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AMASYA PROTOKOLLERİ 

FAİK .REŞİT· UNAT 

Sivas Kongresinden sonra seçilen Anadolı;ı. ve .Rumeli··Müdafaa-i Hu
kuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyeshiin,. millet arzu ve iradesine karşı gelmek 

. ve milletin hürriyet ve istiklal· isteyen sesini susturmak için türlü hain 
.· teşebbüslere baş vilran Damat Ferit hüküm etini, İstanbu1' da meşru ve 
milletin arzulaniıı benimseyen ve onlann tahakkukuna çalışan bir· kabille 
kuru1uııcaya kadar tanımam·ak suretiyle, Saı~ay ve Babıali'ye karşı variı
ğniı tanittığı ve Damat Ferit Paşayı nihayet çekilmek zorunda bmıkarak 
Ali Rız~ Paşa hUkün1etiniıı kurulması:nı sağladığı maİfımdu~ (2 Ekim_ 
1919). 

· __ Bu yeni hükümetin milletçe tanınması iıçin o zaman Sivas'ta bulunan 
Heyet-i Temsiliye ile Babıali araısıı1d.a yapılan uzun telgraflaşmalardan 
sonra, hükümet resmen tanınmak ve. merkezle ·kesilmiş .olan. münasebetler 
tekrar başlamakla beraber, teferruat üzerind_e ·yüz yüze görllşerek esaslı 
prensip kararlarının afilnması için yeni hükümet, ·Bahriye Nazırı .. Saliıh 
Pa§ayı [1J Jı...nadolu'da Heyet-i Temsiliye ile te~asa memur etriıiş ve SalHi 
Paşa d·a maiyetinçle padişahın yavederinden Albay Naci Bey [2] oldµğu 
Jı.aldıe {5 Ekim 1919 tarihi:İıde İsta:iıbul'dan ayr:ılarak deniz yoliyle Sam- · 
suri' a ve 18 Ekim 1919 tarihinde· de görüşme yeri· olarak kararlaŞan Amas-

. ya'ya .gelmiştL 

Heyet-1 TeınSiliye Reisi Mustafa Kemal Paşa da, Heyet ·arkadaşların~ 
·dan Hüseyin Rauf ve Bekir Sami Beylerle birlikte, 18 Ekimde aynı yere· 
0 gelmiş bulumıyordu. Görüşmeler, 20 Ekim tarihinde başlanmak ve. 23 
Ekimde son verilmek suretiyle üç gün sürdü ve Salih Paşa, hemen !stan
bul'a dönmek üzere y;ola çıktı. Bu görüşmelerin, Heyet-i TemsÜiyeyi, ·do-· 
layİsiyle mileti temsil etmek üzere Mustafa Kemal ve iki arkadaşı ile bir-. 
Jikte dört kişi arasında yapılmış olduğu, ikişer nüsha ol·arak tanzim ye 
iki ;taraf arasında kar§}lıklı · alınıp verilen protokollerin altındaki imza~~
lardan anlaşılmaktadır. 

Atatürk, Büyük Nutkunda bu görüşmelerden. oldukça g~niŞ bi_r şe-
. kilde hahsetmekteT3 ] ve üçü jmza altına alııian ve ikisi gizli olduğlı için, 
imzıjl~miıayafı beş protokol hakkında bilgi vermekte .z{e. birinci, üçüncü 

· [1] Salih Kezrak· (186-l:-ı939). · . 
· [ 2 } . Eski Seylian mebusu General- Naci· Eldeniz' (1815-1948) .. 
· [ 3 ] Nutuk, 1985 baskısı c. I; s. 167 ve 173-179. . 
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protokolleri de nutılrunun _vesikaları arasında [1
] yayımlamış bulunmak

tadır. 

Nufıu.!i'ta ikinci protokolün . metninden bazı kıs:mların' aynen alın
mış, bazı kıs~ların da terk edilmiş bulunduğu, .Amasya görüşmelerine 
ait olarak Salih Paşanın Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları tarafından 
imzalı olmak üzere İstanbul'a götürdüğü ve ş~di Başvekalet Arşivinde 
Babıali. Evrak Odasından devralınan do.syasındaki [2

] suretinden öğrenil
mektedir. Diğerlerinden sonra yazılan ve görüşmelerin umumi bir tuta_. 

. nağı mahiyetini arz eden bu protokolün sureti aynen aşağıya alınmış-

tır (V. 1). -

Büyük Nutkun vesikaları arasında 159 ve 160 numaralar altında· ya
yımlanan birinci ve üçüncü protokolün, yine Heyet,.i Temsiliye namına 
aynı üç imzayı taşıyan nüshaları da bu dosyada vardır. Fakat gizli olan 
ve imzalanmayan diğer iki protokole ait bir kayıt veya suret mevcut de
ğildir. Bunların mevzu ve muhtevasını da yine Büyük Nutuk bize açıkla
maktadır [3

]. YalnıJ Babıali'deki dosyada Salih Paşa tarafından Amas
ya'dan çekildiği anlaşılan (V. 2) bir şifre mahlulü dalı~ dikkatimizi çek
mekte ve Amasya görüşmelerini şekil ve mahiyet bakımından biraz daha 
aydınlatmaktadır. 

Bu vesikaya göre "Heyet-i Temsiliye ile görüşülecek hususata esas · 
olmak üzere" İ.stanbul'da Mecl:is-i Vükela tarafından dokuz maddelik bir 
muhtıra tesbit edilmiş ve Salih Paşa bunu hamilen Amasya'ya geıilliştir .. 
Bu muhtıra Heyet-i Temsiliyece Atatürk'ün Nutuk'ta belirttiği gibi, ka
milen kaıbul. ve tasviıbedıilıniştiT. Şifrede bahis konusu ola.n altın<!ı ·.madde 
delaletiyle_ de anlaşıldığına göre, 21 Ekim 1919 tarihini taşıyan .1 numa
ralı protokol, bu dokuz maddelik muhtıradan başka bir şey değildir. Bu
nun Heyet-i Temsiliyece aynen ka;bul ve tasvibi bize Şu hakikati fie be- · 
lirtmektedir ki, Ali Rıza Paşa kabinesi, iş başına geçtikten sonra milli 
hareketin bütün karar ve isteklerini gözden geçirmiş, Heyet-i Temsiliye ' 
ile doğrudan doğruya veya bilvasıta yapılan telgraf yazışmalarını dik- ~ 
kate almış ve onları hangi şekil ve şartlarla'. kabul edebileceğini teemmül 
ve mülMıaza ettikten sonra, milletin iradesine boyun eğmekten başka 

çıkar ibir yol o1madığını görerek bu iıStekleri daha önceden kabul ve tesbit 
edip, mümessilini bu· kararları millet mümessillerinin önünde bizzat im
zaya memur ederek yollam:ıştıır [ 4 ] • 

( 1 ] Nutuk, c. III, s. 192-194. : 
[ 2 ] - Heyet-i Temsiliye ile cereyan eden muhabere en.~akı, Nr. 8. 
[ 3r Nutuk, c. ı, s. 177, 178. . _ 
( 4 ]. Salih Paşa, ~nadok'ya bir nazuın gönderilmesinin kendisi tarafından Meclis-f 

Vükelıl.ya yapılan teklif üzerine kabul edilmiş olduğunu biyografişi hakkında vermiş 
olduğu muhtırada yazmıştır. [bk. Osmanlı Devrinde Son Sadrzazcvmüı1•, İbnülemin Mah
mud Kemal İnal, s. 2122]. 
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20 Te§rinie~vel .· 35 den 22 Teşrinievvel. 35 tarihine kadar A.m:aıSya' d.a 
Bahriye Nazırı Salih Paşa Hazretleriyle Anadolu ve Rumeli Müda!aa~i 
Hukuk Cemiyeti Heyet.:i Temsiliye& azasmda:q. Mustafa· K~al Paşa· 
:S:azretleri, Rauf ve BekIT Sa:m_i Beyefendiler. Haz~ratı arasmda cereyan 
eden müZakeratm zabıtnamesidir. · . . · · · 

Osmanlı 'kavminin :hükümdarlarına kai·şı asırlardan berf-rriuhafaz.a 
eyledikleri rabıta-i kuaBiye memleketin maruz k.aldıgı so'n d~elak~tler' mu
vacehesinde bir kat daha kesb-i kuvvet etmiş olup bütün alem-i tslam 

'için bugilii. dahi kavi ve mukaddes biİ' iStinatgah ve yegane penah teşkil· 
eylemekte olan Maliam-ı Hila:t;et-i İsl~ye, v:e Saltanat-ı Qsrı:ıaruyenin te• 

· min-i beka ve mahfuziyeti gayesi An.adoliu ve Rumeli Müdafaa-i Eukuk 
Cemiyetj,nıin lıedef-i asli si olduğu müdellelen şerh ve tafsil e~dikteıi son
ra umumi kongrenin 11 Eylül 1335. [1919] tarihli ib~yannamesi [1

] ine,.; 
vadaniın tezekkürüne başlandi. · · 

. 1.- Beyannamenin birinc.i maddesinde De°VleH Osmaniye'nin tasav-. 
vur"ve kabul edilen hududu, Türk ve Kürtlerle meskfı.n olan araiiyi ihtiva 
'eyled.İği ve Kürtlerin ca:rnıa-i Osmaniye'den ayrılniaıSı iriıkaİısızlığı· izah~ 
edildikten sonra bu hududuiı ~n asgari bii_ talep olıriak üzere temin-i istih
sali· lüzumu müştereken kabul edildi. Maahaza Kürtlerin serbesti-i ihkiş.af
iarıiıı. temin edecek vech ve surette hukiık-i ırkıye ve içtimaiyece mazhar-ı 
müsaadat olmaİarı dahi _tervic ve ecanib tarafından .Kürtleriı~ _fstiklali 
maksad'-1 zahirisi altında yapılmakj:a · olan tezviratın önüne geçmek için 

.. _de 1bu hususun şimdiden. Kürtlerce malfım olmaısı husU:Su tensib edildi. 
Haleti ecnebi tiıht-ı J.şgalinde bulunan inenatıktan Kilikya'yı Fransız ve 
İhgiliz'İerin Arabistan ile Türkiye aras'ında bir ''Etat tampon" vücude 

. getirmek maksadiyle ana vatandan ayırmak arzusiında buluiıdiıkları 
mevzu-i bahiş edildi. Anadolri'nuıi en koyu TÜrk muhiti ve en mahsUldar 
ve· zengin hir inıntakası olah bu lç.tanın hiçbir suretle ayrılma.Sin~ muva
fakat ediİmeyeceği, Aydın'a [2 ] ·gelince bunun da daha kat'i b.ir:~evleviyetle 
eczay-i vatandan gayr;.ı kabil-i infikak olduğu esası umumiyetle kabul efil_. 
di. Trakya meselesine _gelince burada da İıigiliz ve Fransızların Bulgarlar 
ile Türkler arasında atiyen bu iki devletiü.rrıli§tereken hareketlerin.e mani 
olmak niaksadiyle zahiren bir hükfun.et-i müstakille ve hakikatte bir müs'."' 
ta'mere ta.;1is ve bi.ı halde Şaırıki Trakya'dan dahi"Midye-Ene2; hattına _ka: 

- dar olan mıntakayı bizden ayırmak arzu~unda olm_aları . iht4nali ae:rpi§ 

· (1] · Tarih Ve~ikaliırı D'ergisi,. S~yı: 1, s. 7-8. 
( 2 ] .Q. tarihlerde İzmir vilAyetinin adı.,:.: 
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edildi.· Fakat Edirne'nin ve Meriç hududunun bir hükılmet-i müstakille-i 
İslamiyeye ilhak edilmek için dah,i oh:·a hiçbir suretle terkine rıza gösteril: 
memesi esii!sı müştereken tasvib edildi. Maahaza bütün bu madde muhte- . 
viyatı hakkında Heyet-i Teşriiyenin vereceği en son karar bittabi mu~ 
ta' dır. 

-

2 :__: Beyannameriin dördüncü- maddesinde anasır-ı gayr-i müslimeye_ 
hakimiyet~i siyasiye ve muvazenet-i içtimaiyemizi ihlal edecek mahiyette 
imtiyazat itasınıri kabul edilemeyeceğine dair olan fikra, ehemmiyetli bir 
surette· tezekkür olundu. Bu !kaydın,. istıiklalimizi fi'len temin için, istfü.: 
sali mübrem bir taleb mahiyetinde telakki edilmesi ve bundan yapilacak 
erı-ınak bir fedakarlığın istiklalimizi esaslı bir surette rahnedar eyleyeceği 
dermiyarı. edildi. Ana:sır-ı gayr-ı müslimenin asırlardan beri haiz olduk
ları bazı in:itiyazatın Devletin bugünkü hal-i acz ve ıztırarında ilgaEI müş
kül olduğu da nazar-ı itibara alınmıştır. Mezkur dördüncü maddede mev
zu-i bahis ol~ ve anasir-ı hıriıstiy.aniyeye fazla imtiyazat verilmesin·e ma'
tuf olan gaye, lazimü'l-istilı.sal bir hedıef olarak kabul edilmiştir. :Maahaz.a 
gerek bu baibda ve gerek hakk-ı hayatımızın müdafaası emrindeki meta
lib-i sairemize ait hususatta Meclis-i Millinin rey ve kararı muta'dır .. 

3 - Beyannamenin yedind maddesine nazaran istiklalimiz, tamamen 
mahfuz kalmak şartiyle fenni, sınai ve iktisadi ihtiya~atımızın _suret-i tes
viyesi husus-u m:Urıakaşa edildi; Memleketimize pe)r çok sermaye dökecek 
olan bir devletin umur-i maliyemiz üzerinde bir hakk-ı murakabeye malik . 
olması zaruri olacağından derece-i şlimulü kestirilemeyen bu hakk-ı mu
rakabenin ]E{iklalimiziı ve menafi-i lıakikiye-i millıiyemizi za:ra.r-dide et .. · 
meyecek vechile mütehassıslarca esaslı bir surette düşünülerek tahdid ve 
tesbitinden ·sonra l\İieclis-i Millice tensib edilecek suretin kabulü tezekkür 
olundu. 

4 -'-- 11 Eylül 1919 tarihli Sivas Kongresi mukarreratının mevadd-ı 
sairesi de ~eclis-i Mebusanın kabulüne iktiran eylemek şartiyle esas iti
bariyle muvafık görüldü. 

-_ 5 - Bu~d~n sonra, Sivas Kongresinin 4 Eylül 1919 t.arihli mukarre
ratının teşkilat kısmına ait on birinci maddesi muhteviyatı olan· Anadolu 
ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin vaziyeti ve bundan sonraki şekil 
ve saha-i faaliyeti lıiıısusu mevzu-i bahis olundu .. 

-- Bu maddede, irad-e-i milliyeyi hakim kılacak olan Meclis-i Millinin, 
hukuk-i teşriiye ve murakabesine e~iy~t ve serbesti ile saJ:iib olduktan 
ve hı:), emniyet Meclls-i Milli.çe teyid edildikten sonra, cemiyetin şekli kon- · 
g,rekarariyle tayin edileceği musarrahtır. Burada mevzu-i bah,iıs olan kon~
grenin, şimdiye kadar vuku bulan Erzurlim ve Sivas Kongreleri gibi ha-. 
riçte ayrı bir kongre halinde olması .meşrut değilfür. 

v· . . .... 
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Cemiyetin prograniını kwbul eden ~ebusaı1, c,emiyetin nizamnamesin
de niusarrah olaıı. murahhaslar add ve tela;kki edilerek akdedecekleri iç
tima~ı mahsus, kongre İnak·amına kaim olaijilir. 

Meclis-i Millinin İstanbul'da tamamen hal-i emniyette serbest ol.arak 
· ieray-ı vazife edebilmesi şarttır. Bunun şerait-i hazıraya göre ne dereceye 

- kadar temin edilebileceği teemmül e_dildi. · İstanbul'un ecnebi taht-ı işga~ 
tinde b'ulunması hasebiyle mebusanın -vazife-i teşriiyeforini hakkiyle ifaya 
pek müsait olmayacağı fikri hasıl .oldu. Yetmiş Seferinde Fransızların 
Lyon'da [1] ve ahiren. Almanların Weimar'da yaptıkları vechilıe sulhün 
akdine. kadar muvakkaten Meclis-i Millinin Anadolu-yı şahanede .hükfı.
met-j; seniyenin te::ısib edeceği emin başka bir mahalde)ctimaı ~uvafık 
görüldu. · 

Meclis-i Millinin ictimaından sonra; derec·e-i emruiyet ve· İnahfuZı.yet-i 
taayyün edeceğinden emniyet~i tamme .görüldüğü takdirde, :ceffiiyet Hey
_et-i Temsiıliyesinin i1gaı~iyle teşkilat-ı hazrrasın:Ln. hedef-i mesaisinin ta
yini, balada tasrih olunduğu vechile, kongre makamına kaim olacak olan 
ictima-ı mahsusta kararlaştırılac.aktır. Mebusanµı ·intihaıbında serbesti-i 
tam bulunması lüzumu h~kfı.metçe emredilm1ş Ofması hasebiyle intihaba
tın icraısında, Cemiyet Heyet-i Temsiliyesince, müdahale vaki olmamak-
U~ . 

· Mebusan miyaninda İttihat ve Ter~~iye mensup ve o devrin· ı. ~ j si~ 
. yasetinde zi-medhal eşhas bulunduğu takdirde bunların. İtilaf Devletle
ıince iyi bir nazarla görülemeyeceği tabii . olduğundan bu kah.il eşhasın 
mebus intihap edilmesine meydan verilmemek için Heyet-i Teİnsiliyece 
irşaq suretinde suret-i münasibede bazı telkinat yapılması muvafık öla~ 
cağı da düşlin.üldü ve muvafık görüldü. Bu.bahtla kabulü .·arz olunan tarz 
ınerbuttur [3 ]. 

İşbu zab!tname ikj nüsha olarak Amaısya'da tahrir ve Bahriye Na-· 
zırı Salih P·aşa · Hazretleriyie Heyet-i Temsiliye Azay-ı mul1teremes1 ara
sında teati edildi. 

Anadolu Ye Hmiıeli ~Iücla- Anadolu ,-e Rumeli Miida-· Anadolu \·e Rumeli Müda-
faa-i Hukuk Cemiyeti Hey

et-i Teıılsiliyesi namına 

JYI. Ke111al 

faa-i Hukuk Cemiyeti Hey- faa~i Hukuk Ceı:niyeti He~·-

et-i Temsiliyesi namına et-i Temsiliyesi nanıın:ı. 

:Hiis.e-yin Rauf Bekir Srımi 

.. [1] 1870-1 seferinde Fransrn ~!illet ;:\Ieclisiııiiı' 113 ~ubat - 11 }!art 1~71 larill
leri arasında _BOrdeaux şehrinde (.Aınas~·a'da- bir zuhnl eseri olarak· Lyon yazılmış olsa 
gerek) toplandığı ına!Umdur. 

[ "j Nutuk'ta 1ıı1- kelimenin yanlış okunarak lıeııı arap !ıai·fli lıç·ııı 'Piri~ Jı:ırflj 

hıiskılarda. · "ordunun'.' . şeklin~le yazıldı!l'ı göriiltıroı', 

[ s·ı il nııınarıılı protokol. 
• ";: • • • ~ o •• 
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2. 

SALİH PAŞANIN ŞİFRESİ 

(22 Teşrinievvel 1335 [1919]) 

Heyet-i Temsiliye ile görüşülecek husµsata esas olmak üzere kabinece 
tesbit edilen dokuz maddelik muhtıra kamilen kabul ve tasvip edilmiştir. 
Mezkfı.r muhtıranın altıncı maddesi de es·ıtS fübariyle Heyet-i Temsaiyece 
kabul edilmiş ve zaten de o yolda hareket edilmekte bulunulmuştur. An
cak mebhus madde yerine sureti atide münderic tarz-ı hareketin netice 
itibariyle daha hayırlı olacağını zan ve tahmin etmekteyim. Mezkur altıncı 
madde ile bu madde yerine kaim olmak üzere muvafık görülen suret-i 
mutedilesi aynen atiye dere olundu. Bugün Samsun'a hareket edeceğim
den. Heyet-i Vükelaca hangisinin mün.asip görüldüğünün acilen teşebbü
sat-ı lazimede bulunabilmek üzere Cemal Pa~a Hazretleri vasıtasiyle Mus
tafa Kema:l Paşa Hazretlel;'ine iş'ar buyurulmasmı rk·a ederim .. 

·Amasya' da Balj.riye Nazırı 
. . Salih 

Kul: 

Bti şifrere iki suret merbuttu.r. Biri ikinci protokolün altıncı maddesi (1] muaddel 
suret başlığı altındaki ise üc;iincü protokolün suretidir [ 2 ]. Ayrıca alınmasına lüzum 
görülmemiştir. 

3. 

Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Arş!vinde bulunan aşağıki vesikada [3 ] 

Amasya mülakatının Heyet-i Temsiliyece Anadolu'daki teşkilata ne yolda 
bildirildiğini göstermektedir: ·· 

Mekteb-i Sultani 
9.11.35 

stv AS ViLA YET-İ CELİLESiNE 

Devletlfı: Efendim Hazretleri. 

1 - AnıaıSya'da Bahriye Nazırıile vuku bulan müzakere zabıtname
--sinin hülasası hükumetin Cemiyetimizin beyanname ve nizamnamesini 

11 ,.e 2 ] Nutuk, e. ITI, s. l!ı+. 

fd [Türk İ~~ıliıp Tarihi l~ııslitiİsii .\rş. Nr. 19/HiOSJ 
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kabul ettiğini izahtan başka bir şey değildir. Yalnız fazla olarak nazar-ı 
dikkate alınan atideki maddeyi ehemmiyetine binaen p,ynen arz ediyoruz. 

2 - "Meclis;.i MHlinin İstanbul'da tamamen hal~i ·emniyette serbest 
oİarak icray-ı vazife edebilm_esi şarttır. Bunun şerait-i hazıraya göre ne 
dereceye kadar temin edilebile:ceği teemri:ıül edildi. İstanbrtl'un ecnebi 
taht-ı işgalinde /bulunması hasebiyle mebusanın vazifeı-i teşfüyeleriniı haık
kiyle ifaya pek müsait olamayacağı fikri hasıl oldu. Yetmiş- Seferinde 
Fransızların Lyon'da ahiren Almanların Weimar'da yapt'kla,rı veclıile 

sullıün akdine kadar muvakk·aten Meclis-i Millilıin Anadolu-yi şahanede · 
hükumet-i seniyenin tensib edeceği emin başka bir mahalde içtimaı mu·· 
vafık görUldü. Bahriye Nazırı Salih Hulusi". 

3 - İkinci .madde aynen bilcümle heyet-i merkeziyelere ve idarelere 
ve alakadarana tevdi olunaooktır. 

4 ~Bu şifrenıin alındığı ve tevdi olunduğu merakiz ve zevatın sür'at-r 
iş'arı mercudur. Olbabda emir ve irade efendiİn Hazretlerinin.dir; 

(Mühür} 
H eyet-i T ems:frye · 

Anadolu ve Rumeli · 
J\Iüdafaa-i Hukuk Cemiyeti 
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Heyet-i Temsiliyesi 


