifreye:

Şark-ı heyecan ve' faaliyete sevk eden herhangi hir dest-i gaib
veya propaganda olmayıp Meclis-i Milli Riyas~tine mukaddem 16/
1/37 tarihli telgrafnamede arz olunduğu üzere Mustafa Subhi'nin ke-
mal-i cür'et ve azimetle ve hüyük bir hey'etle Erzurum'a vürudu mer-
kumun üzerinden aşırılan mufassal hir rapordan' istihsal olunan ma-
lumat-ı şamile ve vasıa, halkı komünizm e teşvikan Ankara'dan varid
olan mektuplar, vekalet-i iiliyelerinden koinünizm ve iştirakiyun
fırkalarının hükümetçe resmen tanındığına: dair'varid olan ta'mimler,
Baku'dan gelen cereyan dahilinde islamlar hakkında tatbik olunan
mezalime dairgetirdiği muhic haberler ve emsali esbab-ı muharrik-i
tahiıyedir. Bu sevatık-ı adidenin husule getirdiği cereyanı men'e kal-
kışmak hükümetin de aksini iltizam etdiği zehabını vereceğindep pek
tehlikelidir.

Mademki hugün Mustafa Subhi tard ohınmuş Ankara'daki fır-
kalar inhilal etmiş, hükümet daha doğrusu riyaset-i halkı tatmin
edecek tehligat ve icraatda hulunmuştur. Müessiratıp zevaliyle heye-
can ve faaliyetin~ de mü~tefi olması tabiıdir. B,inaenaleyh neticeden

i A.g. arşiv, 24) 3077
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emin olarak müsteri' biilunulmasını ve bu bahdapekihtiyatkar dav-
ranılmak zaruretinİ arz etme ği vecibe ad eylerim.

5. kanun-u sani. 337

Rüşdü

Belge 5:1

Nümero

12

,Erz~ırum' Vilayetine

Kars
II /1/337

duhulÜ 12/ 1/ 37

Kars ve Erzurum'a gelecek olan Türk Komünist Fırkası heyeti-
nin oraya muvassalatında halk tarafından merkebe ters bindirilmek
suretiyle duçar-ı muamele olacakları hakkında burada birşayia deve-
ran etmektedir. Bugün Mustafa Subhi de müracaatla Erzurum ta-
rikiyle gidersehakarete uğrıyacağındanı Bitılis ta~ikiyle gitmek ar-
zusunu gösterdi. Muvafık olmadığını v~ Erzurum tarikiyle giderek
ahalinin hissiyatını gözüyle görmesi veyahutbüsbütün avdet etmesi'
caiz olacağını söyledim. Halk d.oğrudan doğruya pek ziyade alakadar
olduğu böyle bir heyete karşı izhar ve ibraz edeceği hissİyatı ve tarz-ı
kabülde bittabi serl?est olmakla beraber bey~elminel bir hakkı haiz
olan.mezkur heyetin merkebe bindirilmesi suretiyle bir hakarete ma-
ruz kalması menafi-i millIyemize m.uvafık olmıyacağından efkar ve
hissiyat-ı memleketin müIayimane ve nazikane bir tarzda kendilerine
iblağını münasibgörmekdeyini. Mustafa S~bhi hazı arkadaşlarını
yola çıkarıyor. Suikasde ma'ruzvehakarete uğramıyacağıhakkında
zat-i alilerinden temİnat gelmezse avdete karar veriyor.' '

Şark Ceph~si Kumandanı
Kazım Karabekir

Cevap yazılmıştır.

i A.g. arşiv, 24/ 3343
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Belge 6:1

Erzurum Vilayetine
Kars

'14/ Kanun-u sani / 3'37
15, K vusulü

Mustafa Subhi ve rüfekasına fiili bir tecavüze mahal verilmiye-
ceği hakkındaki iş'ar-ı alilerinin tebliği üzerine mumaileye lertib et-
tiği yoldaşlarından sekizer kişilik iki kafileyi 14/ kanun-u sani /337
sabahı Kars'dan Erzurum'il müteveccihen tahrik ediyor. Bu kafilenin
Erzurum'a muvassalatı haberinin alındtğınımÜ1Jeakib kendisi de müte-
akib arkadaşlarıyle Kars'4anErzurum'a hareket edecektir. Mustafa
Subhi birinci kademe ile Erzurum'da haklarındaki cereyan ve teza-
hüratı yoklamak istediğinden ikinci kademenin hareketinemani es-
babın tahdisine meydan verilmemesi hususunu berayi hatıra arz ve
muvassalatIarımn iş'arım rica ederim.

Şark Cebhesi 'Kumandam
Kazım Karabekir

Belge 7:2

Harb telgrafıdır
tehiri gayrı caizdir.

Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal

Paşa HazretIeri

(1) Mustafa Subhi'nin takriri ve Ankara'dan Cafer'in hemşeh-
rilerine serian bolşevik, olun, kesiniz, kırınız, herkesi seviyenize in-
diriniz gibi hezeyanları muhtevı gönderdiği mektup Erzurum halkını
fevkalade galeyan ve harekete getirmhtir. Dün Mebus Durak BeY'in
dahi dahilolduğu eşraf ve ulema veesnafdan mürekkeb bir hey'et
makama gelerek hükümetin komünizme karşı tarz-ı siyasetini istizah
eylemiş ve ahaliye bunun önüne geçmek için her :türlü tedabiroj şedi-
deye müracaat olunacağını indel icab silahla müdafaa edıleceğı ıblağ
ve yirmi dört saat wnra bu, meselenin müzakeresi için büyük bir iç-
tima' akd oluı,acağı ilave edilmiştir.

1 A.g. arşiv, 24/3342
2 A.g. arşiv, 24/ 3072
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Evvelce teellüğ ettiğim telgrafname-i alilerindeki noktai nazar
dairesinde hükümetin bu ba:bdaki siyasetini ve Ankara'daki fırkanın
maksat ve sebeb-i teşkilini izah ve kendilerini tatmin eyledim.
Mustafa Subhi mesel~sine gelince mumaileyhe ef'al ve harekatının
şahsi vehususi olduğunu ve hem bir tarafın mazhar-ı himaye olmadığını
kendisine buraya geldiği takdirde def'i mazarratı için hükümetçe her
türlü tedabirin ittihaz edildiğini beyan eyledim.

(2) Mustafa Subhi'nin itba'ından on altı kişi Kars'dan hareket
etmişdir. Bir iki güne kadar buraya geleceklerdir. Bunlara ilişilmedi-
ğini haber aldıktan sonra kendisi hareket edecektir. Kazım Paşa ile
bu babda cereyan cden muhaberat neticesinde tekarrurettiği üzere
galeyandan bahsen halkın taarruzuna maha1 vermiyerek mümaileyhin
maiyetini mahfuzen hudut haricine sevk etmek üzere Tra"bzon'a gön-
dereceğim. Bu babda başka bir emr-i mütalaa varsa tebliğ buyurul-
masını istirham ederim.

] 6. kanun-u sani. 337
Rüşdü

Belge 8:1

Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal

Pa.şa Hazretlerine

Zeyl 16. kanun-u sanİ. 337 ve 9763{40 numaralı şifreyedir.
Mahsusen.. içtimai hukuka halkın vekillerinden ibaret. olmak üzere
belediye dairesinde vukua gelmiş burada komünizm hakkında burada
durudiraz tafsilat verildiğinden buna karşı" ittihaz-ı tedbir edilmek
üzere muhafaza-i mukaddesat ve müdafaa-i hukuk ünvaniyle bir ce-
miyet 1ıeşkili tekerrür etmiş ve Raif Efendinin riyasetinde yirmi kişi-
den ibaret bir hey-et-i idare intih~b ve hükümete resinen müracaat
ve ihtar olunduğu ma'ruzdur.

Belge 9:2"

Mustafa. Kemal paşa'ya yazdığım şifre

ilave olunacaktır .

(c) Mustafa Subhi on yedi refikiyle Erzurum'a gelmiş ise de is-
tasyonda toplanan binlerce halk tarafından tahkir ve tard olunmuş.

1 A.g. arşiv, 24{3073. Bu belgenin tarihi ve imzası yoktur. Yazı Reşid Bey'e aittir:
2 A.g. arşiv, 24{3074.
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Belge 10:\
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25. kanun-u sani

Türkiye Büyük Millet Meclisi Rei'si
Mustafa Kemal

MUSTAFA SOOHİ'NİN İLGİLİ BELGELER

BüyükMillet Meclii Reisi Mustafa Kemal
paşa 'Ha~retlerine

29/ kanun-u sani. 37 Rüşdü

K

ı A.g. arşiv, 24/3075
2 A.g. arpiv, 24/3076

Ankara'dan

25/ kanun-u sanİ / 337
29 K vusulü

C. 25. kanun-u san:i. 37 Mustafa Subhi'nin zevcesiyle on yedi ar-
kadaşı beraber gittikleri ve Trabzon'a kadar güzergahda bulunan,
bütün merakizde ayni akibete du'çar oldukları ma'ruzdur.

Belge 11:2

tur. Evvelee alınmış tedabir-i inzibatiye neticesinde fiili bir tecavüz
vuku bulm!yarak merkum tevakkuf etmeyip yoluna devam etmeye
mecbur olmuştur. Trabzon tarikini takip etmekte olup güzegahta
ahali konak ve yiyecek vermemektedir. '

22. Kanun-u sani. 337 Rüşdü

c. 22. kanun-u sani. 337 şifreye: Mustafa Subhi Efendinin refa-
katinde kaç kişi olduğunun onlarında kendisiyle birlikde göndı;ırilip
gönderilmediğinin iş' arını rica ,ederim.
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Müsta'celdı;

Bizzat açılacaktır.

Komünist namı altında memleketin menafiine mrigayir ve' başka
bir hükümetin hesahına hareket eden Mustafa Suhhi ve on yedi kişi-
den mürekkeh it'ha'! hugün Erzurum'a gelmiş ise de ahali tarafından
kahul edilmiyerek tard olunmuştur. Bunlar Trahzon tarikiyle hudut
haricine atılmak üzere mahfuzen o tarafa s~vk olundular oraya vürud-
lanada hir. kimse ile ihtiUıtlarına meydan verilmiyerek yine kuvvetli
muhafaza tahtında Gümüşhane'ye doğru sevkl~ri ve fiiıı tecavüzat-
da hulunmamak şartiy]e ahaliniİı hunlara yemek ve yatak verme-
meleri ve hakaretde hulunmalanna mümanaat olunmaması mul;:te-
zidir.

\

i A.g. arşiv, 24/3010. Bu belgede tarih, imza ve yazıldığı yer belli değildir. Rüşdü Bey
tarafından Kazım Karabekir Paşa'ya yazılmış ,ve tarihinin de 22. kanun.u sanİ olması mümkün-
dür.
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Belge no: 3 (24/3344)
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Belge no: 6 (24(3342)
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