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Celal Bayar’dan İsmail Efe’ye Bir Mektup
A Letter by Celal Bayar to Ismail Efe

Emine Gürsoy Naskali*

Özet
Celal Bayar Milli Mücadele anılarının toplanmasını arzu etmiş ve İsmail Efe’ye
Ödemiş’te cereyan eden Milli Mücadele anılarını aynen kendisine anlattığı gibi bir katibe
yazdırmasını istemiştir. 1941’de yazılan bu mektup Celal Bayar’ın arşivinde bulunmaktadır.
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Abstract
Celal Bayar who wanted to assemble memoirs of the Independence War wrote a letter
to Ismail Efe asking him to get somebody to write down the events in Ödemiş just in the same
manner as he had related verbally. The letter dates from 1941 and is in the Celal Bayar
archives.
Keywords: Celal Bayar, İsmail Efe, Ödemiş, Independence War

Celal Bayar, Milli Mücadele yazışmalarının, belgelerinin ve anılarının derlenmesini ve
muhafaza edilmesini arzu etmiş, olayların başladığı tarihten itibaren ama özellikle de 1930’lu,
40’lı ve 50’li yıllarda Milli Mücadele tarihinin derlenmesi ve muhafaza altına alınması için
gayret göstermiş, Milli Müadele sırasında tanımış olduğu yakınlarından da anılarını
yazmalarını istemiştir. 1 Milli Mücadeleye iştirak etmiş okuması yazması olmayan bazı
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Benzer bir girişimi de Yassıada’da bulunmuş arkadaşlarına 27 Mayıs 1960 ve sonrasında yaşadıkları olayları
tarihe mal etmek adına yazmalarını istemesidir.

yakınlardan da anılarını bir katibe yazdırmalarını istediğini görüyoruz. Celal Bayar’ın İsmail
Efe’ye yazdığı ve metni aşağıda bulunan bu mektup, Milli Mücadeleden yıllar sonra bile
efelerle muhabbet dolu ilişkisini sürdürdüğünü gösteriyor. 1941 yılında yazılan bu mektupta
Celal Bayar İsmail Efe’den Ödemiş’te milli hareketin başladığı günden Zafer’e kadar olan
bütün olayları - aynen kendisine daha önce anlattığı gibi anlatarak - bir katibe yazdırmasını
istiyor. Şöyle bir uyarıda da bulunuyor: Uslup kaygısıyla İsmail Efe’nin sözlerini katibin
değiştirmemesini, “katipçe” düzeltmeler yapmamasını, olayları efe nasıl anlatıyorsa o şekilde
kağıda geçirmesini tembih ediyor. Celal Bayar İsmail Efe’ye bir de kitap gönderiyor, kitabın
adı Çakıcı Efe. Uzun kış gecelerinde bu kitabı okutup vakit geçiririsin diyor. Anılarını
yazdırmak zahmetli bir iş olsa da bunu yapmanın gerekli olduğunu, sonraki nesillere faydalı
olacağını, belki onları hayırla anacaklarını, Atatürk’ün ruhunun da şad olacağını söylüyor ve
anılarını yazdırmak konusunda teşvik ediyor.

Celal Bayar’ın Ödemiş’te Milli Hareketin başladığı günden Zafer’e kadar olan bütün
olayları birine yazdırarak göndermesi hakkında İsmail Efe’ye gönderdiği mektup,
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22.11.[194]1

Azizim Efe,

Size bir kitap gönderiyorum, adı, “Çakıcı Efe”. Uzun kış gecelerinde okutur
vakit geçirirsin. Ben Kuvayı Milliye ve Atatürk’e ait malumat ve kitap topluyorum,
epeyce birikti, derler ki lâf uçar gider, kağıda kitaba geçen kalır. Az veya çok her
neyse elimizden geldiği kadar hep beraber uğraştık çalıştık, bunları kağıda koyup
sıralamak istiyorum, bizden sonrakilere faydalı olur, belki bizi de hayırla anarlar.
Onun için, bu iş zahmete katlanmağa değer. Efe; birisini karşına al, bana son
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Celal Bayar Arşivi, 18 No.lu Demirci Mehmet Efe Dosyası, 18/6, Celal Bayar’ın İsmail Efe’ye gönderdiği ve
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sefer Ödemiş’e geldiğim zaman anlattığın gibi, konuş, o bunları söylediğin gibi
yazsın, kâtipce olsun diye düzeltmeye kalkmasın, benim için bu yapacağın iş çok
makbule geçecektir. Bana verdiğin malumatı, sizi de içine katar, ileride bir yoluna
korum.
İşte tâ merhub Edib’le oraya geldiğimizden başlar Zafer’den sonra
Ödemiş’e döndüğüm zamana kadar geçenleri hatırına geldiği gibi söyler,
yazdırırsın. Bursa muharebesini de unutma, uzunca yazdır. Atatürk’le son
Bursa’da bulunduğumuz zaman konuşmuştur, Yaver Celal her ikimize de
anlatmıştı. Çok memnun olmuştu. Biliyorsun ki ben Bursalıyım, hem de Atatürk
Bursa muharebesini yazışımızdan ruhu hoşnut olacak sanıyorum.
Bu kış gecelerinde kendini kısmadan bu işi yaparsın zan ederim, yalnız
gözünde büyültme, seni dinliyen karşısındakine anlatır gibi söyle, yazıcı
söylediğin gibi not etsin kafî.
Alim Efe ve Hüseyin Efe’ye çok çok selam eder saadetler dilerim. Küçük
Vural Efe bana Cümmhuriyet bayramında mektup yazmadı, aranız açık mı?
Gözlerinden öperim, mektup yazmazsa kulaklarını çekerim.
Refikam, kızım bütün bayanlara yarı ayrı selam ederler. Ben de sizin
gözlerinizden öper bütün ailenizle sıhhat ve afiyette olmanızı temenni ederim.

(Celal Bayar)
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