مجلة الملوية للدراسات اآلثارية والتاريخية /المجلد  /6العدد  /16السنة السادسة /أيار 2019م

دور رفيق صايدام في الحركة الوطنية التركية 1921-1919م
أ .د .توفيق خلف ياسين السامرائي

م .م .قيس أسعد شاكر حميّدي

جامعة سامراء– كلية التربية

المديرية العامة لتربية صالح الدين
قسم تربية سامراء

الملخص

ُيعد رفيق صايدام من أوائل اشخصيلتاا اشاتاةلت واإلصلحيت مل ن اش و ة ل اشدتا يل
اش ؤةا شلو هةري اشتركت اشحديث  ،وشكنه شم ين ما ياتحقه من اإلشا ة واشبحث واشد ارةل الاشر م

لرَ لل اشقائللد
وتع َ
م لا ددمله شل لل اشتركللع واشع ل اي لا ي ع واشاتاةللع إذ إشتقل رفيلق صللايدام َ
مي ف ك ال ااشا أتاتةرك إاان اشحرب اشعاش ت ايوشل ( )1918_1914وذهبلا معلا اشل مدينل

ةاماللةن اشتللع ان لقللم منهللا شل اررة يللرب االةللتقحل للام 1919م ،ومنل ُ ذشللا اشحللين أصللب رفيللق
صل للايدام فل للر ا مه ل للا ومل للؤ ار فل للع اش و ة ل ل اشتل للع دل للا ا يل للرب االةل للتقحل اشتركت ل ل وإعل للد إ ل للحن

اشو هةري أصب من اية اء اشدتا ي اش ة ةق بها فع اشو هةري اشتركت اشحديث

الكلماااال المحيا ااا  :رفي للق ص للايدام ،ميل ل ف ك للال أت للاتةرك ،اشحركل ل اشة نتل ل اشتركتل ل  ،ي للرب

االةتقحل اشتركت  ،اش ولس اشة نع اشتركع اشكبير
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Abstract
Rafiq Sidam was one of the reformative, political personality that
included the leadership and established a modern Turkey Republic. But he
did not get high attention of a study and research in spite of his what he
presented to Turkey in the medical field and political academy work, he
met the leader Mustafa Kamal Basha Ataturk during the first world war
(1914-1918) and went together to Samson which the spark of the War of
Independence began in 1919, from that time Rafiq Sidam was one of the
important and influential personality in the group that led independent
war after declaring republic and he became of the leading names that
trusted within modern republic of Turkey.
Key Words: Rafiq Sidam, Mustafa Kamal Ataturk, National Turkey
Movement, Turkey war of Independence, National Great council of
Turkey.
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المقدم

إن اختتار اشبحث ن شصيت شتكةن مةمة ا شدراة ٍ ما ،جاء من من لق إن اشحةا ث
اشتاريصت تُااهم فع صنا اشخصيت  ،وإذا أُر َيد فهم ظروَ و بتع شصيت ٍ ما وفهم مبا ئها
اشفكري واآليدشةجت اشتع آمنم بها ،أصب من اشضرورة ا كان فهم اشحةا ث اشتاريصت اشتع

أةه م فع صنا تلا اشخصيت فضح ن ذشا فإن راة اشخصيتاا ال َيقتير ل
راة ِةّيرها اش اتت فحال ب يخ أيضا راة اشحةا ث اشتاريصت واشت ةراا اشاتاةت
واشعاكري اشتع شاركم بها تلا اشخصيتاا ،ب ويتعدى ايمر شتي فع أ لل اييتان إش

راة اشت ةراا وايوماع اشتع أ را فع اشخصيت اش ُ ار احثها ش شا وإناء ل ك ما تقدم
عنةن:
جاء اهت ام اشبايث فع اختتار إيدى تلا اشخصيتاا اشتركت شتكةن مةمة ا شبحثه اش ّ
(( ور رفيق صايدام فع اشحرك اشة نت اشتركت 1921_1919م)) إذ إن راة ور رفيق
صايدام واشصدماا اشتع ددمها شلحرك اشة نت اشتركت مروري جدا ،شكع نتعرَ من خحشه اخك

ماتفتض ل

ور اش و ة

اشدتا ي اشبارزة واشتع ةاه م فع تأةتس شو هةري اشتركت إش

جانل مي ف ك ال أتاتةرك تم تقاتم اشبحث إش

حث محاور:

أوال :اإلجراءاا اشتع اتص ها رفيق صايدام ند اش هاب مع مي ف
ةاماةن

انتا :ور رفيق صايدام فع مؤت ري أرمروم وةيةاس

ك ال أتاتةرك إش

اشثا :ور رفيق صايدام اشاتاةع فع تأةتس اش ولس اشة نع اشتركع اشكبير
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أوالً :اإلجراءال اليي اتخذها رفيق صايدام عند الذهاب مع مصطحى كمال أتاتورك إلى مدين
سامسون:
انم هناك حد مهنت و يدة ترإط رفيق صايدام (())Refik Saydam

()1

اي ف

ال أتاتةرك )) ،)2()) Mustafa Kemal Atatürkوه ه اشعحد تة دا فت ا بينهم من ُ ودم
()3

مبكر ،إذ أشار إشيها إة ا ي يقع أرار (()(İsmail Hakkı Arar

إش

وهة اشخصص اش قرب

ائل رفيق صايدام ،إذ ذكر إن ايخير ترإ ه حد ا ي ف ك ال من ُ اشعهد اشعث انع

اش تأخر ،وتعة تلا اشعحد إش

ر

أيام راةتهم اش دنت واشعاكري  ،الةت ا وهم أدران فع

وايد ،ك ا إن اإل نين كانم وال تهم فع ام 1881م ،فضح ن ذشا فإن رفيق صايدام أ ى
واجبه اشة نع إش جانل مي ف ك ال فع يرب اشبلقان ام 1912م واشحرب اشعاش ت ايوش

بيبا اكريا يتنق بين اشثكناا وويداا اش باا فع

1918_1914م إذ كان رفيق صايدام

مصتلف اشوبهاا اشعاكري وكان كثي ار ما يلتقع ا ي ف ك ال فع تلا اشوبهاا ونتتو ش شا
فإن اشعحد بينه ا تة دا أ ثر من ذي دب
()5

(())Philip H Staddard
اشعث انت اش نتاب إش

()4

ودد ذكر اشبايث ايمريكع فيليل أةتة ار

إن رفيق صايدام ومي ف ك ال ااشا كانا من أشهر اشخصيتاا

تنظت اا اشتخكيحا اشصاص أو ماتعرَ ااشعث انت اأةم تخكيحتع

محاةة (( ،(6)((Teşkilatı Mahsusaإذ ةاهم كحه ا احخد وتعبئ اشفيائ اشخعبت اش قاتل
ل مصتلف اشوبهاا اشعاكري اشعث انت

()7

تم تكلتف رفيق صايدام فع اشثامن واشعخرون من نتاان 1919م شلع

اش بت فع مع

ايد خ واشناتج وختا

فع إ ارة اشخؤون

اش حاس اشعاكري فع إزميم (( ،)8())İzmitوشكنه

رفض ذشا اشتكلتف ينه رأى مث ه ه اشةظتف ااشناب ش بيل اكري برتب رائد فع اشوتش تعلم
فع مدارس اكري و بت خاص ومت ةرة خارج اشبح  ،وشخصص يقق نواياا ااهرة فع موال

اش ل اشبكتريةشةجع ا ثاا

بديهع وإاتط جدا وال يليق ا كانته وةيرته اش هنت

إةبةع من إ تراض رفيق صايدام ل تكلتفه اأن يتةش إ ارة اشخؤون اش بت فع مع

()9

وإعد

ايد خ

واشناتج وختا اش حاس اشعاكري فع إزميم ،وتحديدا فع اشصامس من أيار 1919م ُكلف رفيق
صايدام بةظتف مفتش صحع فع اشق عاا اشعاكري ( ،)10وإعدها اأيد خر يةما أي فع اشاا س
خر من أيار 1919م تم إختتاره من دب مي ف ك ال ااشا شتةشع منيل ماا د رئتس ائرة

اشيح فع قتا ة مفتخت د عاا اشوتش اشتاةع ،وإ شا أصب رفيق صايدام من م ن اش و ة

اشدتا ي اشتع رافقم مي ف ك ال ااشا إش ةاماةن

()11

إن مي ف ك ال واش و ة

اش رافق

شه تم تكلتفهم فع اشتاةع خر من آيار 1919م شل هاب إش ةاماةن ش نع يدوث إدتتال بين
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ك ال ورفاده اشفرص

ايتراك واشروم اش تةاجدين فع تلا اش نا ق ،ومن هناك إ تنم مي ف

()12

إليقا أوش ش ارراا اش قاوم وإنهاء اإليتحل وتصلتص بلده من اشظلم و اإلةتبدا ايجنبع
إش

ركل مي ف

ةاماةن وكان ل

ك ال ورفيق صايدام ورفاده ا اشافين اشعاكري متةجهين من إة نبةل
()13

متن اشافين اشع يد رأفم بله ())(Refet Bele

منيل دائد اشفيلق اشحا ي خر فع اشوتش اشعث انع ،وكان ل

اش ي كان يخغ

متنها أيضا ياين رؤوَ

أورإاي (( ،)14()(Hüseyin Rauf Orbayودد بدأا اشريل فع يةم اشو ع اشاا س خر من
آيار ووصلم فع صباح يةم اإل نين اشتاةع خر من آيار ،إذ رةم اشافين فع ميناء ريوع

(( ،)15()(Reji İskelesiوكان اشروس دد مروا ج تع اش ةانئ اشتااع شلدوش اشعث انت

ريوع ينه كان ائدا شفرناا

()16

اةتقب وفد من كبار أعتان ةاماةن اش و ة

برئاة مي ف

دا ميناء

اشدتا ي ش فتخت د ا اا اشوتش اشتاةع

ك ال ااشا ،وشكثرة د اشةفد اشقا م من إة نبةل شم ياعهم فندق وايد ش شا

ةكن مي ف ك ال ااشا ورفيق صايدام فع فندق مانتتكا ااالس (اشتااع شوةن أيةنتس مانتتكا
أيد اي رياء اشيةنانيين فع ةاماةن) وإقع االخرون فع فندق دره نيز () ((Karadenizاش
ل اشبحر ايةة (وهة اآلن بناي

رف توارة ةاماةن)

()17

ك ال ندما رأى اأن اشبري انيةن اش ين يتةاجدون اخك كبير فع مركز

إن مي ف

مدين ةاماةن بدأوا يكتخفةن ما يص ط شه ،درر فع صبتح اشصامس واشعخرون من آيار
1919م اش هاب مع نصبه من مو ة ته اشعاكري إش
ترإط ةاماةن اأنقرة

بر ةلال من اش رق اشقدي

منا ق اشقرى وايرياَ واشقيباا اشتع

اشغير معبدة( ،)18ومن هناك يكةن بدأ

لتاا اشتحرير وكان أبرز اش رافقين شه فع تلا اشريل كاظم دره اكر ااشا (( Kazım
()19

))Karabekir

ورفيق صايدام وأخرون

()20

شم يكن بثا إختتار مي ف ك ال شهاتين اشخصييتين ،ب كان ذشا نتتو ش ا يت تعان
اه ه ين اشخصيين من اش قدرة واشكفاءة واشحزم واشحنك واشدهاء وكان رفيق صايدام تارة يهتم

اايُمةر اش بت شلةفد اشعاكري اش ي ذهل معهم ،وتارة أُخرى يت لع ل

اشحتاة اإلجت اعت اش دنت شاكان اينامةل من من لق نظرته اش بت

أيةال اشخعل و ل

إذ إن رفيق صايدام أخ

ينظر إش اشحتاة اش دنت شاكان اينامةل من خحل يتاته اش هنت

ثان اً :دور رفيق صايدام في مؤتمري أرضروم وسيواس:
درر مي ف ك ال أن تكةن أرمرروم وةيةاس من لقا شلفعاشتاا اشاتاةت شلحرك

اشة نت اشتركت  ،ففع اشثامن واشعخرون من يزيران 1919م رفع شعار ((خ
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أرمروم)) وذشا ااشتنايق مع قتا ة اشوتش اشثاشث( ،)21وفع اشيةم اشتاشع اشتاةع واشعخرون من
()22

يزيران لل من كاظم دره اكر اشلحاق اه

تحرك اشةفد ادتا ة مي ف ك ال متوها إش أرمروم بثحث ةتاراا ،كان فع اشاتارة

ايوش مي ف ك ال وياين رؤوَ بتا أورإاي وإعض اش اا دين ،وفع اشاتارة اشثانت كانةا

متةاجدين فيها ك من خارو جر ة (( )23()(Hüsrev Geredeورفيق صايدام وإعض اشحراس

واش اا دين أيضا أما اشاتارة اشثاشث فكانم م لؤة ا ا يحتاجه رجال اشحرك اشة نت فع اش ريق
من مأ

وملبس وأ

()24

ت و يرها

وص مي ف ك ال ورفاد إش أرمروم فع اشثاشث من
فيرة من أهاشع أرمروم اشتع أشقم اشتحت

ت ةز 1919م وكانم فع اةتدباشهم ج ةع

مي ف ك ال وكاظم دره اكر ورفيق صايدام ،فضح ن مااط اشبحري وإ
()25

()Hamidiye Kruvazörü
()26

أُةتقب ااشتيفيق اشحار

ل

اشافين اشح يدي

ودائدها إاان اشحرب اشعاش ت ايوش ياين رؤوَ أورإاي اش ي

وإعد وصةل مي ف

ك ال ورفاده إش

أرمروم قدوا إجت ا ا

انم مةامتعه متعلق اإنعدام ايمن واإلم راااا اشتع تقةم بها ياااا بةنتس اشرومت (،)27
وكتفت أخ اشتدابير اشحزم إزاء ذشا وكان من أبرز اشحامرين فع ذشا اإلجت اع رفيق صايدام
ود ائد اشفيلق اشصامس خر كاظم دره اكر وياين رؤوَ أورإاي واشعقيد فع اشوتش اشتاةع خارو

جر ة

()28

وإعد أيام من وصةل مي ف ك ال ورفاده إش أرمروم أي فع شيل اشاااع _ اشثامن

من ت ةز 1919م ،تلق مي ف ك ال برقت تتض ن أمر رجة ه إش إة نبةل ،وإعد تخاوره

فع ه ا ايمر مع رفاده دام اأرةال برقت إش
واشصدم اشعاكري

()29

إة نبةل تنص ل

إنه إةتقال من اشةظتف

وإعد إةتقاش مي ف ك ال دامم يكةم إة نبةل اإشغاء منيل قتا ة

مفتخت د عاا اشوتش اشتاةع ،ودامم ا عاقب دام من اش ةظفين اشتااعين شل فتخت وإداشتهم من
مناصبهم اابل تأييدهم ش ي ف

ك ال وإنض امهم شلحرك اشة نت  ،ومن هؤالء ايشصاص

اش ين تم إداشتهم رفيق صايدام اش ي كان معاونا شرئتس اشدائرة اشيحت فع د ا اا اشوتش
اشتاةع ،ش شا صدرا أوامر من مي ف

ك ال أصب
()30

ا ةجبها رفيق صايدام رئتاا شةيدة

ايمراض اش ُ عدي فع ماتخف أرمروم اشن ةذجت
أ ار مي ف ك ال فع ايةاس تخكي برش ان من دب اشخعل وإعدها تخكي يكةم

منبثق

ن ه ا اشبرش ان ،وقتا ة اشحرك اشة نت من مركز وايد فع اينامةل و ل

ها

ايةاس وتحدتقا شلهدَ اش نخة بدأا اشفعاشتاا واشتنظت اا وتهيئ ايرمت اشحزم شتخكي
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اشحكةم من أج إةتقحل اشبح

()31

من أ ضاء اشلون اش نتصب فع

ش شا ةافرا مو ة

مؤت ر أرمروم برئاة مي ف ك ال و ضةي رفيق صايدام وياين رؤوَ أورإاي وآخرين من
ةيةاس فع يةم اشو ع اش ةافق اشتاةع واشعخرون من آب 1919م ،إذ وصلم

أرمروم إش

()32

اشلون إش

وإعد وصةل رجال اشحرك اشة نت إش

ةيةاس فع اشثانع من أيلةل 1919م

ةيةاس ُخييم بناي إ دا ي ةيةاس اشتعلت ت شتكةن مق ار إلدام أ ضاء اشحرك اشة نت  ،إذ تم
تصيتص معظم دا اا اشبناي شتكةن رفا شاكنهم فكانم اشغرف اش صيي شرفيق صايدام تقع
فع اشوه اش قابل شغرف مي ف ك ال ،وك شا تم تصيتص اشقا

شتكةن مكانا إلنعقا مؤت ر ةيةاس ،إذ ومع فع اشقا
()33

فع اش ؤت ر

اشكبيرة فع اإل دا ي ذاتها

انةن مقعدا شأل ضاء اش ين ةتخاركةن

وكان رفيق صايدام فع اي اإلنضباط واشترتيل وه ا ما اليظه أ ضاء اشحرك

اشة نت اش ين كانةا برفقته ،إذ دام فةر إ

ائه اشغرف اش صيي شرايته ودب تناوشه ش عام

اشعخاء بترتيل رفته وومع اشحقيب اشتع تحتةي ل أ واته اش بت اوانل ةريره و ليها ورد
مكتةب فيها ((يرج

دم اشل س))

()34

فكان شديد اإلنضباط فع اشع

وفع يتاته اشخصيت

وتكتفه اشاريع يي شك من أشكال اشحتاة
ّ
تعرض مي ف ك ال فع شيل اشثاشث من أيلةل 1919م إش و ك صحت رافقها إرتفاع
فع رجاا اشح اررة ونزالا بر وةعال م ا أ ار مصاوَ ماا ديه ،إذ لل رؤوَ أورإاي من

اشحراس اشخصييين ش ي ف ك ال ا نا اة رفيق صايدام كةنه اش بيل واش هنع اش ت يز ش عاينته
واشكخف ن ياشته ،وشكةن اشةدم متأخر

لل مي ف

ك ال من اشحراس دم إز اج رفيق

صايدام وإيقاظه إذا كان نائ ا ،شكن رفيق صايدام يال إييال اشصبر شه نهض مار ا وكخف ن
اشحاش اشيحت ش ي ف

ك ال وأ

اشدافئ وومع اشغ اء اشكثتف

اه اش ضا اا اشحيةي و لل من يراةه

اشاةائ

لته شكع يتيبل

ردا ،وشكع ي أنه ه س فع أُذنه دائح:

((التقلق يا باشا سينهض في الصباح كاألسد))

ويبدو إن أواصر اشعحد اشة تق بين

()35

مي ف ك ال ورفيق صايدام دد تة دا أ ثر من ذي دب بدشي إن يرص مي ف ك ال ل
دم إيقاظ رفيق صايدام وإز اجه إذا كان نائ ا يدش

ل مدى ايه ت اشكبيرة واش كان واشتقدير

اشعاشيين اشل ان يحظ به ا رفيق صايدام ند مي ف ك ال
انم هناك مغة اا و رادي

ومعتها ول اشةفاق ويكةم إة نبةل ش نع إنعقا
()36

مؤت ر ةيةاس ،إذ دام واشع ةيةاس رشيد ااشا (())Reşit Paşa

اإخبار مي ف

ك ال

يدر د ار ار اإ تقال مي ف ك ال ورفاد أو ترييلهم
بتعرمه شضغة اا تهد ه ااشعقةإ إذا شم ُي ّ
من ةيةاس ومنع إنعقا اش ؤت ر( ،)37م ا أ ار ضل مي ف ك ال وتهك ه ل رشيد ااشا إذ

73

دور رفيق صايدام في الحركة الوطنية...

م .م .قيس أسعد شاكر حميّدي
أ .د .توفيق خلف ياسين السامرائي

ٍ
ايةا ٍ
ال(( :هل ينبغي لقائد عسكري ورجل دول مثلك أن يخاف؟ إن ما تقوم به
دال شه
()38

كوم إسطنبول ماهي إال أقاويل وتهديدال ل س لها ق ّم ))...
ياول رفيق صايدام بدبلةماةيته اش عهة ة وشبادته فع اشكحم أن ُيهدأ من روع مي ف
نحن في نضال وطني ومن المحيمل أن
ال واشتصفتف من ِيدة ضبه إذ دال شه(( :سيدى ُ

ننيصر أو نخسر ،ولكن أياً كانت الني ج فأنت شخص صا ب مبادئ ال ُتداهن أو تصا ب
األجنبي ،وأهم ما تسعى وتهدف له سعادة ورفاه أبناء شعبك ...وسيكون بطوالتك بمثاب
()39

دروس ُتدرس لألج ال الال ق ))...
اتق مي ف ك ال ،وإ ريق ذكت أُيان تدبيرها اعث رفيق صايدام من خحشها رةاش
ل
مي ف

ةريع إش

وه ه إيدى صةر اشت كير ااش اؤوشت اشتاريصت اش لقاة

ك ال اأن لتا اشتيرَ احك

ال اعيبت فأنم ماؤول من اشخعل

ومييره ةةَ يتحد فت ا ةتتيرَ اه وما ةتفعله فع ه ا اش ؤت ر
إةت ر مي ف

()40

)Vasıf

ااشع

ودد إةت ر اشع

ك ال ورجال اشحرك اشة نت اش ين إنضم شهم دره واصف (( (Kara

فع ةيةاس ،من أج اشتص تط واإل دا شتأةتس مولس و نع مقره فع أنقرة،

ش دة ح أشهر ونيف تم فيها اشتحضيراا إلنتصاب اشنةاب من مصتلف اش دن

واشةالياا اشتركت  ،إذ تم اشتنافس بين كبار اش اؤوشين اشاتاةيين فع اشدوش من اش دنيين
()41

واشعاكريين

رش

اشعاكري

()42

مي ف

ك ال ااشا اش بيل اشعاكري رفيق صايدام م ثح
()43

فع ةنوق ))((Sançak

ال رةاش اأة ه و ليها تةقتعه إش

فيها ،يثهم ل

ن اش ؤةا

داة امةنة (( ،)44())Kastamonuإذ أرة مي ف
()45

متيرَ (())Mutasarrif

داة امةنة ودائد اشوتش

أن يقةمةا بتزكت و م رفيق صايدام شإلنتصاااا ،إذ دال مي ف

ك ال فع

الدهاة الدكيور رفيق صايدام الذي نطلب منكم دعمه
نص اشرةاش  ...(( :من أطبائنا األكحاء ُ
وتزكييه في قاسطامونو )46())...وإ شا إةتقال رفيق صايدام من ماتخف أرمروم اشن ةذجع

فع اشاا س خر من كانةن ايول 1919م ،وةافر مع مي ف ك ال ورجال اشحرك اشة نت
إش أنقرة فع صبتح يةم اشثامن خر من كانةن ايول 1919م

()47

وص مي ف ك ال ورفاده إش أنقرة فع اشاااع واشعخرون من كانةن ايول 1919م،

وفةر وصةشه أصدر تع ت ا أ لن ا ةجبه إن ج تع اشق ارراا اشاتاةت واشعاكري ةيتم إتصاذها من

أنقرة( ،)48ك ا أصدر د ار ار كلف ا ةجبه رفيق صايدام ااإلشراَ ل

د اع اشيح فع ائرة

اش عارَ اشة نت فع أنقرة وإه ا أصب من ايشصاص اشبارزين اش ين دا وا يرب اإلةتقحل إش
جانل مي ف

ك ال واش و ة

اشدتا ي اش رافق شه ،ف ن ُ ريلته إش
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إهت امه ااشخؤون اشيحت

شل و ة

اشدتا ي

اإلجت اعت شخعل اينامةل من وجه نظر

اشت ةر اش هنع ،إذ ركز ل
اش عدي واشفتا

اش رافق  ،فإنه بدأ بتخصتص و راة

اشحتاة

بت  ،ش شا بدأا فع يتاته صفح جديدة من

راة اشكتفت فع إ ارة اشخؤون اشيحت شلخعل وما هع االمراض

ااشناب شلخعل ،ومدى معرف اشخعل اأمةر اشنظاف واشةداي من ايمراض،

وكتفت اشةداي من ايوإئ  ،ش شا كان يدرس اشيح اشعام شلخعل ويرى من خحشها اشحتاة

اش دنت االجت اعت

()49

من اينامةل

وفع تلا اي ناء إن لقم أوش ش ارراا اش قاوم اش نظ

وتحديدا من من قتع أةكتخهر )) ((Eskişehirاشةادع فع ش ال رب تركتا ،ومن ومن ق

أفيةن درة ييار () ،)50()(Afyonkarahisarإذ دام رجال اشحرك اشة نت ااإلةتحةاذ ل

أةلح اشةيداا ايجنبت اش حتل وإاعا هم ن تلا ايما ن واش دن من خحل تع ي ةكا اشحديد

ومنع تقدمهم وفع تلا اي ناء كان رفيق صايدام ينظم اعض ايمةر اش اشت اشتااع شل قاوم
ك ال برةاش

ويناق من أج تأمين ايمةال واش ؤون اشحزم شها ،إذ اعث مي ف
اش الح ُ ،
مخفرة إش ياين رؤوَ أورإاي فع اشصامس واشعخرون من آذار 1920مُ ،يعل ه فيها اأن رفيق
صايدام دام بتحةي مبلغ وددره أشف شيرة إش اش يرَ اشعث انع ا ن ق
()52

فع إة نبةل

()51

ل

(())Galata

ثالثاً :دور رفيق صايدام الس اسي في تأس س المجلس الوطني اليركي الكبير:
ُرِش رفيق صايدام نائبا ن اش ؤةا اشعاكري فع من ق داة امةنة فع اشحا ي
واشثح ين من آذار 1920م( ،)53وإعد اش ةافق

ل ترشتحه تم تع تم اشصبر اكتاب رة ع مةدع

من دب اشقائد اشعاكري كاظم دره اكر فع اشاااع خر من نتاان 1920م

()54

إن اشحراك فع

تخكي اش ولس اشة نع اشتركع كان ةريعا جدا؛ ففع ضةن ح ين يةما ت م إجراء اإلنتصاااا

فع

ةم اشبح  ،إذ ةع

مي ف

ك ال اأن يكةن اش ولس صايل اشاتا ة اشةييدة وأن

اليتعدى إنعقا جلااته شهر نتاان من

ام 1920م

()55

وتم إنعقا أوش

جلااا اش ولس

اشة نع فع اشثاشث واشعخرين من نتاان 1920م ،ودد تو ع اشحامرون اعد أ اء فريض صحة
اشو ع فع جامع اشحاج اايرام وشع إذ قدا أول جلا فع اش ولس اشة نع اشتركع اشكبير
ا راةتم رة ت  ،ويول مرة تنعقد أوش جلااا اشبرش ان ون يضةر اشال ان

()56

فضح ن ذشا

بدأا أ ال اشهيئ اشتنفي ي شلنةاب ((يكةم اش ولس اشة نع اشتركع اشكبير)) فع ايول من آيار

1920م( ،)57إذ رفع مي ف ك ال لبا ي ضاء اش ولس يقضع بتأةتس و ازرة شليح واشر اي

اإلجت اعت وذشا بناء ل مقترح ددمه رفيق صايدام ،ودد جرا منادخاا يا ة بين اي ضاء
اصيةص ه ا اش لل ،إذ كانم مقترياا اعض نةاب تقضع ااشتريث فع تخكي و ازرة صح
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ور اي إجت اعت ين بلدهم فع مريل نضال و نع ،وإن ايوشةي فع تخكي اشة ازراا تكةن
()58

شلداخلت واشدفاع وذشا شحاج بلدهم اش اة شهاتين اشة ازرتين

وإعد إيتدام اشنقاش بين اشنةاب

أم ر مي ف ك ال شلتدخ وشرح ايةباب اش ةجب شتأةتس و ازرة شليح واشر اي اإلجت اعت

إش جانل و ازرتع اشدفاع واشداخلت ( ،)59إذ دال شهم به ا اشيد  ...(( :إن تأس س وزارتي الدفاع
والداخل

ضرورييين لضمان أمن وأسيقالل البلد وتحريره ،ولكن ليأس س وزارة الصح والرعاي
()60

اإلجيماع ضرورة ملح لضمان سالم الشعب صح اً وبيئ اً وإجيماع اً وإنسان اً ))...
اعد إنتهاء اش نادخاا تم فع اشثانع من آيار 1920م تقديم مقترح يةل دانةن إنتصاااا
اشهيئ اشتنفي ي شلنةاب ،وتقرر فع اش ا ة ايوش منه تخكي و ازراا ((اشخريع وايوداَ ،اشيح

واشر اي اإلجت اعت  ،اإلدتيا  ،اشز ار  ،اشترإت  ،اشعدل ،اشداخلت  ،ايشغال اشعام  ،اشدفاع،

واشصارجت )) ،وتةش اش ولس اشة نع اشتركع اشكبير مهام تعيين اشةزراء فع اشة ازراا اش كةرة
وإعد اإلتفاق ل
فيها اشدكتةر

()61

اشة ازراا تم فع اشثاشث من آيار 1920م تخكي اشحكةم مبدئتا( ،)62أُنتصل
()63

دنان أ يةار ()))Adnan Adıvar

وزي ار شليح واشر اي اإلجت اعت

()64

وت م دراءة اش نهاج اشحكةمع اشصاص ااش ولس اشتنفي ي شحكةم اش ولس اشة نع اشتركع اشكبير
()65

من دب اشدكتةر رما نةر (())Rıza Nur

وزير اشترإت واشتعلتم فع اشحكةم

ت م مةافق اش ؤةا اشعاكري فع داة امةنة ل

()66

وإعد إن

إنتصاب رفيق صايدام نائبا فع اش ولس

اشة نع اشتركع اشكبير( ،)67دام محافظ أرمروم رشيد بتا فع اشيةم اشتاشع بتقديم الئح
اشتلغراَ تتض ن أة اء اشنةاب اش نتصبين

بر

ن اش ؤةا اشعاكري فع أرمروم واالدضت

واشقيباا اشتااع شها( ،)68ذكر فيها دم اش انع من إةتحم رفيق صايدام ش هام كنائل فع
اش ولس اشة نع اشتركع اشكبير
ااشر رفيق صايدام

()69

له نائبا فع اش ولس اشة نع اشتركع اشكبير ،إذ تم إنتصااه فع

اشولا اشثانت من اإلجت اع اشاا س خر شل ولس واش نعقدة فع اشصامس خر من آيار 1920م
ضةا فع شون صتا

اشقانةن ايةاةع ((اشدةتةر))( ،)70وفع اشتاريخ نفاه تم تكلتفه برئاة

ائرة اشيح فع و ازرة اشدفاع( ،)71ينه وإابل اشظروَ اش ارئ اشتع أُفتت بها اش ولس اشة نع،

فقد كان اشنائل فع اشةدم نفاه مةظفا فع وائر اشدوش  ،وشكن شةيظ اأن ه ا اشةمع ةتكةن شه
تأ ي ار ةلبتا ل أ ال اش ولس وإاشتاشع ةيؤ ي إش

ردل

اشدوش  ،ش شا ت م منادخ ه ا

ايمر فع اإلجت اع اشرااع واشثح ين شل ولس واش نعقد فع اشرااع خر من ت ةز 1920م ،وتقرر
()72

اأن يتم تعيين مةظفين جد بدال من اش ةظفين اش ين أُختيروا كنةاب فع اش ولس اشة نع

وتنفي ا شه ا اشقرار فقد إختار رفيق صايدام منيل اشنائل فع اش ولس اشة نع اشتركع اشكبير
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تاركا

له كرئتس شدائرة اشيح فع و ازرة اشدفاع ،وإعد اشنقاش ت م اش نادخ واالتفاق ل

ماأش رواتل اشنةاب فع اش ولس اشة نع فتم تعيين راتل شلدكتةر رفيق صايدام وددره ()2000

أشفع درش (أي خرون شيرة) تركت

()73

ان رفيق صايدام رجح شل ه اا ،وكان من أوائ اية اء اشتع تأتع ل فكر مي ف

ال فع إ ارة ايمةر اشيعب  ،ف اا مرة ةافر وزير اشصارجت اكير ةامع بتا (( (Bekir
)Sami Bey

()74

إش شندن ،فقرر مي ف ك ال أن يتةش رفيق صايدام مهام و ازرة اشصارجت

بدال نه ،وشكن اش ولس رش اشنائل ن إة نبةل اي د مصتار بتا (( Ahmet Muhtar
))Bey

()75

شخغ

ه ا اش نيل ،ش شا إ ت ر رفيق صايدام من مي ف

((...أسيمحك عذ اًر سيدي الباشا ،وأشكر ثقيكم العال
أ مد مخيار ب ك شخص مخضرم في شؤون الس اس الخارج

ك ال دائح:

بنا ،ولكن أُريد أن أقول لك بأن السيد

أكثر مني لذلك فهو األجدر

بيولي هذا المنصب  )76())...وإ شا أ بم رفيق صايدام اأنه رج وش ُم ّود وموتهد وصايل
ماؤوشت تواه بلد ،وتواد ذشا من خحل له فع اش ولس اشة نع اشتركع اشكبير ،وه ا ماجع

مي ف

أصب

ك ال ورجال اشحرك اشة نت يؤيدون تان ه و ازرة اشيح واشر اي اإلجت اعت

اشدكتةر

إذ

دنان أ يةار رئتاا انتا شل ولس اشة نع اشتركع اشكبير فع اشثانع من آذار

 1921م ،وشكع يتفرغ ش هام منيبه اشوديد ددم إةتقاشته من و ازرة اشيح واشر اي اإلجت اعت ،

ش شا رأى أ ضاء اش ولس اشة نع اشتركع اشكبير مرورة ترشت رفيق صايدام ش نيل وزير
اشيح واشر اي اإلجت اعت  ،إذ يي أ ناء اإلنتصاب ل مئ وخ س أصةاا من مو ةع مئ

وةبعةن صةا من أصةاا أ ضاء اش ولس اشحامرين وذشا فع اشعاشر من آذار 1921م

()77

()78

وفع اشتاريخ نفاه تم ترفتعه إش رتب مقدم فع اشوتش
تانم رفيق صايدام مهام

له وزي ار شليح واشر اي اإلجت اعت فع يكةم اش ارشال

فةزي جاد اق (())Fevzi Çakmak

()79

ايوش ( ،)80وإدأ مايرته اإلصحيت واش هنت فع رفع

شأن اشق اع اشيحع ،فأ ناء منادخ اش يزانت اش اشت اش صيي شة ازرته رح مةمةع دل

د

اي باء واش اتخفتاا اش ةجة ة فع اينامةل ودل اشصدماا اش قدم فيها وإفتقارها يااط

اش قةماا اشيحت

اخك

وومع اشص ةاا اشيحتح شت ةير اشق اع اشيحع ا ا يعة ااشنفع شلدوش

ام واشة ازرة اخك خاص

()81

إةت را اش اا ع اإلصحيت شلدكتةر رفيق صايدام فع و ازرته ،وشكن اعد شهرين

ونيف يد م خحفاا بين اشهيئ اشتخريعت واشتنفي ي فع اش ولس اشة نع اشتركع اشكبير اابل

دانةن اش ةازن اشعام ويي ك و ازرة من اإلةتحقاداا اش اشت  ،ش شا ددم فةزي جاد اق إةتقاش
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يكةمته ايوش فع اشاا س اشر من أيار 1921م ،وأ ا تخكي يكةم انت فع اشتاةع خر

من اشخهر ذاته ،واشتع أ ا فيها فةزي جاد اق شل رة اشثانت تكلتف رفيق صايدام إلشغال منيل
وزير اشيح واشر اي اإلجت اعت

()82

إن اشحاج اش اة شتخكي جتش دةي دا ر ل أن يصلص اشبح من اإليتحل ايجنبع

وتبعاته ،أ ا إش

إه ال اش ؤةااا اشيحت واشق اع اشيحع برمته أ ناء مريل اشنضال

اشة نع ،وذشا اابل اشظروَ اشعييب واش ارئ اشتع كان يعانيها اشبلد يينها وشكن ااشر م من

دل اإلمكانتاا اش تاي أجرى رفيق صايدام إصحياا فع اشق اع اشيحع ،و

جاهدا ل

تهيئ اش ةظفين اشيحيين وتةفير اي وي واشعحجاا واي واا اش بت اشحزم شلةداي من ايوإئ

اش حت ل  ،إذ دام اإجراء اعض اشتعديحا فع اشنظام اشيحع واشتع ش لم أوماع اشعاملين فع
()83

اشق اع اشيحع ااينامةل

دام اش ولس اشة نع ااحل ملف اش هورين واشنازيين جراء اشحروب واإليتحل من و ازرة

اشداخلت وإ

ائه شة ازرة اشيح واشر اي االجت اعت  ،فتخكلم ويدة جديدة فع هتكلت اشة ازرة تحم

إةم مديري اش هورين ،ش شا

رفيق صايدام ووفقا شيحيتاته

ل

أخ اشتدابير اشحزم

ش اا دة محايا اشحروب من ةكان اينامةل ،إذ دام رفيق صايدام شصيتا بتقديم اش اا داا

اش اشت واشكاةة شلعوزة واييتام واش خر ين( ،)84فضح ن قتامه ا عاشو اشهورة اشكبيرة شاكان

اينامةل إذ كان هناشا دراا مليةنع نازح ينتظرون من اش ولس واشحكةم إيوا يلةل شهم،
ش شا تم تأمين اشاكن شلغاشبت منهم ،ورجع دام كبير إش

ياره نتتو شلوهة اشكبيرة من دب

يكةم اش ولس اشة نع اشتركع اشكبير وو ازرة اشيح واشر اي اإلجت اعت

()85

ان نيف ةكان اشبح يعانةن من ايمراض اش ُ عدي مث اشتتفةئيد واشح
واشصناق وكان جري اشحروب يأتةن اخك متةاص من جبهاا اشقتال فبدأ أ دا ايرام

اشقرمزي

واشيتام واي فال اش يتةن دب اشةال ة يز ا اخك كبير وكانم اشقرى اش حتل تالل وتنهل من

دب اشعياااا اشصارج

ل

اشقانةن ،ومن دب اشقةاا اشيةنانت إذ إن اشيةنانيين دامةا بتدمير

وزرة اشيح واشر اي اإلجت اعت
وتصريل ج تع اشقيباا واشقرى اشتع إيتلةها ش شا دررا ا
ماا دة اش ين اقةا فع اشعراء ،فقامم فع اشثاشث من تخرين ايول 1921م اأخ اشتدابير اشحزم
()86

إل ا تهم

فضح ن ذشا دامم ج عت اشهحل ايي ر بتةزيع اش اا داا اإل ا ت

واش هورين ،وتض نم تلا اش اا داا ح ةن

نا من اشحن  ،وخ ا

خر

ل اشنازيين

نا من اش ل ،

وخ ا آالَ د ع من اش حاس اشداخلت  ،وخ ا آالَ د تص ،و انت آالَ د ع فانيح،
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وخ ا آالَ د ع من اشوةارب ،ومثلها من محاس اي فال وايد خ واش حاس اشناائت ،
ودد أُخ ا ه ه اش اا داا من مصزن اشهحل ايي ر فع

اشاتر ،وايي ي
واشبنا  ،و ُ
داة امةنة وأُرةلم إش اش نا ق اش نكةإ

اإل ا ت

()87

ك ا أرةلم أيضا شوان مه تها تةزيع ه ه اش اا داا

دام اش ولس اشة نع اشتركع اشكبير ااش يا د

ل

دانةن اش باا اش ي تقدم اه رفيق

صايدام فع اشعاشر من تخرين ايول 1921م ،واش ي ةع من خحشه رفيق صايدام إش م ان

اشحقةق اإلجت اعت شأل باء واش رمين

()88

إن اإلنوازاا اشتع يققها رفيق صايدام ندما كان وزي ار شليح واشر اي اإلجت اعت فع

يكةم اش ولس اشة نع اشتركع اشكبير ت ثلم ااآلتع(:)89

 _1تنظتم وتهيئ مح اا وكةا ر اشة ازرة فع مركز اينامةل وخارجها

 _2تقديم اش اا دة شل حتاجين وايرام واشيتام واش ُ عادين واشوري وتةفير اشح اي شهم
 _3تةفير اش اا داا شلنازيين وتةفير وةائط اشنق شهم شنقلهم إش يارهم
 _4تةفير اشعحج واشر اي واشعحج اش بتعع شلوري واش عادين اش يابين فع اشحروب

 _5ي اي اشخعل واشوتش من ايمراض اش ُ عدي وايوإئ وتقديم اي وي واشلقاياا اش حئ
مرض

شك

وشكن أ ال اش ولس اشة نع اشتركع اشكبير جرا فع ظروَ صعب وداةت شلغاي  ،إذ

إن اشنةاب اش ين جاءوا من مصتلف مدن تركتا ،شم يكةنةا من بق وتةجه وإنت اء وايد وشم يكن
شديهم هدَ و اي وايدة ب كانةا من بقاا وتةجهاا ومهن و قافاا مصتلف ( ،)90واشبعض منهم

شديه أهداَ و اياا مصتلف (شتس ايته اشتحرير وإن ا شتحقيق مكاةل شصيت ) فنتوم ن
ذشا إنتقا اا كان يةجهها هؤالء اشنةاب إش

رجال اشحرك اشة نت وتحديدا من اش قرإين إش

مي ف ك ال ،أ ا ه ه اإلنتقا اا ور اش ُ عيق واش ُ عرد
اش ولس وأ اشه فع ياش يأس شديدة وصراع بين أد ااه وياش

شلع لت اشاتاةت  ،ك ا ومعم
دم إةتقرار ةتاةع وتعل نفاع

وفكري فضح ن ذشا بدأا اإلةتوةإاا شلةزراء فع اش ولس اشة نع اشتركع اشكبير تتحةل
أ اة شإلةتهداَ اشاتاةع وشتيفت اشصيةم ش شا فإن ه ه ايمةر جعلم من رجال اشحرك

اشة نت اشتركت من أمثال رفيق صايدام أشصاصا محب ين و يعتخةن فع ياش يأس

()91

إذ شم ي ِ
ض ل

إةبة ا وايدا يت

تانم رفيق صايدام منيل وزير اشيح واشر اي اإلجت اعت ةةى

بدأا ي ل اإلةتوةإاا مده ،ففع اإلةتوةاب ايول تةجه إشته أ ضاء

صرفم وأوجه صرفها وه شديه و ائق أو أوراق وماتنداا
اش ولس ااؤال ن ك ت اش باشغ اشتع ُ
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(وصةالا ماشت ) تثبم صح كحمه ،وكان رئتس اشحكةم اش ارشال فةزي جاد اق يام ار م ا
ٍ
وصةا ٍ
ال دائح ...(( :إن
فعه ايمر إل تحء مني اش ولس واشر ل اشنةاب بنبرة امب

ِ ى
المعيب جداً أن ُيسأل عن
رفيق ب ك لم يمض سو إسبوع وا د على تسنمه منصبه لذا من ُ
()92
هذا األمر))...
ير شليح واشر اي اإلجت اعت فع اشدورة ايوش
إن اش دة اشتع دضاها رفيق صايدام وز ا

شل ولس اشة نع اشتركع اشكبير كانم تاع أشهر ،وفع اشرااع خر من كانةن ايول 1921م ددم
رفيق صايدام لل إةتقاشته من و ازرة اشيح واشر اي اإلجت اعت  ،مرفقا بتقري ار تحدث فته ن
ةةء ياشته اشيحت كابل وتبرير شتلا اإلةتقاش  ،ش شا وافق اش ولس ل إةتقاشته فع اشولا

ايوش

شإلجت اع اشةايد واشثح ةن اعد اش ئ  ،واش نعقدة فع اشعخرون من كانةن ايول

()93

1921م

وإعد أن فرغ منيل وزير اشيح واشر اي اإلجت اعت أُختير فع اشرااع واشعخرون

من كانةن ايول 1921م أيد اي ضاء اش قرإين أيضا من مي ف ك ال ،واش ي كان نائبا ن
()94

مدين ةينةب وهة اشدكتةر رما نةر بتا شخغ منيل اشة ازرة خلفا شلدكتةر رفيق صايدام

إذا أر نا اشبحث فع أةباب إةتقاش رفيق صايدام أمكننا اشقةل إن ايةباب اشيحت اشتع

ت رع بها رفيق صايدام شم تكن ةببا مقنعا أو مبر ار شتقديم اإلةتقاش ةت ا وهة فع ام  1921كان
يبلغ ايرإعين من

ره ،ش ا من اش اتبعد أن يكةن هناك ارض صحع جعله يقدم إةتقاشته،

فضح ن ذشا فهة بيل وه ا يعنع إنه من أشد اشحرييين واش حافظين ل صحته واشدشي
ل ذشا ما ذكره أيد اش يا ر اشتاريصت نقح ن ياين رؤوَ بتا أورإاي إذ دال ...(( :لم

يكن رفيق ب ك من مدمني الكحول أو المدخنين ،وكان يحافظ على صحيه وطعامه بشكل جيد

إذ ييبع الحم

في غذائه ]ييناول الطعام القليل[ ،وكان يغضب كثي اًر عندما نيمرض بسبب كثرة

األكل والشرب ونأتي له طالبين العالج ،إذ يقول لنا وك ف يمكنكم اإلسيحادة من العالج وأنيم

تأكلون بشراه ))...

()95

ا إنه كان من رفاق مي ف ك ال اش قرإين ش شا ف ن اش اتبعد أن تكةن دد نخبم

خحفاا فت ا بينهم ،ش شا كانم اإلةتقاش جةااا مه ا وفق منظةر ومفهةم رفيق صايدام ن

ق

اشصحفاا واإلتهاماا اشتع يد م فع اش ولس اشة نع اشتركع اشكبير

ان مي ف ك ال ير مقتنع اايةباب اشتع ةادها وت رع بها رفيق صايدام أ ناء لل

تقديم اإلةتقاش  ،وشكنه وافق ليها تلبت شر بته ،وإاشر م من تلا اإلةتقاش فإن مي ف ك ال اقع
ي كر اشدور اش ي دام اه رفيق صايدام ويخيد اه فع ك إجت اع أو مناةب  ،فبعد خ ا أشهر من

إةتقاشته وتحديدا فع ايول من آيار 1922م أشق مي ف ك ال خ ااا أمام أ ضاء اش ولس
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اشة نع اشتركع اشكبير تحدث فته ن اش فهةم اشيحع فع ذشا اشةدم ويد ايهداَ اشتع يول
تحدتقها فع موال صح اشفر واش وت ع دائح ...(( :إن من أهدافنا هو الححاظ على صح

الشعب وتقليل نسب الوف ال وتزايد أعداد السكان والقضاء على األمراض المعدي واألوبئ

وبهذا سييمكن جم ع أفراد الشعب من العمل بجدي وصح وقابل

أكثر ...وإن الحضل في كل

تلك النجا ال اليي تحققت وسييحقق ال قاً تعود إلى كادر من األطباء األكحاء يأتي في
مقدميهم الدكيور رفيق ب ك ورفاقه اآلخرين))...

()96

شقد أ ى رفيق صايدام واجبه كةزير وكنائل يق اشتأ ي  ،ودد بم فع ةو اشغتاااا

شل ولس اأنه ندما كان يتغيل ن جلااا اش ولس أو اشة ازرة كان ي هل يينها إش

اشقتال شتفقد اشحاش اشيحت شل قاتلين ومعرف إيتتاجاتهم
متزنا و قتقا فع تيرفاته ،وكان رج

وش ا عن اشكل
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الخاتم

_ إن يل رفيق صايدام شة نه وصدده فع اشع

ووفائه وإخحصه إلصددائه كان افعا ين

يكةن من اش قرإين ش ي ف ك ال ااشا فع اشحرك اشة نت

_ أصب شرفيق صايدام و ار فع اشحراك اشة نع شكةنه

بيبا ماه ار وصديقا مصليا ش ي ف

ال ورجال اشحرك اشة نت اشتركت وةاعتا إلةتقحل بلده من ّنير اإليتحل ايجنبع
_ إن خبرة و لم رفيق صايدام اشل ان إ تابه ا نتتو راةته اش اتفتض شأليةال اشيحت فع
اينامةل ،بدأ من ريلته إش ةاماةن ويت وصةشه إش أنقرة ،از ا من خبرته اشعاشت فع

معاشو ايمراض اش عدي وايوإئ اشتع كانم تفتا احتاة اشاكان واشتع كانم من أهم وأخ ر
اشقضايا آن اك

_ إن تأةتس و ازرة شليح واشر اي اإلجت اعت كانم خ ةة فع اي ايه ت من دب اش ولس

اشة نع اشتركع إذ لم تكن هنالك وجود لوزارة صحة بشكل مستقل في أغلب الدول
األوروبية ،ش شا كان مي ف ك ال من أ ثر اش دافعين ن فكرة تأةتس و ازرة مه

اشيح

كة ازرة

وإاش بع فأن ه ه اشفكرة جاءا من أ ز اصدداءه فع اشنضال اشة نع وهة رفيق

صايدام إذ كان مي ف ك ال يقتنع اك ما يقدمه رفيق صايدام من أفكار ومقترياا
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الملحق رقم ()1

ترجم الملحق رقم ()1
من الجهال واليشكيالل العسكري بحكوم المجلس الوطني اليركي الكبير في أنقرة
تاريخ اإلصدار 3 :رجل 1339ه اش ةافق 13 :آذار 1921م
اشعد 952 :
إلى مكيب بريد الصدر األعظم في كوم إسطنبول
ت م ترقت اش بيل اشعاكري اشبكتريةشةجع اشرائد اشدكتةر رفيق اا إش

رتب مقدم فع

اشوتش بتاريخ  30ج ا ي اآلخر 1339ه ،و ل فصام اشال ان اشتةجته اإصدار أمر شرَ
ب شا اش قتض  ،وتيديقه وتع ت ه من دب

ائرة اشقلم اشاري
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الملحق رقم ()2

ترجم الملحق رقم ()2
من شعب البريد في المكيب الطبي األعلى اليابع لدائرة المكيب العسكري في أنقرة
تاريخ اإلصدار 24 /ذي اشحو 1339ه اش ةافق 28 /آب 1921م
اشعد 278 :
إلى شعب أضابير شؤون الموظحين اليابع لوزارة الصح والرعاي اإلجيماع
ا للأمر م للن وزي للر اشي للح واشر ايل ل اإلجت اعتل ل احكةمل ل اش ول للس اش للة نع اشترك للع اشكبي للر اش ق للدم

اشللدكتةر رفيللق بتللا دامللم معل ل اشكت تللاء واةللي خللانم فللع  12آب للام 1921م بتةزيللع مب للاشغ
ودللدرها للحث و ح للةن شي لرة وإضللع دللروش وأشبا ل شن لزالء ار اشصيللر اشتللااع شللدار اشعو لزة واييتللام

واي ارم ل مللع تصيللتص مبلللغ إليتتاجللاا صلليدشت

ار اشعو لزة وتزويللدها ااإليتتاجللاا اش لةإ ل

شتة يللق ذشللا اشيللرَ مللع تيللديق كاف ل اإلج لراءاا مللن دب ل مللدير ار اشعو لزة وإ حنلله االلوحا
اش بللاشغ اش يللروف شإليتتاجللاا ،وتحفتللا شحللدوث أي خ لأ يرج ل تللدقتقها وتأشلليرها فللع أم لابير

اش ةما اشيه ا (رفيق بتا و واةي خانم)
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هوامش البحث:

مال ظ  :سأذكر هنا معلومال كامل عن المصادر والمراجع عند ذكرها ألول مرة مماا يغنيناا عان اعاداد

جريدة للمصادر والمراجع.

( )1رفيق صايدام :وشد اإة نبةل فع أيللةل 1881م ،وأ ل
خل ل اإل دا يل ل اشعا للكري
1905م تصل للرج منهل للا ايل للف

ارةلته اإلبتدائتل واش تةةل

(اشرشلدي ) فلع مدارةلها،

للام 1896م ،وف للع للام 1900م خل ل اي ا ي تل ل اش بتل ل اشعا للكري  ،وف للع للام
بيل للل ال للكري ،ةل للافر إش ل ل أش انتل للا وأ تال للل اشصب ل لراا اش بت ل ل مل للن جامعاتهل للا

ومؤةااتها اشعل ت  ،وإعلد ة تله إشلترك فلع يلرب اشبلقلان ايلفته ملاا ا فلع ويلداا اش باال اشعالكري  ،ك لا
شللارك فللع اشحللرب اشعاش ت ل ايوش ل وتعللرَ فيهللا ل ل مي ل ف ك للال أتللاتةرك ،اش ل ي ةللافر معلله إش ل مدين ل

ةامالةن شتعلنلةا ملن هنللاك إنبثللاق اشحركل اشة نتل اشتركتل وإدايل يللرب اإلةلتقحل ،أصللب رفيلق صللايدام نائبللا
فللع اش ولللس اشللة نع اشتركللع اشكبيللر ووزيل ار شليللح واشر ايل اإلجت اعتل فللع يكةمل اش ولللس اشللة نع اشتركللع
اشكبيللر ،وإعللد تأةللتس اشو هةري ل اشتركت ل اشحديث ل

للام 1923م أصللب رفيللق صللايدام وزي ل ار شليللح واشر اي ل

اإلجت اعتل فللع ج تللع يكةمللاا يل م إينةنللة وإةللتقال مللن منيللبه فللع للام 1937م ،وإعللد وفللاة ميل ف

للال أتللاتةرك للام 1938م وإنتصللاب ي ل م إينةنللة رئتاللا شلو هةري ل جللرى تكلتفلله ا نيللل وزيللر اشداخلت ل

واشاللكرتير اشعللام شحللزب اشخللعل اشو هللةري ،وفللع لام  1939دللام ي ل م إينةنللة بتكلتفلله بتخللكي اشحكةم ل
اشتركت ل اشتللع إةللت ر رئتاللا شهللا يت ل وفاتلله فللع  8ت للةز 1942م شل زيللد ُينظللر :إريللا زوركللر ،تللاريخ تركتللا
اشحديث ،ترج  :بداشل تف اشحلارس ،مراجعل  :ةلعد ملاروب ،ار اش لدار اإلةلحمع ،بيلروا ،2013 ،ص

ص 527_526؛ آنللدرو مللانوة ،أتللاتةرك اشالليرة اش اتتل ش ؤةللس تركتللا اشحديثل  ،ترج ل :

للر ةللعيد اييللةإع،

ائرة اشثقاف واشاتاي – مخروع كل  ،أبةظبع ،2018 ،ص571؛
Dr. Refik Saydam 1881_1942, Ölümünün 40. Yılı Anısına, Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı, Ankara, 1982.
) ) 2ميل ف ك للال أتللاتةرك :وشللد فللع ةللاشةنتا للام  1880و رس فللع مدارةللها ،للم أنتقل شلد ارةل فللع اش درةل
لام  ،1909نلدما شلارك فلع إخ لا اشثلةرة اش ضلا ة لم

اشعاكري اإة نبةل ،كانم خ ةتله اشعالكري ايوشل

تيللدى شلق لةاا اإلي اشت ل فللع بللرق بليبتللا للام  ،1911ل ّلين ملحقللا اللكريا فللع صللةفتا للام  ،1913وش للع
أة ه اعد معرك اشيبةشع ام  ،1915أيدى أشلهر اش علارك فلع اشحلرب اشعاش تل ايوشل  ،لين دائلدا شلولتش
اشاااع فع ةيناء م فع ةةري  ،تالم ام  1918قتا ة مو ة

اشفتلاشق اشالريع  ،خللف اشقائلد ايش لانع شت لان

فللةن ةللاندرس بقللا شبنللة اشهدنل  ،يللارب اشويللةش اشغازيل وأ لاح ااشصحفل اشعث انتل  ،أنتصبلله اش ولللس اشللة نع
للام  1923أول رئللتس شلو هةريل اشتركتل  ،وإعللد صللدور دللانةن ايشقللاب للام 1934م منحلله اش ولللس اشللة نع

اشتركع اشكبير شقل ((أتاتةرك)) وتعنع ااشلغ اشتركت (أبة ايتراك) ،تةفع ام 1938م ينظر:
Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, Cilt.1, Istanbul, 1963, S.118; Turkiye
;Ansiklopedisi, Cilt.1, Ankara, 1989, SS.840_901
مي ل ف اش لزين ،أتللاتةرك وخلفللاؤه ،ار اشكل ل شلنخللر ،بيللروا ،1982 ،ص ص27_25؛ أي للد نللةري اشنعت للع،
اشنظام اشاتاةع فع تركتا ،ار زهران شلنخر واشتةزيع ّ ،ان ،2011 ،ص220
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) ) 3إةل ا ي يقللع أرار :وهللة ةتاةللع ودللانةنع ومللؤري تركللع وشللد فللع إةل نبةل للام  ،1921رس اشحقللةق فللع
جامع أنقرة ،أصب نائبا ن والي كةجاشع فع اش ولس اشة نع اشتركع اشكبير ،تةش منيلل وزيلر اشعلدل فلع
للام  ،1937أصللب

للام  ،1971ومنيللل وزيللر اشترإت ل اشة نت ل يت ل

ض لةا فللع مولللس اشخ لةرى وايمللن

اشقةمع اشتركع اعد إنقحب كنعان إيفرن ام  ،1980فع لام  1983إ تلزل اشع ل اشاتاةلع وأنيلرَ شكتاال
اش ل ل كراا وت للأشتف كت للل اشت للاريخ واش ق للاالا اشي للحفت

مت للزوج وشدي لله فل ل واي للد ،ت للةفع ف للع  20أذار للام

 1993شل زيد من اشتفاصي ينظر:
Asim Yildiz, Türk Siyasi Figürlerin Ansiklopedisi, Ankara, 2010, S.456.
(4) Dr. Refik Saydam 1881_1942, Ölümünün 40. Yılı Anısına, A. G. E., SS.95_96.
) ) 5فيليل أةتة ار  :وهة من مؤةاع وكاش اش صابراا اش ركزي ايمريكت ( )C. I. Aأ لد أُ رويل كتلةراه لن
اشتخللكيحا اإلةللتصباراتت فللع أواخللر هللد اشدوش ل اشعث انت ل

نةانهللا (اشدوش ل اشعث انت ل واشعللرب 1918_1911

راة فع اشتخكيحا اشصاص ) نةدخم اي روي فع جامع برينالتةن ايمريكتل

لام 1963م ،ودلد إةلتفا ا

وكاش ل اش صللابراا ايمريكت ل مللن تلللا اي روي ل فللع تخللكي فللرق اش هللام اشصاص ل فللع ( ،)C. I. Aك للا إن
اشحكةمل اشتركتل دامللم بترج ل تلللا اي روي ل إش ل اشلغل اشتركت ل

أةتة ار شغ فع أواخر ةبعينتاا اشقرن اشعخرين مناصل مه

للام  ،1994مللن اشوللدير ااش ل كر إن فيليللل

أبرزها رئتس اش كتلل اإلةلتصباراتع فلع و ازرة

اشصارجتل ل ايمريكتل ل  ،وإع للد ة للقةط نظ للام اشخ للاه ف للع إيل لران ك للان فيلي للل أة للتة ار م للن اش للدا ين شتق للارب اإل ارة
ايمريكت مع نظام (اشص ينع) فع إيران شل زيد ينظر:
Philip H. Stoddard, İstanbul’un Doğusunda Bitmeyen Oyun, Princeton Üniversitesi,
U. S. A., 11 Mayıs 1963‘den naklen; Mehmet Ali Eren, Aksiyon Dergisi, sayı: 49,
Yıl 2005.
) ) 6اشتخلكيحا اشصاصل  :وهلع منظ ل إةلتصباراتت تأةالم ملن دبل دلا ة اإلتحلا واشتردلع وتحديلدا ملن دبل أنللةر
ااشللا فللع  13تخ لرين اشثللانع  ،1913وهللع إةللت رار شنظللام اشتخللكيحا واشتنظت للاا اإلةللتصباراتت اش ةجللة ة فللع
زملن اشاللل ان بداشح يللد اشثللانع ،تةشللم هل ه اش نظ ل مهللام ديللدة منهللا تنفيل يركللاا اللكري وشللب

(إةتصباراتت ) خحل اشحرب اشعاش ت ايوش  ،وه ه اش نظ

اللكري

اشتع يققم اعض اشنواياا اش تةامع مد اشقةى

اشتع تهلد نظلام اشدوشل اشعث انتل  ،شكلن اش نظ ل ككل شلم تلؤ ر لل تغييلر مولرى اشحلرب ،وأنتهل

ورهلا قلل

إنتهللاء اشحللرب وتةقتللع هدن ل مةنللدروس ف للع  30تخللرين ايول 1918ينظ للر :ي ي للد بةزرةللحن ،تللاريخ تركتللا
اش عاص للر ،ترج ل ل  :يا للين

لللر ،ط ،2اش رك للز اشثق للافع اشعرإ للع ،بيلللروا ،2010 ،ص42؛ إري للا زوركلللر،

اش يدر اشاابق ،ص ص167_166؛
Philip H. Stoddart, Teşkilatı Mahsusa, Osmanlı Hükümeti ve Araplar, 1911_1918
(Teşkilatı Mahsusa Üzerine Bir Ön Çalışma), İstanbul, 1994.
(7) Ibid, P.47.
) ) 8إزميلم :وهلع اصل محافظل كةجلاشع تقلع شلرق مدينل اةل نبةل وتبعلد نهلا يلةاشع  100كلم ،شهلا خللتج
يا

خلتج إزميم ي

ار روا اشنهض شل با

ل احر مرمرة .شل زيد ينظر :مالعة اشصةنلد ،اش ةةلة

اشتاريصتل اشوغرافتل  ،ج،6

واشنخر واشتةزيع ،بيروا ،1996 ،ص168
(9) Falih Rıfkı Atay, Çankaya, İstanbul, 1980, S.170.
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(10) Dr. Refik Saydam 1881_1942, Ölümünün 40. Yılı Anısına, A. G. E., S.97.
(11) Fethi Tevetoğlu, Atatürk’le Samsun’a Çıkanlar, Ankara, 1987, SS.13 _16; Dr.
Refik Saydam 1881_1942, Ölümünün 40. Yılı Anısına, A. G. E., S.97.
) ) 12مي ل ف اشللزين ،ذئ للل اينامللةل ،ري للاض اشللريس شلكت للل واشنخ للر ،شن للدن ،1991 ،ص ص 133_132؛
مو ة ل ل م للن اشب للايثين اشا للةفيم ،ت للاريخ تركت للا اش عاص للر ،ترج ل ل  :هاش للم ص للاش اشتكريت للع ،مؤةال ل ي للدي
شل با

واشنخر ،اشالت انت  ،2007 ،ص ص 38_37

) ) 13رأفم (بله) :وهة رأفم إبراهتم ،وشد فلع ةلاشةنتا لام  ،1881تصلرج ملن اي ا ي تل اشعالكري

لام 1899

ومللن اشكلتل اشحرإتل فللع للام  1912شللارك فللع اشحللرب اشعاش تل ايوشل وكللان مللاا ا فللع اشوبهل اشفلال ينت

ويقق انتياراا كبيرة ل اشقةاا اشبري انت (فع زة وإئر اشابع) ،ةاهم ااشحركل اشة نتل ويلرب اإلةلتقحل

وتم تعيينه دائدا شلوبه اشونةإت  ،ةاهم بتأةتس يزب اشتردع اشو هةري مع كاظم دره اكر و لع فؤا جباةي،
وكان من م ن ايشصاص اش ين أُ تقلةا فع مؤامرة إزمير ام  ،1926وشكنه ت م تبرئ ةايته ،أُنتصلل نائبلا

ن إة نبةل( ،)1950_1946تةفع فع  3تخرين ايول  1963شل زيد ُينظر:
Andrew Mango, Atatürk Modern Türkiye'nin Kurucusu, Istanbul, 2012, P.632.
) ) 14ياللين رؤوَ أورإللاي :وشللد للام  1881وهللة أبللن أمي لرال ث للانع مللن أص ل شركاللع ،وكللان مللاا ا فللع
اشبحري  ،وأصب ا لح دةمتلا نلدما كلان دائلدا شلالفين اشحرإتل اشح يديل

لام  ،1913وكلان ضلةا فلع اشبعثل

اشعث انتل ل ش حا ل للاا اشا للحم فل للع بريا للم-شيتةفال للا ورئل للتس اشبعثل ل اشتل للع فاوم للم ل ل ل إتفاقتل ل اشهدن ل ل فل للع
مةندروس ،ذهل إش اينامةل شتنظتم اش قاوم اشة نت فع آيار  ،1919لم أصلب رئلتس اش و ة ل اشقةمتل

فع آخر برش ان ث انع ام  ،1920وإعدها نفع إش جزيرة ماش ا ،و ّين اعد ة تله لام  1922مفةملا لم
رئتاللا شلللةزراء فللع يكةم ل أنق لرة ،ودللا من ل للام  1923اش عارم ل مللد يللزب اشخ لعل ومي ل ف ك للال ااشللا
و يل م ااشللا ،أةللس اشحللزب اشو هللةري اشتقللدمع للام  ،1924أُتهللم اكةنلله اشعقل اش للدبر ش لؤامرة إزميللر للام
 ،1926يكم لت ااشالون خلر ةلنةاا بتابتلا ،لاش فلع اشصلارج يتل

لام  ،1936و لين ةلفي ار فلع شنلدن

( ،)1944_1942تةفع ام  1964ينظر :منيةر بد اشحكتم ،اشينم اشيهة ي اش ي هةى مي ف ك ال
أتاتةرك ذئل اش ةرانتل اي بلر ،ار اشكتلاب اشعرإلع ،اشقلاهرة ،2010 ،ص295؛ أي لد نلةري اشنعت لع ،اشحتلاة

اشاتاةت فع تركتا اشحديث  ،1938_1919ار اشحري شل با  ،اغدا  ،1990 ،ص70؛
Harun Yahya, Atatürk Ansiklopedisi, Cilt.1, Istanbul, 2010, SS.244_245.
) ) 15ميناء ريوع :وهة ميناء تااع شفرناا وإةم ريوع مأخةذ من إةم مع تينتع اشاوائر اشفرنالت اشل ي كلان
مقلام فللع ةاماللةن ،وشهل ا كللانةا يال ةنه ا ينللاء اشللدخان أيضللا شل زيللد ُينظللر :مو ة ل مللن اشبللايثين اشاللةفيم،
اش يدر اشاابق ،ص13؛ مح د زة روزة ،تركتا اشحديث فيةل فع اشحرك اشنضلاشت اإلةلتقحشت واشص لةاا
اإلنقحبت ل ل واإلصل للحيت واشخل للؤون اشاتاةل للت واإلجت اعت ل ل واشحرك ل ل اشعل ت ل ل واإلدتيل للا ي واإل اري ل ل  ،م بع ل ل
اشكخاَ ،بيروا ،1946 ،ص315؛
Kemal Arıburnu, Sivas Kongresi, Ankara, 1987, S.22.
(16) Şevket Süreyya Aydemir, A. G. E., Cilt.2, S.19.
(17) Faik Reşit Unat, “Mustafa Kemal Paşa’ya 9. Ordu Kıtaatı Müfettişi Sıfatıyla Verilen Vazife ve Selahiyetlere Dair Bazı Vesikalar”, Tarih Vesikaları Dergisi, Cilt.2,
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Sa-yı:12, 1943.; Yücel Özkaya, “Mustafa Kemal Paşa Anadolu’da”, Milli
Mücadele Tari-hi, Ankara, 2002, S.142.
(18) Yunus Nadi, Mustafa Kemal Paşa Samsun’da, İstanbul, 1955, SS.17_ 18.
) ) 19كللاظم د لره اكللر :وشللد للام  ،1882وهللة إبللن ااشللا ث للانع ،تصللرج مللن اي ا ي ت ل اشعاللكري للام ،1905
إشتحق بلون اإلتحا واشتردع فلع أ رنل

لام  ،1907وهلة الكري صلرَ ،بللغ أوج وظتفتله نلدما تعلين دائلدا

شفيلللق اشوللتش اشقةدللازي ،وكللان آن ل اك برتب ل

يللد وذشللا فللع للام  ،1918تللم تعيينلله دائللدا شلوللتش اشتاةللع فللع

شردع اينامةل فع آذار  ،1919شكلم دةاته اشع ة اشفقري شحرك اش قاوم اشة نت  ،هزم جتش ايرمن ام
 ،1920انفيل

لن ميل ف

ك لال االلبل إيتكلار ايخيلر شلالل  ،وأةللس اشحلزب اشتقلدمع اشو هلةري للام
فةزي جاد لاق

 ،1924أُ تق ويةكم اابل إتهامه ا ؤامرة إزمير ام  ،1926إال إنه أُخلع ةبيله اعد وةا

شلله نللد مي ل ف ك للال ،للاش فللع ياش ل تقا للد إش ل إن للا و خ ل اش ولللس اشنتللابع اعللد مللةا أتللاتةرك للام

 ،1938وأنتصلل رئتالا شل وللس اشنتلابع لام  ،1946تللةفع لام ُ 1948ينظلر :أي لد نلةري اشنعت لع ،اشحتللاة
اشاتاةت فع تركتا اشحديث  ،1938_1919ص23؛ إريا زوركر ،اش يدر اشاابق ،ص520

) (20اش رافقةن ايخرون هم :اش حزم بدهللا (مااط اإل اش ) ،إبراهتم ريا يتكيم ،اشنقيلل ث لان نلةري ،اش لحزم
اشثانع رجل زهدي ،اش حزم بداشري ن ايفغانع ،مي ف درة داش ،و ث ان بتا (مدير اشحااااا فلع مدينل

ةاماةن) شل زيد ُينظر:

Şevket Süreyya Aydemir, A. G. E., Cilt.2, S.22.
(21) ATAZB, Kutu No.15, Gömlek No.90, Belge No.90_6.
(22) ATAZB, Kutu No.15, Gömlek No.90, Belge No.90_2.
) ) 23خاللرو جللر ة :وهللة اللكري وةتاةللع تركللع وشللد فللع أ رن ل للام 1884م ،خللدم فللع اشوبه ل اشخللرقت أ نللاء
إن للدالع اشح للرب اشعاش تل ل ايوشل ل  ،وك للان ش لله ور ف للع اشحركل ل اشة نتل ل اشتركتل ل الة للت ا ف للع م للؤت ري ة لليةاس

وأرمروم ،وأنتصل نائبا فع اش ولس اشة نع اشتركلع اشكبيلر لن واليل

اربلزون ،ونائبلا لن واليل أورفل خلحل

اش دة  ،1936_1934ك ا أصب ةفي ار شتركتا فع أش انتا ندما كلان رفيلق صلايدام رئتالا شللةزراء خلحل اش لدة

 ،1942_1939ك للا أص للب نائب للا ف للع اشبرش للان للن واليل ل ة لليةاس خ للحل اش للدة  ،1947_1943ت للةفع ف للع
إة نبةل فع  20أذار 1962م شل زيد ُينظر:

Fethi Tevetoğlu, A. G. E., S.163.
(24) ATAZB, Kutu No.15, Gömlek No.90, Belge No.90_6.
) ) 25اشافين اشح يدي  :وهع ةفين يرإت شاركم فع يروب اشبلقان ايوش واشثانت واشحرب اشعاش ت ايوشل  ،تلم
شللرائها مللن بري انتللا ف للع  25أيلللةل 1903م ،وزنهللا  3.805للن اغللا س 4.8م وييلل

ةشهللا إشل ل 112م

و رمها  14.5متر ،ي لم فع اشبداي إةم بد اشح يد ناب إش اشال ان اشعث انع بد اشح يد اشثانع ،م تم
تغييلر اإلةللم اعللد إنقللحب ج ا ل اإلتحللا واشتردللع للام 1909م شتيللب إة ل ها اشاللفين اشح يدي ل
شلحكةم اشبري انت كتعةيضلاا يلرب اعلد اشحلرب اشعاش تل ايوشل

تللم تالللت ها

بقلا ش عاهلدة ةلتفر لام 1920م ،إال إنهلا

أُ يدا شو هةري تركتا فع ام  1925بناء ل مقلرراا معاهلدة شلةزان شعلام 1923م ،ودلد اقيلم فلع اشصدمل
شدى اشبحري اشتركت يت

ام 1948م شل زيد ُينظر :منيةر بد اشحكتم ،اش يدر اشاابق ،ص177؛
Andrew Mango, Op.Cit, PP.631_632.
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(26) Mazhar Müfit Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, Cilt.1,
Ankara, 1988, S.26.
) ) 27ياا بةنتس اشرومت  :وهع ياااا مالح تخكلم فع ت ار تا وةةاي اشبحر ايةة وةاماةن وإزميلر
وإةرص  ،تم تونيدها من دب ج عت بةنتس ايرمنت وإ بارك اشب ريركت اش اتحت  ،وإح اي ملن ول اشةفلاق
اشلة ي شل زيللد مللن اشتفاصلي يللةل هل ا اش ةمللةع ينظلر :ةلللتم اشيللةيص ،أتللاتةرك منقل تركتللا وإللانع نهضللتها
اشحديثل ل ل ،

ل للان ،1970 ،ص ص 206_203؛ تهل ل للانع ش ل للةدع ب ل للداشري ن ،نخل ل للأة وش ل ل ل تركتلل للا اشحديث ل ل ل

 ،1938_1918ار اشع للاشم اشعرإ للع ،اشق للاهرة ،2011 ،ص107؛ يال للين لل للع خض للير اشعبيل للدي ،اشعحدل للاا
اشيةنانتل اشتركتل  ،1974_1945رةللاش ماجاللتير ( يللر منخللةرة) ،كلتل اشترإت _جامعل تكريللم ،2002 ،ص
ص 26_19
(28) Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Hz: Birol Emil Ve Diğerleri, Cilt.1, Ankara,
1981, S.32; Mazhar Müfit Kansu, A.G.E., S.30; Sebahattin Selek, Anadolu İhtilali,
;İstanbul, 1973, S.226
مح د زة روزة ،اش يدر اشاابق ،ص20
(29) Mustafa Kemal Atatürk, A. G. E., S.35; G. Jaeschke, Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi, Ankara, 1989, PP.48_49; Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, Cilt.1,
;İstanb-ul, 1981, S.185
برنللار شللةيس ،ظهللةر تركتللا اشحديث ل  ،ترج ل  :داةللم بللدة داةللم وةللامت مح للد ،اش ركللز اشقللةمع شلترج ل  ،اشقللاهرة،
 ،2016ص303؛ ةلتم اشيةيص ،اش يدر اشاابق ،ص97
(30) Dr. Refik Saydam 1881_1942, Ölümünün 40. Yılı Anısına, A. G. E., S.10.
;(31) ATAZB, Kutu No.7, Gömlek No.64, Belge No.64_1
ةتَّار اشو ي  ،اشعرب وايتراك اإلنبعاث واشتحديث من اشعث ن إش اشعل ن  ،مركز راةاا اشةيلدة اشعرإتل  ،بيلروا،
 ،1997ص109
(32) ATAZB, Kutu No.15, Gömlek No.92, Belge No.92_3,4; Kemal Arıburnu, Sivas
Kongresi, Ankara, 1998, S.22.
(33) Mazhar Müfit Kansu, A. G. E., S.206; Muhlis Günay, “Talat Talay Sivas
Kongresi’nin Son Tanığı Atatürk’ü Anlatıyor – Mustafa Kemal’in Yüreğinde
Korkunun Ye-ri Yoktu”, Yıllar Boyu Tarih Dergisi, Cilt.10, Say-ı:6, SS.81_84.
(34) Mazhar Müfit Kansu, A. G. E., S.225_226.
(35) Alıntı: A. E., SS. 197_198.
) ) 36رشيد ااشا :وشد لام 1868م خلدم فلع صلفةَ اشولتش اشعث لانع منل ُ لام 1900م إذ تلةش مهلام الكري
وإ اريل فللع اعللض اشاللناجق واش تيللرفتاا فللع واليللاا اشروملللع ،و للا إش ل إة ل نبةل اعللد اش خللرو ت اشثانت ل ،
لل

لز وإعللض اش نللا ق اش ل ل
إنتقل اعللدها شلصدم ل فللع ويللداا اشوللتش اشعث للانع فللع انق لرة وداةل ةنع وريل ا
اشبحر اش تةةط ،كان واشتا ل ةيةاس أ ناء يرب اإلةتقحل ،وتعرض شضغة اا كبيرة ملن ِدبل ول اشةفلاق

ويكةم إة نبةل ا ناء إنعقا مؤت ري أرملروم وةليةاس وشكنله ةلاهم فلع إنولاح إنعقلا ملؤت ر ةليةاس اشل ي
ضلةا فللع اش ولللس اشللة نع اشتركللع اشكبيللر بدورتلله

ُيعللد خللط اشخللروع ايةللاس شلحركل اشة نتل اشتركتل  ،أصللب
ايوش ل فللع نتاللان للام 1920م ،ك للا أصللب ض لةا أيضللا فللع اش ولللس اشللة نع فللع اشللدورة اشثانت ل فللع للام
 1924وشكنه شم يك

فيها ةةى تاع أيام فقط إذ وافاه ايج
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أ .د .توفيق خلف ياسين السامرائي
Harun Yahya, A. G. E., Cilt.2,. S.90.
(37) Mahmut Goloğlu, Sivas Kongresi, Ankara, 1969, SS.15_17; Mazhar Müfit Kans;u, A. G. E., S.193
ةلتم اشيةيص ،اش يدر اشاابق ،ص102
(38) Uyarlanmış Olanlar: Mustafa Kemal Atatürk, A. G. E., S.57.
(39) Alıntı: Mazhar Müfit Kansu, A. G. E., SS.225_226.
لع إشل رتبل كةشةنيل لم أصللب
) ) 40دلره واصلف :وشلد للام 1872م ،تصلرج ملن اشكلتل اشحرإتل لام 1903مُ ،رد َّ
دائلد فردله فلع اشولتش اشعث لانع ،للم ضلةا فلع شونل االتحلا واشتردلع دبل

جللتش اشع ل

لام 1908م ،وكلان ملن بلين أركللان

للام 1909م و ض لةا فللع اشحلق ل اشداخلت ل شلضللباط اإلتحللا يين ،أةللهم فللع إنخللاء اشق لره دللةل للام

1918م ،كللان ض لةا فللع آخللر برش للان ث للانع وفللع اشلونل اشنتابت ل شلللة نيينُ ،نفللع إش ل ماش للا للام ،1920
و نللد ة تلله للام 1922م ةللا د ل ل تأةللتس اش و ة ل اشثانت ل شل عارم ل  ،ويللةكم وشكللن أفللرج نلله خللحل
لتللاا اشت هيللر قللل م لؤامرة إزميللر اشفاشللل

للام 1926م ،مللاا فللع ظللروَ امض ل (رإ للا منتح ل ار) للام

1931م ينظر :إريا زوركر ،اش يدر اشاابق ،ص529
(41) Faik Reşit Unat, “Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyetinin Kuruluşuna
Dair Bazı Vesikalar”, Cilt.1, Sayı:1_2, 1941, SS.7_8; F.O. 22 /4186, National
Turks Conference in Sivas, No.2127, 14 Dec 1919.
(42) ATAZB, Kutu No.21, Gömlek No.56, Belge No.56_1.
مكةنل ملن لدة ةلناجق
( (43اشانوق  :هة اشتقاتم اإل اري شلةاليلاا فلع اإلمب ار ةريل اشعث انتل إذ تكلةن اشةاليل ّ
ويخللير هل ا اش ي ل ل فللع اشلغل اشتركت ل إش ل اشعلللم (اش اريل ) ،وهللة مللا يعللا ل شلةاء ااشعرإت ل  ،ودللد دللرر اشاللل ان

اشعث للانع م ل ار اشثاشللث ( )1595_1574اةللتع ال ه ل ا اش ي ل ل شإلشللارة إش ل اشتقاللت اا اإل اري ل فللع إ للار

اشدوش اشعث انت

ينظر :فام بتاا ،اشدوش اشعث انت فع اش وال اشعرإع راة تاريصت فع ايوملاع اي اريل

فللع مللةء اشة للائق واش يللا ر اشعث انت ل يي ل ار (م لللع اشعهللد اشعث للانع _ أواةللط اشقللرن اشتاةللع خللر) ،مركللز
راةاا اشةيدة اشعرإت  ،بيروا ،2007 ،ص ص 63_58

) ) 44داةل امةنة :وهللة ةللنوق يتبللع واليل ةلليةاس إشل جانللل ةللناجق أُخللرى مثل ةللينةب وجللانكري وإةشللة ،وهللع
اآلن واليل ل كبيل لرة م للن والي للاا شل ل ال تركت للا شل زي للد ينظلللر :س مةة للتراس ،اش عول للم اشوغ ارف للع شإلمب ار ةريل ل

اشعث انت  ،ترج

وتعليق :يام مح لد اشخلحا اا ،ار إبلن يلزم شل با ل واشنخلر واشتةزيلع ،بيلروا،2002 ،

ص399

) ) 45متيللرَ :كللان اشتخللكي اإل اري فللع اشدوش ل اشعث انت ل دب ل

هللد اشتنظت للاا ل ل اشخللك اشتللاشع :اشاللناجق

تخك اشةالياا وايدضت تخك اشاناجق واشنةايع (اشبلداا) تخك ايدضت  ،وكانم اشةاليلاا تحلم إ ارة أميلر

ايملراء ،واشالناجق تحلم إ ارة أميللر اشالناجق ،ييلث كلانةا أُملراء إ اريلين وفلع اشةدلم ذاتلله دلا ة الكريين أمللا
فع هد اشتنظت اا وما اعده فقد فيلم اإلمارة اإل اريل و اشدتلا ة اشعالكري

لن اعضله ا اشلبعض ،وأصلبحم

وايدة منه ا ماتقل  ،ش شا أُشغع منيل أمير اشانوق وومع مكان مةظف يا
انللم للدة أدضللت تخللك متيللرفت  ،و للدة متيللرفتاا تخللك والي ل
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اش ةة للة ع شل يل ل لحاا اشعث انتل ل اشتاريصتل ل  ،مراجعل ل  :ب للداشرزاق مح للد يا للن برك للاا ،مكتبل ل اش ل للا فه للد
اشة نت  ،اشرياض ،2000 ،ص200
(46) Alıntı: ATAZB, Kutu No.21, Gömlek No.102, Belge No.102 _1.
(47) Alev Özbil, Dr. Refik Saydam’ın Başbakanlığı Dönemindeki İcraatları, İstanbul,
2003, S.5.
(48) Yücel Özkaya, A. G. E., S. 233.
(49) Dr. Refik Saydam 1881_1942, Ölümünün 40. Yılı Anısına, A. G. E., S.10.
) ) 50أفيةن دره ييار :هلع مدينل فلع لرب تركتلا و اصل محافظل أفيلةن تقلع جنلةب لرب أنقلرة لل لةل
نهر أدرتخاي ُينظر:
Nilüfer Hatemi, Mareşal Fevzi Çakmak ve Günlükleri, 2.Baski, Cilt.1, Istanbul, 2010,
S.289.
) ) 51ل  :وهع أيدى أددم منا ق أة نبةل وتقلع فلع اشولزء ايورإلع منهلا ،تت يلز ا ةدعهلا بلين اشقلرن اشل هبع
واشبةةللفةر شل زيللد ُينظللر :س مةةللتراس ،اش يللدر اشاللابق ،ص372؛ يةةللف بللد اشكلريم لله مكللع اشر ينللع،
اش ؤةال اشعاللكري اشعث انت ل  ( 1839_1299ارة ل تأريصتل ) ،ار اشحامللد شلنخللر واشتةزيللع ،للان،2014 ،
ص115
;(52) ATAZB, Kutu No.24, Gömlek No.62, Belge No.62_1
هخام خضر ،أتاتةرك و وره فع اشقضاء ل اشصحف اشعث انت  ،مكتب اشناف ة ،اشقاهرة ،2009 ،ص207
(53) ATAZB, Kutu No.23, Gömlek No.12, Belge No.12_1.
(54) ATAZB, Kutu No.22, Gömlek No.166, Belge No.166_1.
;(55) Yunus Nadi, Birinci Büyük Millet Meclisi ve İç İsyanlar, İstanbul, 1955, S.27
Mustafa Kemal Atatürk, A. G. E., S.314; Askeri Tarih Belgeleri Dergisi, Sayı: 79,
Mayıs 1981, Belge no: 1747.
(56) İhsan Güneş, Birinci TBMM’nin Düşünce Yapısı (1920_1923), İstanbul, 1997,
SS.66_68; F.O. 371/5231, Turkish Nationals Hold Parliament Session in Ankara,
;30 April 1920
للال اشاللعيد يبيللل ،اشللدين واشدوشل فللع تركتللا صلراع اإلةللحم واشعل انتل  ،اشهيئ ل اش يلري اشعام ل شلكتللاب ،اشقللاهرة،
 ،2009ص124؛ أي د نةري اشنعت ع ،اشحتاة اشاتاةت فع تركتا اشحديث  ،1938_1919ص75
;(57) TBMM Zabıt Ceridesi, Devre:1,Cilt.1, SS.68_72
أمللين مح للد ةللعيد وك لريم خليل ابللم ،ةلليرة ميل ف ك للال ااشللا وتللاريخ اشحرك ل اشتركت ل فللع اينامللةل ،اشقللاهرة،
 ،1922ص ص29_26

(58) Yavuz Arslan, TBMM Hükümeti, Ankara, 2001, S.48.
(59) Nevzat Eren & Nuray Tanrıtanır, Cumhuriyet ve Sağlık, Ankara, 1998, S.67.
(60) Alıntı: TBMM Zabıt Ceridesi, Devre:1,Cilt.1, S.164.
(61) TBMM Zabıt Ceridesi, Devre:1,Cilt.1, SS.185_186; F.O. 713/5232, Turkish
;nationalists form a government in Ankara, 2 Dec 1920, P.8
إة ا ي نةري ي يلدي اشلدوري ،يركل اشتحلديث فلع تركتلا  ،1938_1923رةلاش ماجالتير ( يلر منخلةرة) ،كلتل
اشترإت _جامع اغدا  ،1989 ،اش يدر اشاابق ،ص123
) ) 62مو ة

من اشبايثين اشاةفيم ،اش يدر اشاابق ،ص45
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أ .د .توفيق خلف ياسين السامرائي
) ) 63دنان أ يةار :وهة بيل وةتاةع وكاتل ومؤري تركع وشد فلع لاشيبةشع لام 1881م ،أ ل تعلت له فلع
إة ل نبةل واشتحللق اكلت ل اش للل ،وإعللد تصرجلله منهللا للام 1905م ةللافر إش ل ب لرشين شلحيللةل ل ل اشتصيللص
اشللدديق فللع اش للل اشبللا نع ،وفللع للام 1910م للا إش ل أة ل نبةل ،إذ أصللب ماللا دا فللع كلت ل اش للل للام

1917م ،تزوج من اشكاتب واشروائت اش خهةرة خاشدة أ يل أ يةار ،وإعد ايلتحل إةل نبةل ملن دبل

ول اشةفلاق

فللع  16أذار 1920م ،للا ر للدنان مللع زوجتلله خاشللدة مللن إةل نبةل ،متةجهللا إش ل أنقلرة إذ انضللم هنللاك إش ل
اشحركل اشة نتل مللع ميل ف ك للال ورفادلله ايخلرين ،وأصلب وزيل ار شليللح فللع أول يكةمل شل ولللس اشللة نع
في من يلزب اشخلعل فلع  9تخلرين اشثلانع 1924م ،أنضلم فلع يزيلران 1925م إشل اشحلزب
اشتركع اأنقرةّ ،
اشو هةري اشتقدمع ،فع  30كانةن اشثلانع 1926م ةلافر إشل بري انتلا وإقل هنلاك ملدة  14املا متلنقح بينهلا
وإلين فرنالا ،فلع  17يزيلران 1926م ،ور إةل ه فلع ا ت ارفلاا ملؤامرة ا تتلال أتلاتةرك الإزمير ،شل شا أصلدرا
محك

االةتقحل يكم اإل دام احقه بتابتلا اعلدها ت لم تبرئتله ملن اشته ل  ،لا إشل تركتلا لام 1939م ،فلاز

اإنتصاااا ام 1946م اعد أن رشل كنائلل مالتق

لن إةل نبةل ،فلع لام 1950م إ تلزل اشع ل اشاتاةلع،

و للا شلع ل فللع مواشلله اشعل للع ،تللةفع فللع ايول مللن ت للةز 1955م اإة ل نبةل شل زيللد ُينظللر :أي للد نللةري
اشنعت للع ،تركت للا ب للين اش للةروث اإلة للحمع واإلتو للاه اشعل للانع ،ار اشون للان شلنخ للر واشتةزي للع ،للان،2011 ،

ص85؛
Harun Yahya , A. G. E., Cilt.2, S.113.
;(64) TBMM Zabıt Ceridesi, Devre:1,Cilt.1, SS.197_198
هخام خضر ،اش يدر اشاابق ،ص209
) ) 65رما نةر :بيل ومؤري ورج ةتاة تركع معروَ وشد ام 1879م ،تصرج ملن اشكلتل اش بتل اشعالكري

ةلن 1908م ،تةجلله إشل اينامللةل مخلاركا فللع يلرب اإلةللتقحل اشتركتل  ،كللان رئتالا شلةفللد اشتركلع اشل ي قللد
معاهللدة اشيللداد مللع روةللتا للام 1921م ،ونائبللا شلرئتس اشةفللد اشتركللع اش فللاوض فللع محا للاا شللةزان ،أنتصللل
نائبللا فللع مولللس اشنلةاب فللع أنقلرة وشللغ منيللل وزيللر اشيللح  ،ومنيللل وزيللر اشصارجتل فللع هللد ميل ف
للال ،كتللل م ك ارتلله تحللم ن لةان (يتللاتع وذكريللاتع) فت للا يقللرب مللن  2000صللفح  ،ةللر فيهللا اشكثيللر مللن

أة لرار تلللا اش للدة مللن اشتللاريخ اشتركللع ،أو ع ناللص مللن ه ل ه اش ل كراا فللع فرناللا وناللص أخللرى فللع اش تحللف
اشبري للانع وأشللترط للدم فللت ه ل ه اش ل كراا دبل ةللن 1960م ،مبرهنللا بل شا اللأن اشحقللد اشخصيللع أو اش نفعل
اشخصيت شم تكن افع

ند هوةمه أو نقده شلكثير من اشخصيتاا اش ه

فلع ذشلا اشتلاريخ ،ونخلرا م ك ارتله

فع تركتا فع ام 1968م وأيد م موه كبيرة ،شكةنها تار اشفضائ اشتع أرتكبها مي ف ك لال آنل اك ،إذ
اشعلتللا ،وتعتبللر اين مللن اشكتللل اش حرمل
ت للم ميللا رة هل ه اش ل كراا فللع تركتللا اللأمر مللن اش حك ل اشدةللتةري
ّ
هناك ،شرما نةر دة مؤشفاا بت وتاريصت أشهرها (اشتاريخ اشتركع اش فيل واش يلةر) ويقلع فلع  14جلزء،
تللةفع للام  1943ينظللر :مللااط تركللع ةللابق ،اشرج ل اشيللنم مي ل ف ك للال أتللاتةرك يتللاة رجلل و وشلل ،
ترج ل  :بللدهللا بللداشري ن ،ايهلت ل شلنخللر واشتةزيللع ،بيللروا ،2013 ،ص43؛ أي للد نللةري اشنعت للع ،اشنظللام

اشاتاةع فع تركتا ،ص ص68_67
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(66) TBMM Zabıt Ceridesi, Devre:1,Cilt.1, SS.241_243; Yavuz Arslan, A. G. E.,
S.65.
(67) TBMM Zabıt Ceridesi, Devre:1,Cilt.1, S.201.
(68) A. E., S.218.
(69) A. E., SS.306_307.
(70) A. E., S.314.
(71) Sağlık Hizmetlerinde 50.Yıl, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1973, S.91.
(72) F.O. 37 / E1054, Ministerial formation of the national government in Ankara, 20
Aug 1920, P.18.
(73) TBMM Zabıt Ceridesi, Devre:1, Cilt.2, S.292; Bülent Kara, Birinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinde Dr. Refik Saydam, Erzurum, 1995, S.14.
) ) 74اكير ةلامع بتلا :أو الا ير ةلامع كةنلدوي وشلد لام 1865م ،وهلة ملن أصلةل شركالت  ،رس فلع مدرةل
ل

ةراي اشفرنات وفع كلت اشعلةم اشاتاةت فع ااريس،

شلدى و ازرة اشصارجتل فلع ةلفاراا مصتلفل  ،لم

يا للا ل ل وان و اربللزون وإةرص ل وإيللروا ويلللل ،أُنتصللل نائبللا فللع آخللر برش للان ث للانع اإة ل نبةل للام
 ،1920إشتحق ااشحرك اشة نت بز ام مي ف ك ال اعد إيتحل إة نبةل من ول اشةفاق ،أصلب مفةملا

شلخؤون اشصارجت فع يكةم اش ولس اشة نع اشتركع اشكبير ( ،)1921_1920إةتقال اعد إن رفض اشبرش ان

اشتاةي اشتع تةص إشيها فع مؤت ر شندن ،أُ تق اعد مؤامرة إ تتال أتاتةرك الإزمير لام  ،1926وشكنله أُ للق

ةرايه اعد ذشا تةفع ام 1933م شل زيد ُينظر :إريا زوركر ،اش يدر اشاابق ،ص ص 513_512؛
Andrew Mango, Op.Cit, P.619.
) ) 75أي للد مصتللار بتللا :وشللد فللع جانللاق دلع ل للام  ،1870تصللرج مللن كلت ل اشحقللةق واشعلللةم اشاتاةللت اوامع ل
إة نبةل،

مةظفا فع اشخؤون اشصارجت شلدوش اشعث انتل  ،إنضلم شلحركل اشة نتل اايناملةل وأصلب نائبلا

ن إة نبةل فع اش ولس اشة نع اشتركع اشكبير ،تلةش شلؤون و ازرة اشصارجتل اعلد ةلفر اكيلر ةلامع بتلا إشل

شندن ( 12شباط_12آذار1921م) ،وإعد إةتقاش اكير ةامع من و ازرة اشصارجتل فلع  8أيلار 1921م ،أصلب
أي للد مصت لار بتللا وزي ل ار شلصارجت ل يت ل  18آيللار للام 1921م تللةفع فللع إة ل نبةل فللع  3ت للةز 1934م
شل زيد ُينظر:

Bülent Kara, A. G. E., S.28.
(76) Alıntı: TBMM Zabıt Ceridesi, Devre:1,Cilt.8, SS.154_157.
(77) TBMM Zabıt Ceridesi, Devre:1, Cilt.9, S.64.
;(78) Dr. Refik Saydam 1881_1942, Ölümünün 40. Yılı Anısına, A. G. E., S.11

و للائق اشعهل للد اشعث ل للانع ((أرشل للتف رئاة ل ل اشل للةزراء اإة ل ل نبةل)) ،نا للص مل للن و تق ل ل رة ل ل ت صل للا رة مل للن اشوهل للاا
واشتخكيحا اشعاكري اإنقرة إش مكتل بريلد اشيلدر اي ظلم فلع يكةمل اشالل ان اإةل نبةل ،اشعلد ،)952( :
مؤرخ فع  3رجل ام 1339ه اش ةافق  13آذار ام 1921م ُينظر اش لحق ردم ()1
( )79فللةزي جاد للاق :وشللد فللع أةل نبةل فللع  12كللانةن اشثللانع 1876م ،كللان واشللده مللاا ا فللع ةللحح اش دفعتل ،
أنه

راةته فع اش درة اشرشدي وأشتحق ااي ا ي ت اشحرإت  ،م أ

راةته فع كلتل ايركلان اشحرإتل  ،لام

1898م ُ ّين فع اشخعب اشرااع فع رئاة ايركان اشعام م ذهل إش والياا اشرومللع شلصدمل هنلام ،ونتتول
شصدماته اشو ليل رفعته اشحكةم اشعث انت إش رتب نقيل و ند قتلام اش خلرو ت اشثانتل لام  1908كلان فلةزي
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م .م .قيس أسعد شاكر حميّدي

دور رفيق صايدام في الحركة الوطنية...

أ .د .توفيق خلف ياسين السامرائي
جاد اق فع متيرفت

آمر شلفرد  ،35لم أصلب آملر شلةاء وخلدم فلع لام  1910فلع منلا ق
ا
اشلوا وأصب

رب اينامةل ،م أصب

ضةا فع هيئ ايركان فع يرب اشبلقان ،أصب جنراال ام  ،1914وأشلترك فلع

اشحرب اشعاش ت ايوش فع مصتلف اشوبهاا منها جبه جناق دلع  ،وفع لام  1916أصلب دائلدا شلولتش فلع

جبهل اشقفقللاس ،لم دائللدا شلولتش اشاللااع فلع ةللةريا وشقلاء خدماتلله فلع تلللا اشوبهل ت للم ترديتله إشل رتبل فريللق

ام 1918م أصب آم ار شلكلت اشعالكري اعلد إنهتلار اشدوشل اشعث انتل  ،لم وزيل ار شلحرإتل فلع آخلر يكةمل فلع
إة ل نبةل دب ل إيتحشهللا فللع  16آذار  ،1920شعللل و ار كبي ل ار فللع يللرب اإلةللتقحل وأرة ل إمللدا اا وأ ي ل
و تللا شوبهللاا اشقتللال فللع اينامللةل إنضللم شلحركل اشة نتل فللع اينامللةل فللع  27نتاللان 1920م ،وأصللب

وزي ار شلدفاع اشة نع فع آيار 1920م ،م رئتاا شلةزراء فع يكةمتين متعادبتين فع ام 1921م ُ ّلين رئتالا
يركل للان اشحل للرب فل للع آب 1921م ،ونتتو ل ل إلنتيل للاراته فل للع معل للارك ةل للقاريا ت ل للم ترديتل لله إش ل ل رتب ل ل مارشل للال
((اش خير)) وهع رتب شم ييل إشيهلا فلع تلاريخ اشو هةريل اشتركتل فقلط ميل ف ك لال وفلةزي جاد لاق أُييل
ل اشتقا د شبلة

اشان اشقانةنع فع نتاان 1944م و خ اش عترك اشاتاةع منت تا شلحزب اشلدي ق ار ع فلع

ام 1946م لم أنالحل منله وأةلس يلزب ايُمل اشلة نع فلع  20ت لةز  ،1948تلةفع فلع إةل نبةل فلع 10

نتالان 1950م شل زيللد ُينظللر :قلتس أةللعد شللا ر ي يلدي ،فللةزي جاد للاق و وره اشعالكري واشاتاةللع فللع تركتللا
 ،1950_1876رةاش ماجاتير ( ير منخةرة) ،كلت اشترإت _جامع ةامراء2015 ،؛
Ümid Sinan Topçuoğlu, Mareşal Mustafa Fevzi Çakmak, Istanbul, 1977.
( )80كللان رئللتس اش ولللس اشللة نع اشتركللع اشكبيللر مي ل ف ك للال أتللاتةرك ،اخللك دللانةنع رئتاللا شلهيئ ل اشتنفي ي ل
شلن لةاب ،وشكللن االلبل كث لرة أ اشلله كللان يحللةل فللع أ ثللر ايودللاا أجت ا للاا اشهيئ ل اشتنفي ي ل شلن لةاب (مولللس

اشللةزراء) إشل فللةزي جاد للاق شل زيللد للن هل ا اش ةمللةع ُينظللر :قللتس أةللعد شللا ر ي يللدي ،اش يللدر اشاللابق،
ص107؛
Ümid Sinan Topçuoğlu, A. G. E., S.82; Atatürk, Published By Turkish National
Commission For Unesco, Ankara University,1963, PP.67_73.
(81) Süreyya Kadri Göl, “Dr. Refik Saydam”, Poliklinik Aylık Tıp Mecmuası, No: 61,
İstanbul, 1938, S.252.
(82) Yavuz Arslan, A. G. E., SS.78_79.
(83) Organon, Türk Tıbbının Kahramanları, İstanbul, 2002, S.55.
( )84و ائق اشعهد اشعث انع ((أرشتف رئاة اشةزراء اإة نبةل)) ،ناص من و تق رة ت صلا رة ملن شلعب اشبريلد
فع اش كتل اش بع اي ل اشتااع شدائرة اش كتل اشعاكري اإنقرة إش شعب أمابير شؤون اش ةظفين اشتااعل إشل
و ازرة اشيح واشر اي اإلجت اعت  ،اشعد  ،)278( :مؤرخ فع  24ذي اشحول

لام 1339ه اش ةافلق  28آب

ام 1921م ُينظر اش لحق ردم ()2
;(85) Ekrem Kadri Unat, Tıp Dallarındaki İlerlemelerin Tarihi, İstanbul, 1988, S.181
Sağlık Hizmetlerinde 50.Yıl, A. G. E., SS.32_34.
(86) Ekrem Kadri Unat, A. G. E., S.180; Organon, A. G. E., S.55; TBMM Zabıt Ceridesi, Devre:1,Cilt.14, SS.43_46; Bülent Kara, A. G. E., S.167.
(87) TBMM Zabıt Ceridesi, Devre:1,Cilt.14, S.422; Bülent Kara, A. G. E., S.169.
(88) TBMM Zabıt Ceridesi, Devre:1,Cilt.14, SS.439_444.
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(89) Bülent Kara, A. G. E., SS.59_60.
( )90بلغ د اشنةاب اش ين أُنتصبةا واشل ين ت كنلةا ملن اشةصلةل إشل أنقلرة ( )380نائبلا يتةز لةن يالل أوملا هم
اإلجت اعت ل ف للع اش وت للع اشتركللع و لل ل اشنحللة اشتللاشع 115( :مةظفللا ومتقا للدا 61 ،شللتصا مع للا 51 ،مللن
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 )1941_1861إذ أيللد مي ل ف ك للال للل

ائ للا تقللف إش ل

لل اشعكلس كلان هنلاك ملن بلين رجلال اشلدين

لله ف للع نهو لله اإلص للحيع م للن أمث للال (رفع للم أفن للدي
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ميل ف ك لال ويتيلا مةن ملع ويوعلةنله وجهلا شةجله ملع اش خلا

شل زيلد ُينظلر :أي لد مرةلع اشيفيلافع،
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