KUVAY-I M~LLIYE DEVR~ NDE ATATORKIUN
DI~~S~YASA ~LE ILGILI BAZI GöRti~~
VE DAVRANI~LARI
H/KMET BAYUR
I. ATATÜRK'ÜN HASLETLERI
Atatürk'ün ba~l~ca hasletlerinden biri, görü~~ve davran~~lar~nda
büyük bir isabet olmas~d~ r. Bu yön onun d~~~siyasas~na büyük bir
istikrar vermeye yard~m etmi~tir. Ata'n~n bu siyasa ile ilgili görü~~
ve davran~~lar~~en kötü ve ümitsiz say~ lan anlarda Misak-~~Milli ile
nas~l tespit edilmi~se en parlak anlarda da de~i~tirilmemi~lerdir. Bu
istikrar ancak tutulan yolun isabetine, istenilenin hakl~~oldu~una ve
ondan fazlas~n~~istemenin zararl~~olaca~~na kesin bir inan~ n sonucu
olabilirdi. Olaylar, and~~~ m~z isabetin derecesini göstermi~tir. Bundan ba~ka, üzerinde durdu~umuz istikrar, Abdülhamit ve Ittihat ve
Terakki devirlerinin aleyhimize do~urmu~~olduklar~~bir çok ku~kular~~
yat~~t~ rmakla Türkiye devletinin bar~~a, rahata, güvene ve bunlardan do~an geli~melere daha kolayl~kla kavu~mas~n~~sa~lam~~t~r. Yüzy~ llardan beri her alanda yanl~~~bir siyasa güdülmesi yüzünden geri
kalm~~~bir ülkede ekonomik geli~meyi, dolay~siyle de ona ba~l~~askeri
kuvvetin gerçekten artmas~n~~en çök engelleyen yönlerden biri, d~~~
münasebetlerdeki istikrars~zl~kt~ . Türk ulusunun i~lerini yöneltmeye
koyuldu~u 1919 y~l~ ndan bu yana Atatürk'ün sa~lad~~~~bu istikrar
al~nan hay~rl~~sonuçlar~n temeli say~lmahd~r.
Atatürk'ün iç siyasada oldu~u gibi d~~~siyasada da tâ ba~tan
tuttu~u yol daima, ulusu temsil eden bir kurulun üyesi ve ba~kan~~
olarak ortaya ç~kmak ve bu kurul ad~na konu~mak olmu~tur. Eylül
1919 da Anadolu ve Kafkasya'da incelemelerde bulunan Amerikal~~
General Harbord, Erzurum ve Sivas'ta kendini yaln~z bir adam~n
de~il, bir kurulun kar~~s~nda görmü~~ve ona göre yazm~~t~r. Raporunda (s. 'o) bir tek adam~~ de~il, "Türk ulusal hareketinin Sivas
ve Erzurum'daki vekarl~~ve kabiliyetli ~efleri"ni anar.
Her i~te oldu~u gibi Atatürk d~~~ i~lerinde de, genel olarak, her
an~n gerektirdi~i tedbirleri isabetle tayin etmesini bilmi~, gerekince

66o

HIKMET BAYUR

yumu~ak ve ok~ay~c~, gerekince de sert ve k~r~c~~olmu~~ve her defas~nda da istedi~i amaca ula~m~~t~r. Sertlik ve k~r~c~l~~a ancak "hak"
kavram~n~~gerçekle~tirmek, Türk ulusunun ta ba~ta Misak-~~ Milli
ile ifade edilmi~~olan hakk~ n~~ çi~netmemek için ba~vurdu~unun da
kar~~dakilerce anla~~lmas~n~~isterdi.
Atatürk'ün siyasa ve askerlikte en büyük üstünlüklerinden biri de
çok hesapl~~ ve ihtiyatl~~olmas~, i~i tesadüflere b~rakmamas~, hesaplar~n~n da daima isabetli ç~kmas~d~ r. O, hiçbir vakit kendini ba~ar~~
ihtimali az olan i~lere sürüklettirmerni~~ve ulusla devletin keskili ve
gelece~i ile kumar oynamam~~t~ r. Bu yüzden çok kere ilerisini kendisi kadar göremiyenlerin tenkit ve târizlerine u~ram~~t~r. Bunun
aksine olarak da bir çok defa kendisi ba~ar~~ihtimallerinin üstünlü~ünü
herkesten önce takdir etti~i için at~lgan olmu~~ve o vakit de arkada~lar~~onun cüretinden ürkerek onu giri~mek istedi~i i~ten al~koymaya
çal~~m~~lard~r.
Iki z~t örnek verece~iz.
A~a~~da görece~imiz gibi, 1920 de yap~lan Ermenistan seferinin
Mustafa Kemal taraf~ ndan geciktirilmesini, General Kaz~ m Karabekir
ve Ali Fuat Cebesoy bir yanl~~~ve zararl~~ihtiyatkarl~k saym~~lard~.
1922 de yap~ lan ve Yunan ordusunun yok edilmesiyle sonuçlanan
Dumlup~nar sald~r~s~~ i~inde ise bunun tam aksi bir durum has~l
olmu~tu. Sava~~plan~~cephe komutan~~ Ismet Pa~a (t. Inönü) taraf~ndan kendisine bildirildi~i vakit bunu a~~r~~cüretli ve ihtiyats~z
bulan ikinci ordu komutan~~Yakup ~evki Pa~a "Seni de, sana bu
emri verdireni de asarlar" kar~~l~~~ nda bulunmu~tu.
Bir yönü daha hat~ rlataca~~z. ~ g~ g dan bu yana var~lan her
önemli kararda, görülen her önemli i~te, te~ebbüs ya do~rudan
do~ruya Atatürk'ten gelmi~ tir, yahut da onun tasvibi veya r~zas~~
vard~r. Böyle bir i~in görülmesi için yaz~lan ka~~tlarda, verilen buyruklarda kimin imzas~~bulunursa bulunsun, hakikat budur. Bu yazar,
Hariciye Vekaleti Umur-u Siyasiye Müdürü olarak do~rudan do~ruya Atatürk'ün yazd~rd~~~~ka~~tlar~~bir çok defa vekilin imzasiyle
gereken yerlere göndermi~tir.
Keza bir ço~umuz ya do~rudan do~ruya Atatürk'ün a~z~ndan
veya ilgililerden duyduk. Atatürk sava~~s~ras~nda bir kolordu veya
bir tümen karargah~ na gidip durumu inceledikten sonra: "Öyle
san~yorum ki kumandan pa~a (veya bey) hazretleri ~u yolda bir
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emir vereceklerdir..." deyip o emri orada yazd~rt~r ve komutarun
imzasiyle göndertirdi.
Son olarak ~unu da hat~rlatal~ m. Atatürk pek çok ~eyi uluorta
herkesin önünde söyler ve çok kere dü~manlar, casuslar~~sayesinde
onun her dü~ üncesini ö~renebildiklerini sarurlarch. Ancak Atatürk
k~smen de bu sayede en önemli anlarda en esasl~~tasanlann~~gizli
tutabilmi~tir. Her ~eyi ö~reniyoruz sananlar her taraftan ald~ktan bol
haberlerden ba~ka ö~renilmesi zaruri haber olup olmad~~~m kestiremezlerdi. Atatürk'ün bu gibi haberleri ~ifreye ve ~ifreli telgrafa
bile tevdi etmekten kaç~ nd~~~~olmu~tur.
Bundaki isabeti belirtmek için yurdumuzda i~leyen yabanc~~
haber alma te~kilâtlann~ n kudret derecesine ait bir hâtranu anaca~~ m. Yunanhlara kar~~~büyük taarruz 26 A~ustos 1922 de ba~lam~~~ve Afyonkarahisar 27 A~ustos'ta kurtar~lnu~t~. O gün ö~le yeme~ine gitmek üzere iken Rus müste~ar~~Hariciye Vekâletindeki
odama gelmi~~ve Afyon'un geri al~nm~~~olmas~ndan dolay~~kendisinin
ve büyük elçili~in tebriklerini bildirmi~ti. O gider gitmez icra vekilleri heyeti reisi (ba~kan) olan Rauf Bey'i (Bay H. Rauf Orbay) bulmu~~ve haberi bildirmi~ tim. Kendisi ise bunu henüz ö~renmemi~ti
ve Ruslar~n ö~renme imkânlanna hayret etmi~tik. Rus müste~ar~~
eski Çann mabeyincilerinden Prens ~akovskoy'du ve bol~eviklere
diplomas~~ ö~retmek için büyük elçilik heyetine kat~lm~~~çok ya~l~~
bir kimseydi. Bol~ evikleri sevmedi~i de belli idi (sonralan "temizlendi~i" söylentisi dola~acakt~r). Belki bize "Rus büyük elçili~i her
~eyinizi sizden önce ö~reniyor" demek için bu harekette bulunmu~tu.
Belki de az çok ham olan büyük elçi, kendi haber alma te~kilât~run
ne derece ba~ar~l~~biçimde çal~~t~~~n~ n meydana ç~kabilece~ini akl~na
getirmeden müste~ann~~göndermi~ti.
Her ne ise, Mustafa Kemal'in pek çok ~eyi apaç~k konu~urken
baz~lann~~ka~~t ve ~ifreye dahi emanet etmemesi veya çok ihtiyatla
emanet etmesi onun ba~an sinan aras~ ndad~r.
Bu genel yönleri hat~ rlatuktan sonra, ~u iki konuyu ele alaca~~z:
a) Amerika'n~n Do~uda sorumlar kabul edip etmemesi i~ini incelemek
üzere 1919 y~l~ nda Kafkasya ve Anadolu'da gezilerde bulunmu~~olan
Amerika% General Harbord'Ia olan temaslar, b) Ermenistan'ta sava~~
ve Rusya'n~n o s~radaki durumu.
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II. AMERIKA'LI GENERAL HARBORD'LA
TEMAS
Bu temas~n ana çizgileri ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ad~na
ona bildirilen görü~ler Mustafa Kemal imzasiyle bu generale verilmi~~
olan and~çta (memorandum) belirtilmi~tir. General Harbord da
bunun en önemli lus~mlar~m kendi raporuna koymu~tur ~.
Bundan ba~ka Atatürk'ün, Amerika'h general'e Türk ulusunun
kabiliyet ve gelece~ine sonsuz güvenini nekadar kuvvetle belirtmi~~
oldu~u, hem bu and~çta hem de Gazi'nin büyük nutkunda görülür.
Mustafa Kemal'in ve Türk ulusseverlerinin o s~radaki görü~leriyle Atatürk'ün ve Büyük Millet Meclisi hük~lmetlerinin ileride
güdecekleri siyasarun ana çizgileri, and~~~m~z and~çta çok aç~k
olarak pek önceden belirtilmi~~bulunmaktad~r. E~er o zamanki
dü~manlanm~z bu ancl~ça ve onu yazan~n do~ruluk ve kabiliyetine
inansalard~, pek çok kan~n akmas~~daha o zamandan önlenilmi~~
olurdu.
Mustafa Kemal'in And~ç~na gelelim. O, ~imdiye kadar Türkçe
olarak yay~nlanamam~~t~r, ana çizgileri a~a~~dad~r. Genel olarak
onun özetini ald~k ve ancak baz~~parçalar~~bütün olarak koyduk.
Bunlar t~rnak içindedir.
—Mütarekenin imzas~nda Cemiyetimiz (Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti) henüz kurulmu~~de~ildi. Mütareke, Vilson (Amerika Cumhur Ba~kan~~Wilson)un rnilliyeder prensipleri üzerinde aktolunmu~tur. Biz bu prensiplere güvenerek adil bir bar~~~bekledik —Itilaf
devletleri ise mütareke hükümlerini her gün daha çok çi~nediler—.
Bu devletlerden yüz bulan gayr-~~müslimler ise tecavüzlerini boyuna
arturd~lar —Saltanat ve Hilafetin merkezi olan Istanbul i~gal edildi',
polisle jandarma Itilafç~larm (Ingiltere, Fransa, Italya) emri alt~na
girdi. Bu, payitahtm idaresine ve memleketin istikbaline fiili müdahale demekti. Adana ve Antalya'dan Konya'ya kadar olan yerler
i~gal edildi, Izmir bölgesiyle Trakya'run Yunanistan'a verilmesi
s. 29 v.d. A~a~~da görülecek olan I, 2, 3 veya a, b, c gibi bölü~"Exhibit
ler raporda vard~r. Bu rapora eklenmi~~olan Mustafa Kemal and~ç~~Eylül 1319
ba~lar~nda yaz~lm~~t~r.Burada an~lan i~gal daha sonra 16 Mart 1920 de vaki olacak olan resmi
i~gal de~il, Üçlü Anla~ma donanmalar~~Istanbul önüne geldikten sonra ba~hyan
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Do~u Anadolu'da büyük bir Ermenistan'~ n ve Karadeniz k~y~lar~ nda
bir Pontus devletinin kurulmas~~yönleri üzerinde ciddiyetle tart~~~lmaktad~r — Bu ~artlar alt~ nda Türklerin kayg~lanmalr~~tabii görülmelidir — Mebusan meclisi da~~ld~~~ ndan, hükümetin ulusla ilgisi
kalmam~~t~ r ve o, millet vekillerinin denetlemesi alt~nda de~ildir.
Art~k bu hükümet bir de~er ta~~mamakta olup Ingilizler ba~ta olmak
üzere Itilaf devletlerinin bir aleti olmu~ tur—. Bu yüzden ulus kendi
mukadderat~n~~eline almak ihtiyac~n~~duymu~tur. Her tarafta ulusal
te~ekküller ortaya ç~km~~t~ r 3. Bu te~ekküllerin var olan veya kurulmakta bulunan siyasal partilerle hiçbir ilgileri yoktur.
2 — Bu te~ekküller ülkede intizam ve bar~~~içinde yay~lmaya
çal~~t~klar~~s~rada Yunan askeriyle yerli Rumlar~ n Izmir bölgesindeki
a~~r mezalimi vaki oldu. Bu hareket bütün yurttaki Müslüman halk~~
co~turdu, mitingler yap~ld~, Itilaf devletlerine, medeniyet alemine
teller çekildi, ba~vuruldu, yard~m istendi. Ald~ran olmad~. Bilâkis
Yunan i~gali geni~ledi ve mezalim artt~. Istanbul'da yerli hükümetle
i~birli~i yapan Ingilizlerin bask~s~~ da artt~. Antalya'daki Italyan
kuvvetleri ço~alt~ld~~—Kilikya'da Türklere kar~~~hareketler az~t~ld~~~~
gibi Türk egemenli~inin yok edilmesi için tedbirler kuvvetlendirildi.
O s~ rada ulusun istek ve duygular~n~~hiç de temsil etmeyen Ferit
Pa~a hükümeti Paris'e ça~~r~ld~. Mümessillerimizin orada u~rad~klar~~
muamele Türkiye'ye kar~~~tak~mlan aksi duruma yeni bir örnek
te~kil etmektedir.
3 — Türk ulusu anlad~~ki kurtulu~~ancak tam bir birlik halinde
hareket eden genel ve tek bir te~ekkülün kurulmasiyle elde edilebilir.
23 Temmuz ~ g~ g da toplan~p 15 gün süren Erzurum ve 4 Eylül 1919
da toplanan Sivas kongreleri bu dü~ünceden do~mu~tur —Sivas
kongresinin beyannâmesi ili~iktir—. Bu beyannâmedeki amaçlar~~
gerçekle~tirmek için bir Heyet-i Temsiliye kurulmu~tur.
4 — Ek belgelerden anla~~laca~~~gibi, Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin amac~, bir yandan ulusal kuvvetleri, Misak-~~Milli s~n~rlar~~
içinde ulusal ba~~ms~zl~~~m~z~~ ve Hilâfetin hukukunu koruyabilecek
bir unsur durumuna getirmek, öbür yandan da ulusal egemenli~i
gerçekle~tirmektir. —Müslüman olmayan yurtta~lar~m~zla e~itlik
dairesinde ya~amak istiyoruz. Biz ~una inan~yoruz ki d~~ar~dan gelen
3

And~çta bu te~ekküllerin bir k~sm~~ say~lmaktad~r.
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k~~lurtmalar durursa onlarla yanyana mutlu bir hayat sürebiliriz.
Bizim halisane duygular~m~z Itilâf devletlerine kar~~~her türlü sald~r~~
dü~üncesi beslememizi engeller. Ancak onlann sald~r~lar~na kar~~~
koymam~z tabiidir.
5 — Sözlerimiz ve yapt~klanm~z bizim dü~üncelerirnizin ne oldu~unu aç~kça gösterdi~i halde, baz~lar~~ hiç akl~m~zdan geçmemi~~
olan ~eyleri bize atfediyorlar. Bu konuda en ileri gidenler Ingilizlerle
onlar~n aleti olan Ferit Pa~ad~r. —Bu kimse ve arkada~lar~~ ~u inandad~rlar ki e~er yönetimde me~rutiyet ve hürriyet esaslar~~yürütülürse kendileri i~ba~~nda kalamazlar. Ulus da böyle bir yönetimin
yürütülmesi yolundaki kabiliyetini gösterdi~i için hükümetin tek
dü~üncesi ulusal te~ekkülleri ezmektir.— Bu amaçla onun kulland~~~~
silahlardan biri, bütün dünyada kötü bir ün kazanm~~~olan "Ittihatç~"
korkusudur. Buna dayanarak hiç asl~~ olmad~~~~halde hükümet,
bizleri Ittihatç~larla ilgili gösterme~e çal~~~yor. —Hükümetin sar~ld~~~~
ba~ka bir silah da Bol~evik korkusudur. Vilâyetlere gönderdi~i resmi
tebli~lerde Bol~eviklerin Anadolu'ya girmi~~olduklar~n~~ve onlardan
ilham ald~~~m~z~~yazmaktan utannuyorlar.— Gerçektense biz Ittihatç~l~~~n yurdumuza yapt~~~~zararlar~~Ferit Pa~a'dan daha çok iyi
görüyoruz. Dolay~siyle Ittihatç~larla aram~zda hiçbir münasebet
yoktur. —Bol~evikli~e gelince, onun için bizde hiç yer yoktur; dinimiz,
göreneklerirniz ve sosyal bünyemiz bu nazariyenin bizde yerle~mesine uygun de~ildir. Bizde ne büyük sermaye sahipleri ne de milyonlarca i~çi vard~r, toprak davas~~da yoktur. Bizde Bol~evikli~e istidat
olmad~~~n~n en büyük delili Ferit Pa~a'n~n ulusu ürkütmek için
Bol~evik tehlikesini ileri sürmesidir. —Ferit Pa~a hükümeti Ingiliz
ihtiraslan için biçilrni~~kaftand~r. Ingiltere, Hindistan ve M~s~r'da
edindi~i tecrübeye dayanarak Türk ulusunu bir "sürü" durumuna
getirmek için ~u yollara sap~yor: a) Bir çok kimseleri yalan yere
Ittihatç~l~k, Ingiliz dü~manl~~~~(neden olmas~n) gibi yönlerle suçland~r~p hapsettiriyor ve sürdürüyor, böylelikle ülkenin adli haklar~n~~
çi~niyor; b) Yurdu parçalamak için Kürtleri ay~rmak istiyor ve bir
çok entrika çeviriyor... d) Ferit Pa~a, telgraf ajansiyle Anadolu'da
karga~al~k ç~kt~~~n~~ilan ediyor ve onun orta~~~olan Ingilizler de
H~ristiyanlann öldürüldüklerini veya öldürüleceklerini yay~yorlar.
Bunlar yalan oldu~u gibi Samsun yönlerinde Türklere sald~ran Rum
çeteleri de sald~r~lar~n~~durdurmu~lard~r.
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6 — Merkezi Erivan olan Ermeni cumhuriyetine kar~~~dostlu~a
ayk~ r~~duygular beslemiyoruz. Bu s~rada Cemiyetimizin bu devletle
münasebet ve ilgisi yoktur. Ancak söylenti olarak ö~reniyoruz ki
orada Müslümanlar~~toptan öldürmek i~ine giri~ilmi~tir. Bu yolda
kolordu komutan~n~n (Ermeni) buyruklar~~da elimizdedir. Bu toptan
öldürme i~i bizim tarafa s~~~nan Müslümanlardan da anla~~lmaktad~ r.
Erivan hükümeti s~n~r boyunca ate~~açmakla da bizi tahrik etmektedir.
"Bu olaylar s~ ras~ nda Ingilizler bir yandan Ermenileri Müslümanlara kar~~~tak~nm~~~olduklar~~durumda devama yüreklendirir ve
hattâ onlar~~ bu i~e k~~k~rt~rken, öbür yandan Ermenilerce i~lenen
mezalimi bize say~p dökerek ve bunlar~ n dayan~l~ r ~eyler olmad~~~n~~
anlatarak bizi kom~u devlete sald~rmak suretiyle mukabelede bulunmaya k~~ k~rt~yorlar. Ancak biz Ermeni tahriklerine tahammül ederek
Ingilizlerin co~kunluklar~na ald~ r~~~etmedik; ~una inamyorduk ki
hakikat ergeç ö~renilecektir. Gerçektense Ingilizlerin bizi Ermenilere sald~rmaya k~~k~rtmakla kendi askerlerinin buralara gönderilmesine uygun bir
durum yaratmak istediklerini sezmekteyiz. Bütün bu manevralara Ingilizlerin
K afkasya'y~~bo~altmak zorunda kalacaklar~~ anla~~ld~ktan sonra kendi subay
ve temsilcileri taraf~ndan giri~ilmi~tir" 4 .
Azerbaycan'hlarla Erivan Ermenileri aras~nda çarp~~malar oldu~unu duyuyoruz. Bu i~in Ermenilerin, Ingiliz korunu~u olan
Denikin'e kar~~~Azerbaycan'hlarla Gürcülerin yapt~klar~~ ba~la~maya
kat~lmak istemeyi~lerinden do~du~unu san~yoruz. —Erzurum ve Van
Müslümanlar~n~n ve hele s~n~r boyunca ya~~yanlar~n Ermenistan'daki
toptan Müslüman öldürmelerini duyunca ve dinda~lar~m~z~n peri~an
durumda oradan kaç~p bize s~~~nmalar~~görülünce co~mu~~olmalar~~
pek tabiidir. Ermenilerin s~n~ r boyunca ate~~açmalar~~bu co~kunlu~u
artt~rmaktad~r. Ancak Cemiyetimiz onlar~~ yat~~t~rmak ve mukabelelerini önlemek i~ini ba~arm~~t~r.
7 — "Ermenistan'daki Müslüman halk~n yard~ m~na gitmekten
ve Azerbaycan'hlarla i~birli~i yapmaktan sak~nd~k. Biz ~u dü~üncedeyiz ki davran~~~ve amaçlanm~z~~önce, an~lan s~n~rlar içinde yurt
ve ulusumuzun hayat ve saadetini sa~lamaya hasretmek kesin olarak
zaruridir. Gerçektense biz Turanc~ l~~~~çok zararl~~bir telâkki say~Bu sat~rlar~~biz imledik. Bunlar Atatürk'ün az sonra Ermenilere kar~~~
hareketi neden geciktirmi~~oldu~unu baz~~ bakanlardan aydlnlat~r.
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yoruz. Biz dü~ ünüyoruz ki s~ n~ rlar~m~ zdan uzaklarda hayaller arkas~ ndan ko~arak maddi ve manevi gücümüzü da~~tmakla yaln~zca
yurdumuzun kalbgâh~~ ve hayat~m~z~ n dü~üm noktas~~ olan taht~n
ve hilâfetin merkezini korumak için muhtaç oldu~umuz gücü zaafa
u~ratmaktan ba~ka bir ~ey yapm~~~olmay~z."
"Gözümüzün önünde cereyan etmi~~olan yak~n geçmi~in olaylar~~ bize mutedil dü~ üncelere ba~l~~kalmay~~ ö~retmi~ tir. Meselâ henüz
bar~~ la sonuçlanmam~~~olan genel sava~~ s~ ras~ nda hükümetimizin
ba~~ nda bulunanlar, Kafkasya'y~~fethetmek, Azerbaycan hükümetini
kuvvetlendirmek, M~s~ r'~~geri almak gibi amaçlar~ n arkas~ ndan ko~mu~lard~ . Bu siyasal-un bir sonucu olarak gerçek yurdumuzun hayat
kayna~~~olan halk pek büyük ölçüde azalm~~t~r. Bir çok münbit ve
her bak~ mdan de~erli yerler elimizden gitmi~ tir. Hattâ son olarak
kendirnize çizdi'~imiz s~ n~rlar içinde ba~ kentimiz ve Izmir, Antalya
ve Adana gibi e~siz bölgeler yabanc~~askerlerin i~gali alt~na dü~mü~tür.
Buna göre e~er sava~a girmemi~~olsayd~ k ve hiç olmazsa ona girdikten
sonra kuvvetlerimizi ihtirasl~~ hareketlerde israf edece~imize s~n~ rlar~ m~ z içinde ülkemizi savunmak için ak~ll~cas~ na kullanm~~~olsayd~ k,
durumumuz yine yenilmi~~bir ulusun durumu olmakla birlikte bugünkünden ba~ ka olurdu.
"Herhalde Turanc~l~~~ n bizim amaç ve faaliyetlerimizin bir
k~sm~ n~~ te~ kil etti~ine dair dola~an saçma söylentiler Ingilizlerin aleyhimizdeki iftiralar~ ndan biridir."
Ce~niyetimizin Almanlardan, Bol~eviklerden, yabanc~~Müslümanlardan, Enver Pa~a'dan ve saireden para ald~~~~da Ingiliz
uydurmas~d~ r 5. Bu, Ferit Pa~a hükümetinin i~ine geldi~i için o da
bunlar~~yay~ yor. Bizim fazla paraya ihtiyac~m~ z yoktur, amaçlar~m~z
ve manevi durumumuz bizi yabanc~ lara ba~lamamaktad~ r ... Bizim
hazine~niz ba~~ms~zl~~~n ve yurtseverli~in de~erini ö~renmi~~olan
ulusumuzun vicdan~d~ r, gelirlerimizin kayna~~~ulusun kendili~inden
yapt~~~~ba'~~~lard~r 6 .
B~rak~~ madan sonra Avrupa devletleri Türkiye'de haklar~ n~~
kavram~~~ve onlar~~savunmaya haz~ r bir ulus bulunmad~~~~yanl~~~
5 Bu and~ç~n yaz~ ld~~~~s~rada (Eylül 1919) d~~ar~dan henüz bir yard~m görulmemi~ti.
5 Bu and~ç yaz~ld~~~~ s~rada henüz Anadolu'da bir hükümet kurulmam~~t~,
bir meclis yoktu, dolay~siyle Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti vergileri toplay~p kurtulu~~i~inde kullanacak durumda de~ildi.
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zann~na kap~lm~~lard~r. Cans~z bir ülke ile kans~z bir ulusa ne lay~k
görülürse bize onu tatbike kalk~~t~lar. Hakk~m~zdaki karar~n gecikmesi ve Amerikan kongresinin kararlar~na b~rak~lmas~~ümit vericidir.
Amerikan ulusunun ileri sürdü~ü esaslard~r ki sava~~~sona erdirmi~tir 7. —Amerika'mn kararlar~na güvenimiz vard~r.
'o— Türk ulusunun bugün bulundu~u yerlerde bin y~l~~ a~an
haklar~~vard~r. —Osmanl~~ devletinin de yedi yüz y~ll~k ~anl~~ bir
geçmi~i vard~ r. —Biz kudretini Asya, Avrupa ve Afrika gibi üç k~tada
göstermi~, Hint okyanusuna kadar bayraklar~ m götürmü~~bir ulusuz.
Kabiliyetimiz cihan~ümül olan geçmi~imizle sabittir. Son yüzy~lda
Avrupa devletlerinin entrika ve müdahaleleri, kapitülâsyonlar, Müslüman olmayan uyruklarla aram~za soktuklar~~ nifak, hükümetin
zafiyle kötü yönetimine eklenince ilerlememizi engellemi~tir. —Bu
günkü elemli durumumuz kabiliyetsizli~imizden veya modern medeniyete uymad~~~m~zdan de~il, yukar~da an~lan aksi arnillerin sürekli
tesirindendir.
"En kesin teminat~~verebiliriz ki e~er yurdumuz yabanc~~entrika kdbusundan kurtulur ve i~leri ulusal isteklere sayg~~gösteren muktedir bir hükûmetçe
yöneltilirse, bütün dünya için bir memnuniyet kayna~~~olacak bir duruma gelir."
And~ç Amerika'ya ve ba~kan Vilson'un koydu~u esaslara kar~~~
güven ve eyginlikle biter.
Cumhuriyet devrinin tarihi, Atatürk'ün i~aretliyerek nakletti~imiz son görü~ünün do~rulu~unu ispat etmi~tir.

III. ERMENISTANWA SAVA~~VE RUSYA
ILE MUNASEBETLER
Bu konuyu ele al~rken baz~~yanl~~~iddialar~~da düzeltmek isteriz.
Bu iddialar ~öyle toplanabilir. Do~u'da bulunan Türk ordusu,
daha May~s ve Haziran 1920 de kendi ülkesindeki Türk ve Müslümanlar~~öldürten ve bazan bizim s~n~rlar~m~za da sald~ran Ermenistan'~~ezebilir, sonra da serbest kalan kuvvetlerle Bat~~ordusunu besliyerek daha o y~l içinde Yunanl~'lar~ n da yenilmesini sa~liyabilirdi.

7

Wilson'un 14 noktas~~ an~lmaktad~r.
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Son zamanlarda bu iddiay~~en belirli biçimde ileri süren General
Ali Fuat Cebesoy olmu~tur'.
General Ali Fuat Cebesoy, genel bak~mdan pek de~erli olan
eserinde Ermenilere kar~~~kesin sava~ a koyulmam~ z, yani sald~ r~ya
geçmemiz konusunda 1920 ilkbahar~ndan beri iki dü~ üncenin çarpi~mi~~oldu~unu do~ru olarak yazmaktad~ r. Bunlardan biri May~s
1920 sonlar~ nda Ermeni sald~r~~ ve mezalimi kar~~s~ nda bizim de
esasl~~ bir sald~ r~ ya geçmemizi isteyen önce XV. kolordu sonra da
~ark Cephesi Komutan~~ General Kaz~ m Karabekir'in dü~ üncesidir.
General Ali Fuat Cebesoy da onu desteklemektedir.
~ kincisi ise Ermenilere bir kar~~sald~r~ da bulunmay~~ daha uygun
bir zamana b~ rakmak isteyen Mustafa Kemal'in ve hükümetin
dü~üncesidir.
General Ali Fuat Cebesoy, eserinin 481. sahifesinde ~öyle der :
"~arkta bir Ta~ nak Ermeni ordusu vard~ . Ermeniler, Türk ve
~slam unsurunu imhaya kalk~~t~~~~zamanlar üç muntazam f~ rkal~k
ve gönüllülerden mürekkep ~ark cephemiz derhal taarruza geçerek
daha May~ s ve Haziran aylar~nda ~arktaki vaziyet halledilemez
miydi? Bu sayede, Ekim ay~ nda Garp cephesinin yaln~z kendi selihiyetleriyle te~ kil edebildi~i ve mecmuu 24.000 tüfek, 53 top, 85
makineli tüfek ve ~ 5oo k~l~ca ç~ kartt~~~~kuvvetin gerilerden getirilecek be~~piyade ve bir suvari f~ rkasiyle bir misli artt~r~ lmaz m~yd~ ?
Maatteessüf artt~ r~lamazd~'. E~er artt~ r~lm~~~olsayd~ , o vakit tüfek
mevcudumuz elli bini bulacakt~. Bu kuvvetle, de~il Yunan ordusunu
bir hafta durdurmak, dü~man~ n birbirlerinden ayr~lm~~~kuvvetleri
kar~~s~nda onlar~~ayr~~ayr~~ yakal~yarak ma~lûp etmek imkan~ n~~ bulamaz miydik?"
Bu yaz~y~~iyi anlad~ ysak, General Ali Fuat Cebesoy ~unlar~~ demektedir: E~er Ermenistan'a kar~~~harekete May~ s veya Haziran
1920 de ba~lam~~~olunsayd~ , böylece ~ ark cephesinde serbest kalacak
kuvvetler Garp cephesine gönderilir, oras~~ iki kere daha kuvvetli
olur ve Ekim 1920 de Yunanl~lar~ n birbirinden ayr~lm~~~kuvvetleri
ayr~~ ayr~~yakalan~ p yenilirdi.
8 Milli Mucadele Hât~ralar~~
(1953), s. 48o v.d. Önce Vatan gazetesinde tefrika
olarak ç~km~~t~.
9 Cümle ve du~ uncenin geli~ Me göre "artt~r~lamad
~" olmal~d~r.
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Bu i~te iki yönü ayr~ca ele almak gerekir: ~~) ~ark cephesinde
serbest kalacak kuvvetler sayesinde Ekim 1920 de Garp cephesi
kuvvetlerini iki misline ç~karabilmek o s~rada esas sorum mu idi?
2) Ekim 1920 de Yunan birliklerini ayr~~ ayr~~yakalay~p yenmek
mümkün olacak m~yd~?
Birinci yönü ele al~p olaylar~n nas~l geli~mi~~olduklar~n~~gözden
geçirelim:
Bilindi~i gibi, Türk - Ermeni sava~~~24 Eylül 1920 de çetin bir
Ermeni saldu~siyle ba~lar, bizim kar~uald~rnruz 28 Eylülde geli~ir
ve 29 Eylülde Sar~kam~~~ahn~r. Ondan sonra uzunca bir durgunluk
devresi geçer ve ordumuz bir ay sonra 30 Ekimde Kars'a girer.
6 Kas~mda Ermenistan hükümeti b~rak~~ma dile~inde bulunur.
7 Kas~mda Gümrü al~n~r ve b~rak~~ma 18 Kas~mda imzalar~n. Onun
silah teslimi gibi birtak~m ~artlar~n~n yerine getirilmesi ise zamana
muhtaçt~r. Bar~~~3 Arahkta imzalanacakt~r. Bu tarihlere göre sava~~
filen 55 gün sürmü~tür.
Say~n yazar s. 482 de Kaz~m Karabekir'in 30 May~s 1920 günlü
bir teline Mustafa Kemal'in kar~~h~uu koymu~tur. Bu kar~~l~kta
Ermeni sava~~n~n ba~lamas~~için gerçekle~mesi gereken ~artlar yaz~hd~r. Bunlar~~az sonra ele alaca~~z. E~er Mustafa Kemal, K. Karabekir'e onun diledi~i ve General Ali Fuat Cebesoy'un do~ru buldu~u
gibi, daha Haziran ba~lar~nda sava~a koyulmak buyru~unu verseydi
sava~~belki Haziramn ilk haftas~nda ba~lar ve her ~ey üç ay sonraki
gibi, cereyan etseydi ( ki ileride görece~imiz gibi öyle cereyan
etmesi hiç de muhtemel de~ildi). A~ustos orta veya sonlar~nda Ermenilerle bar~~~yap~lm~~~ve ~ark cephesinden Garp cephesine kuvvet
gönderilmesi mümkün bulunmu~~olurdu.
Buna göre az yukar~da and~~~m~z ilk yönü ele alal~m: ~ark
cephesinde serbest kalacak kuvvetlerle Ekim 1920 de Garp cephesi
kuvvetlerini iki misline ç~karmak o s~rada, yani May~s - Haziran
aylar~nda esas sorum mu idi?
Bizce esas sorum bu de~ildi. 1920 ilkbaharmda bütün haberler
Yunanhlarm bizi ezici bir bar~~~andla~mas~m (Sevr - S6~res - andla~mas~) kabule zorlamak için haz~rhklarda bulunduklar~n~~gösteriyordu. Bu amaçla giri~ilen Yunan sald~r~lar~~ 22 Haziran 1920 de
ba~lar, 8 Temmuzda Bursa'n~n dü~mesinden sonra az durgunla~~r
ve 29 A~ustos'ta U~ak'~n kayb~ndan sonra durur.
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Ermenistan'~~ ezip Do~u'dan Bat~ 'ya kuvvet gönderilmesi, bu
kuvvetlerin Yunan sald~ r~lar~~ s~ ras~ nda Garp cephesine yeti~ebildikleri takdirde esas dava halledilme yoluna girmi~~olurdu. Yukar~ da
tarihlere bak~l~ rsa ve hele birliklerimizin Gümrü ile Kars'tan Bursa
Bal~ kesir ve Ala~ ehir bölgelerine gelmek için yolun yar~dan pek
fazlas~n~~yaya katedecekleri dü~ ünülürse, bunun hiç de mümkün
olmad~~~~görülür.
Gerçekten ise Haziran ba~lar~ nda Ermenistan'a sald~ r~lsayd~~ ~u
olacakt~ : Yunan sald~ r~s~n~~ nerede ve ne vakit, ayn~~ zamanda bir
sürü iç ayaklanmay~~ da nas~ l ve yine ne vakit durduraca~~m~z belli
de~ilken, kar~~la~t~~~ m~z binbir y~ k~ m içinde, son dayana~~m~z olacak
olan ~ark ordusunu Ermenistan içerlerine göndermi~~olacakt~k.
Kararlar~ nda son derece cüretli olmakla birlikte tedbirlerinde de
o derece ihtiyatl~ , titiz ve dikkatli olan Mustafa Kemal, buna izin
veremezdi ve yerinde olarak izin vermemi~tir.
Say~n yazar~ n ileri sürdü~ ü yukar~ da and~~~ m~ z ikinci yöne
geçelim: Ermenistan'a kar~~~Haziran ba~ lar~nda sava~ a giri~ilip ~ark
cephesi birlikleri A~ustos 1920 ortalar~ nda serbest kalm~~~olsalard~,
Ekim ay~ nda Yunan birliklerini da'~~ n~ k olarak ayr~~ ayr~~ yakalay~p
yenmek mümkün olur muydu?
Bunu mümkün görmek için Yunanl~lar~n, o s~ rada Anadolu'yu
henüz kaplamakta bulunan ~ngiliz istihbarat ~ebekesinin ve saray
adamlar~ n~ n, birkaç tümenimizin bütün a~~rl~ klariyle Anadolu'yu
ba~tan ba~ a katederek Do~u'dan Bat~ 'ya yaya geldiklerini ö~renemiyeceklerini, ona göre de tedbir alm~yacaklar~n~~ ve Yunan y~~~ na~~n~n
ona göre de~i~ tirilmiyece~ini kabul etmek gerekir ki, bu hiç de do~ru
de~ildir, ve pek indi bir görü~tür.
Bir okuyucu diyebilir ki iki y~l sonra 1922 A~ustosunda birliklerirnizin bir ço~u Eski~ ehir bölgesinden Afyonkarahisar bölgesine
gizlice kayd~r~ l~p orada dü~ mana kar~~~ezici bir üstünlük sa~lan~lmam~~~m~yd~ ? Ve o sayede pek parlak bir zafer kazan~lmam~~~m~yd~ ?
Buna benzer bir hareket 1920
sonbahar~ nda da yap~ lamaz m~yd~ ?
Böyle bir soru ba~tan ba~ a yersiz olur, çünkü 1922 de Milli
hükümet tamamiyle yerle~mi~ ti, her yere ve her ~ eye egemen olmu~ tu, ordu birliklerinin Eski~ ehir bölgesinden Afyon bölgesine kayd~r~lmas~~ ise sa~lam bir cephenin gerisinde ve nisbeten çok k~sa
mesafeler üzerinde yap~lm~~t~.
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de ise Milli hükûmet henüz, daha çok, nazari bir biçimde
,
mesela
durumumuzu büyük bir tehlikeye u~ratan Konya
vard~
ayaklanmas~~Ekim ~ g2o de olmu~ tu. Bu gösteriyordu ki Ingilizlerin
ve Padi~ah - Halifenin casuslariyle k~~k~rt~c~lar~~Anadolu içerisinde
adeta serbestçe çal~~ abilmekte idiler. /ki ay geçmeden Ethem'in ayaklanmas~~ da bunu gösteriyordu.
Ortada böyle bir durum varken ~ark cephesinden birkaç tümenin Garp cephesine dü~ man ö~renmeden gelebilece~ini ve Yunanl~lar bask~na 41-at~l~ p tedbirsiz ve gafil avlanabileceklerini, General
Ali Fuat Cebesoy'un dedi~i gibi, dü~man birliklerini "ayr~~ ayr~~yakalama"n~ n mümkün olabilece~ini sanmak yanl~~~olur.
Gerçi say~ n yazar 1922 de yap~lm~~~oldu~u gibi, Eski~ ehir'den
Afyon'a kuvvet kayd~ rma yönünü anm~yorsa da, 1920 Ekiminde
Do~u'dan Bat~ 'ya gelecek birliklerin de yard~ miyle Yunan kuvvetlerinin ayr~~ ayr~~yakalan~ p yenileceklerini söylemesi ve dü~man~n bu
i~ten haber al~ p ordusunu ona göre berkitip r~aca~~n~~ hiç hat~ra
getirmemesi o kadar ayk~r~~bir iddiad~ r ki, bu ancak 1922 manevras~n~ n 1920 de daha pek büyük bir çapta ve büsbütün ba~ka ~artlar
alt~nda da yap~labilece~ini dü~ ünmekle izah edilebilir.
General Ali Fuat Cebesoy eserine (s. 482 - 483), Mustafa Kemal'in
Ermenistan'a sald~r~y~~neden geciktirdi~-ini Kaz~ m Karabekir'e bildiren iki telini koymu~ tur. Say~ n yazar~ n ifadesinden bu tellerin
birincisinin 6 May~sta çekildi~i anla~~lmaktad~ r. O s~rada "S6~res„
bar~~~ ~artlar~~Ankara'da henüz ö~renilmemi~ tir. Tel ~öyledir :
"Sulh konferans~n~n hakk~m~zda ittihaz edece~i mukarrerat
suret-i katiyede tevazzuh edinceye kadar Düvel-i Itilafiyeyi bizimle
itilâf ihzar~~imkan~ ndan mahrum etmiye, dahili ve harici vaziyet-i
haz~ram~z ~imdilik müsait de~ildir.
"Bol~eviklerle ~erait-i mü~areketir~nz az çok tebellür etmeden ve
hutut-u esasiyesi tespit ve bize temin edecekleri maddi muavenet
tayin edilmeden evvel fiilen bunlarla te~ rik-i mesai calib-i mehazir
görüldü.
"K~z~ l ordu Ermenistan ve Gürcistan hududuna geldi~i halde,
bizim temin-i muaveneti~niz için henüz bir müracaatta bulunmam~~lard~ r. Halbuki buna imkân bulabilecekleri tahmin edilmektedir.
"Ermenistan'a taarruz hareketimizi Itilaf devletleri ve Amerika
ilan-1 harp kabul edecek ve ihtimal ki memalikin akasam-~~garbiye1920
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sinden ve a~leb-i ihtimal Trabzon'dan taarruza geçeceklerdir. Bu
umumi taarruza kar~~~ ~ark harekât~na i~ tirak eden kuvvetlerimiz
Garb~~siyanet için nekadar zamanda serbest kalabileceklerdir. Trabzon'a terkolunacak kuvvetin bir Ingiliz ihrac~na mukabele ve müdafaaya kifayet edememesi halinde bütün memleket dahilindeki tereddüdün aleyhimize inki~afi varid-i hat~ r olur."
Daha ileri gitmeden ~unu imlemek isteriz. Mustafa Kemal, yeni
kurulan milli hükümetin henüz sa'~lamla~marru~~bulundu~unu,
içerde bir çok ayaklanma ve kar~~~koymalara u~ramakta oldu~unu,
Türk ulusunun önemli bir k~sm~n~ n henüz Padi~ah - Halife ile Bab~ali'yi mi, yoksa Mustafa Kemal ile Milli hükümeti mi? tutaca~~nda
tereddüt etti~ini gördü~ünden, yeni ba~ar~s~zl~k imkanlar~~ ortaya
ç~ karmaktan kaç~ nmaktad~ r. Yukar~ daki telinin sonunda bulunan:
"Bütün memleket dahilindeki tereddüdün aleyhimize inki~af~~varid-i
hat~ r oluyor" sözü buna imdir.
Say~ n yazar s. 484 de bu tel dolay~siyle ~unlar~~ der :
"Ermenistan'a kar~~~ba~l~ yacak harekât~ n Trabzon'da bir Ingiliz
ihrac~n~~tevlit edece~i mütalaas~m anl~yamam~~t~ m. Ingilizler Anadolu'dan ç~kar~ld~~~~ve Frans~zlara kar~~~Kilikya'da muvaffakiyetli
hareketlere giri~ildi~i halde Garp devletleri üzerimize 10 Yunan ve
Ermeni hükümetleri aras~ nda ne menfaat ve ne de hareket birli~i
vard~ . Ermenistan hareketi ba~lad~~~~zaman mutlak bir Yunan taarruzu beklenemezdi."
General Ali Fuat Cebesoy'un bu yoldaki tereddüdünü gidermek
için ~u yönleri hat~ rlataca~~z :
Ingilizlerin Trabzon'a asker ç~karmalar' ihtimalinden kayg~lan~ lmas~, birtak~m dü~ ünceler aras~ nda ayr~ca da ~undan do~uyordu.
Ruslar Nisan 1916 da Trabzon'u ald~ ktan sonra Yavuz'un oralara
yakla~mas~n~~önlemek için bu kente pek uzun menzilli ve çok güçlü
büyük toplar yerle~tirmi~lerdi. Ruslar gidince de bu toplar cephaneleriyle birlikte bizim elimize dü~mü~ tü. Ingilizler ise 1918 b~ralu~mas~ ndan sonra Trabzon önüne büyük bir donanma ile gelmi~,
karaya asker ç~ karm~~ , bu toplam" a~~zlar~ na bu i~ e mahsus bombalar
koymu~~ve onlar~~patlatarak toplar~~kullan~lamaz bir duruma getirmi~ lerdi. Bunu yapukltan sonra da çekilmi~ lerdi. Ingilizlerce bu i~e
10 Eksik birkaç kelime olmal~.
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ancak günün birinde Trabzon'a asker ç~karmak dü~üncesiyle giri~ilmi~~oldu~unu kabul etmek ve böyle bir ihtimali daima gözönünde
bulundurmak bir devlet adam~~ve bir komutan için tabii idi.
Say~n yazar~n söyledi~inin hilâfina olarak Yunan ve Ermeni
hükümetleri aras~nda o s~rada menfaat birli~i vard~; o da bizi yenmek menfaati idi. Arada hareket birli~i de vard~, çünkü Haziran ve
Temmuz ~~gzo aylar~nda Yunan sald~r~lar~n~n en çetin oldu~u s~rada
Ermeniler de bize sald~r~p duruyorlard~. Oltu'daki yersel küçük Türk
hükümetini de Haziran ay~~içinde ortadan kald~rm~~lard~. Ancak
Ermeni ordusunda esash bir sald~r~~gücü bulunmad~~~ndan onun
Yunanl~lara yard~m~~önemsiz kahyordu. E~er biz Kâz~m Karabekir'in istedi~i gibi, Haziran 1920 de Ermenilere sald~rsayd~k, büyük
Yunan sald~r~lar~~da o ayda ba~lam~~~oldu~undan, Do~u ve Bat~'da
ayn~~zamanda sava~m~~~olur ve dolay~siyle tesirli bir Yunan - Ermeni
hareket birli~ini kendi elimizle kurmu~~olurduk. Bu birlik Haziranda
tesirli ölçüde kurulmam~~sa sebebi o s~rada biz Ermenilere sald~rmay~p bu i~i Eylülde, Yunan sald~r~~gücünün o devre için tükenmesinden sonra yapmam~z ve ancak o vakit Erivan hükümeti ile
hesapla~maya karar vermi~~olmam~zd~ . Bu da Mustafa Kemal'in
yüksek görü~~ve anlay~~~n~n eseridir.
Say~n yazar "Ermenistan hareketinin Garp devletleriyle bir
harp vesilesi olaca~~~ayr~ca da do~ru say~lamazd~" diyor. Bu dü~ünceyi sonradan ileri sürmek kolayd~n Ancak sorumlu devlet adamlar~~
o s~rada i~i bu biçimde ele alamazlar& Bat~~devletleriyle aram~zda
sava~~esasen vard~ . Bahis konusu olan ve kayg~lamlan yön bu devletlerin Ermenilere askerce yard~m edip etmiyeceklerivii. Çünkü
Mustafa Kemal'in telinde an~lan türlü Bat~l~~sald~r~lar~ndan ba~ka,
bir miktar ~ngiliz ve Frans~z askerinin Ermenilere kat~lmas~~ve hele
komuta i~lerinin bu devletlerden birinin eline geçmesiyle pek kof
ç~kan Ermeni sevk ve idaresi yerine daha usta bir sevk ve idarenin
kaim olmas~ , Türk - Ermeni sava~~n~n yüzünü de~i~tirebilirdi, hiç
olmazsa onu çok uzat~r, bizim için yorucu ve y~prat~c~~k~lard~.
O s~rada Avrupa ile Amerika'da Ermeni sevgisi ve bu ulusa
ac~ ma duygusu son derece yay~k ve derindi, hattâ at~lgan& Bu duygu
hükümetleri birtak~m tedbirlere sevkedebilirdi.
Bu i~te Milli hükümetin hep gözönünde bulundurdu~-u bir
ölçü de Batum'daki durum olmu~tur. 1920y~hn~n ba~lar~ndan beri
Balhan C.

X.X.
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Batum'un Bat~~ devletlerinin birlikleri taraf~ndan bo~alt~l~ p bo~alt~lmamas~~ora devlet adamlar~~ aras~ nda Çetin bir tart~~ ma konusu idi.
Batum'da Ingiliz askeri kald~ kça bir Türk - Ermeni sava~~ nda Ermenilerin yaln~ z ve yard~ms~z b~ rak~lacaklar~n~~ dü~ ünmek ve ona göre
hesap yap~ p davranmak, bir hükümet için kumar oynamk say~labilirdi. Mustafa Kemal'den böyle bir yanl~~~davran~~~beklenemezdi.
Bu bak~ mdan Batum durumu çok yak~ ndan gözetleniyordu. Ancak
Temmuz 1920 de son Bat~l~~ birlikler oradan ayr~ld~ ktan sonra Erivan,
hükümetiyle kesin biçimde hesapla~mak yönü göze al~ nabilirdi. Ondan
önce bu i~ e giri~ mek büyük bir ihtiyats~zl~ k olurdu.
~u yön de gözden ç~kar~lmamal~d~ r. Milli hükümet kurulduktan
sonra Batum'un Bat~~ devletlerince bo~ alt~lmas~ na verdi~imiz önem
daima büyük bir titizlikle gizli tutulmu~ tur, çünkü bunun belirmesi
bu liman~n bo~alt~ lmas~ na kar~~ n olan Ingiliz devlet adamlar~n~ n
(bunlar~n ba~~nda Ingiliz d~~i~leri Bakan~~ Lord Körzon vard~ ) eline
çok kuvvetli bir koz verilmi~~olurdu. Bu yüzden bu yön, an~lan türlü
tellerde hiç geçmez.
O s~ rada Bat~~ dünyas~~ gibi bol~ evik dünyas~~da Ermenileri ve
onlar yoluyla Bat~~ sosyalistlerini kazanmaya önem veriyordu, ve bu
amaçla Ruslar Do~u Anadolu'da Ermenilere birtak~m yerleri vermemizi istemi~ lerdi.
~imdi Mustafa Kemal'in Ermenistan'a yap~lacak kar~~~sald~r~y~~
geciktirmek için K. Karabekir'e çekti~i ba~ ka bir tele geçelim (an~lan
eser S. 482 - 483); bu tel K. Karabekir'in 30 May~ s 1336 (1920) günlü
teline kar~~l~ k olup, ~~Haziran günlüdür. O s~ rada art~ k Sevr (S6/Tes)
antla~mas~ n~ n öldürücü hükümleri ö~renilmi~tir ve o bak~ mdan hiçbir teredüde yer kalmam~~t~r.
Mustafa Kemal'in telinin ana k~s~mlar~~ a~a~~dad~ r :
"Evvela devlet ve milletimizin halâs ve selâmeti hakk~nda Garp
devletlerinden hakiki bir muavenet ve insaf ümidi kalmad~~~~müttefekunaleyhtir. Memleketimizin âtisi ~ark hudutlar~m~z~n Ruslar ve
alem-i ~ slama muttas~ l olmas~ na mütevakk~ f oldu~u heyetimizce
muhakkakt~ r. Bu ittisalin herhalde tenainine cidden sarf-~~ mesai
edilecektir.
"Saniyen Bol~ eviklerle siyaseten anla~~ p mütekabil hareket ve
münasebat~~tayin etmezden evvel kat'i harekete geçmiyece~iz. Böyle
bir hareketin Bol~ evikler tarafindan nas~ l telâkki olunaca~~~bile meç-
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hulümüzdür. Zaten Bol~eviklerin bizden intizar edebilece~i en büyük
menfaat, yani hareketi askeriye kaidesini' kendi ihtiyar~m~zla onlara
bah~etti~-imizden ve bu münasebetle içine dü~ece~imiz vaziyette rücu
imkâm kalmad~~~n~~gösterdikten sonra, Bol~eviklerden bilmukabele
istihsal-i menafi imkan~~kalmaz. Sadece onlar~n muti esiri oluruz.
Alman seferine de böyle girmi~~oldu~umuzu daima tahattür etmekteyi z.
"Salisen münhas~ran askeri nokta-i nazardan dahi Ermenistan
seferini emin ve muvaffakiyetle neticelendirmek için di~er bir taraftan
fiilen muavenet-i askeriye laz~m oldu~u kanaatindeyiz. E~er Azerbaycan veya Gürcistan taraflar~ ndan Ermeniler kuvvetle tazyik edilmezse
yaln~z bizim üç f~rkam~ zla ve az zamanda Ermenistan kuvvetlerini imha
edecek kadar takip edebilmek muhakkak de~ildir. ~~te berveçh-i bala üç
nokta-i nazardan teklif-i âlileri tetkik edilmi~ tir. Bunlardan birinci
madde zat~~devletleriyle tamamen mutab~k oldu~umuzu irae eder.
Di~er maddeler harek5.t-1 askeriye zaman~n~ n henüz hulül etmemi~~
oldu~unu tayin eden esbab~~esasiyedir."
Telde görüldü~ü gibi Mustafa Kemal, Ermeni ordusunun yaln~zca yenilmesini de~il, yok edilmesini, bunun, uzun boylu vuru~malar sonunda de~il, k~sa bir zamanda yap~lmas~n~~istemekte ve i~e
ancak bu amaca ula~mak muhakkak görünürse giri~ilmesine raz~~
olmaktad~r. imledi~-imiz cümle bunu belirtir.
Bu tel, Mustafa Kemal'in ve onun sevkiyle hükümetin nekadar
uzak görü~lü ve ihtiyatl~~oldu~unu gösterir. Ruslarla bir andla~ma
imzalamadan ve onlarla kar~~l~kl~~durumumuz ve s~n~rlanm~z tespit
edilmeden, Batum'da askerleri bulunan Bat~~devletleriyle Kafkas'ta
çarp~~man~n Ruslar~~üzerimizde bir türlü hakem yapaca~~n~~ve bundan sonra Türk - Rus durumunun 1914-18 sava~~ndaki Osmanl~Alman durumuna benziyece~ini görmü~, bundan kaç~nmay~~gerekli
bulmu~~ve ona göre davranm~~t~r.
Özet olarak Temmuz 1920 de Bat~l~~büyük devletler Batum'u
bo~altt~ktan ve A~ustos 1920
de U~ak'~~alan Yunan ordusu art~k bir
dinlenme ve durgunluk devresine girdikten sonra, Eylül içinde Mustafa Kemal Ermenilerle sava~a karar verir ve bu i~e hem diplomatik,
hem de askerlik bak~m~ndan gayet iyi haz~ rlan~lm~~~olarak giri~ilir.
"Faidesini" olmal~.
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Bu yön dnun General Ali Fuat Cebesoy'un 14 Eylül 1920 günlü bir
teline yaz~~ile verdi~i kar~~ likta görülür (s. 474). Orada denilmektedir ki :
"Ermenilerle müsait bir muharebe vermek ve Azerbaycanla
ittisali emr-i vaki yapmak için Ruslar~ n muvafakatine rabt-~~hareket
etmemek kararlar~n~~ve talimatlar~n~~verdik."
Yukar~daki yaz~lar~m~z~~ toplamak için ~unlar~~diyece~-iz :
1920 y~l~n~n Eylül - Aral~k aylar~nda geli~mi~~olan Türk - Ermeni
sava~~~gayet iyi haz~rlanm~~ , tam zaman~ nda giri~ilmi~~ve kesin bir
ba~ar~~ ile sonuçlanm~~~bir seferdir. Mustafa Kemal onun haz~rlanmas~nda ve zaman~n~n, bu deyi~~caiz ise "e~ ref saatinin", tesbitinde
büyük bir isabet göstermi~tir.
Sava~~n askerlik bak~m~ ndan yönetilmesi üzerinde de denilecek
çok ~ey vard~r; ancak elimizde bu i~le ilgili belgeler olmad~~~ndan
bunlar~~ s~rf haf~zam~za dayanarak yazmak istemiyoruz.
1922 A~ustos ve Eylülünde geli~en Bat~da'ki büyük Türk sald~r~s~~her bak~mdan nas~l Mustafa Kemal damgas~n~~ ta~~yor ve bütün
yönlerden nas~l bir ~aheser ise iki y~l önce yap~lan Do~udald sald~r~~
da bir çok bak~mdan Mustafa Kemal damgas~n~~ta~~r ve bir ~aheserdir.
Genel olarak General Ali Fuat Cebesoy, yukar~ da sözü geçen
eserinde" Ankara hükümetinin, daha do~rusu Mustafa Kemal'in,
Bat~~devletleri hakk~ndaki demin and~~~m~z durumunu tenkit ederken Osmanl~~ bar~~~ ~artlar~n~n Bat~l~~Büyük devletlerce tespit edildikleri San-Remo toplant~s~ndan önce ve sonraki durumu hiç gözönüne getirmiyor.
Generalin dü~üncelerinin ve onun Ankara'ça tutulan bekleme
yoluna itirazlar~n~n as~l önemli ve belirli olan k~s~mlar~na geçmeden
önce ~u yönleri hat~rlatal~m :
Bilindi~i gibi San-Remo'da Osmanl~~bar~~~n~n esaslar~~kararla~t~r~lm~~t~, ancak Ermenistan s~n~rlar~n~n tespiti Amerika Cumhurba~kan~~Vilson (Woodrow Wilson)a b~ rak~lm~~t~.
20 Haziranda Bat~~devletleri Yunanistan'~, San-Remo kararlar~n~~Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetine zorla kabul ettirme~e memur ederler ve Yunan ordusu 22 Haziranda sald~r~ya ba~lay~p Trakya'y~~ve Anadolu'da Bal~kesir, Bursa ve daha sonralar~~
12

S. 484, ilk bölek.

KUVAY-I MILLIYE DEVRINDE ATATÜRK'ÜN DI~~SIYASASI 677

U~ak'~~içine alan kocaman bir bölgeyi ele geçirir. Bu sald~ r~, Milli
hükümet k~~k~rt~c~~hiçbir harekette bulunmadan, yaln~zca Türk
ulusunun haklar~n~~ilan etmekle yetindi~i s~rada yap~lm~~, dünya halk
efkarmda ve Türklerin vicdan~nda bedavadan bir zulüm diye iz
b~rakm~~t~r. K~smen de bu yüzden yava~~yava~~"Türk mazlüm. Avrupa ile Yunan zalimdir" duygusunun yerle~mesine yol açm~~t~r.
Bu gibi duygular~n kök salmas~~ do~rudan do~ruya zafer kazand~ram~yabilir, ancak zaferleri kolayla~t~rd~klar~~tecrübe ile görülmü~tür.
~~~böyle olaca~~na tersine olmu~~olsayd~, yani az önce de dedi~imiz
gibi, bizim Ermenistan'a sald~rmam~zdan sonra Yunan bize sald~r~p
an~lan ba~ar~lar~~kazanm~~~olsayd~, içerde ve d~~arda manevi durum
büsbütün ba~ka olurdu.
Yunan sald~r~s~n~n ba~lar~nda 24 Haziran 1920 de ~ngiliz ba~bakan~~Loyd Corc (Lloyd George) kamutayda, San - Remo kararlar~n~~ve Milli hükümete kar~~~giri~ilen sald~r~n~n gerekçesini ~u
biçimde aç~klam~~t~ : "...Bu, Türk olmayan bütün halk~, Türk egemenli~inden kurtarma siyasas~d~r... E~er Mustafa Kemal'in veya
o tipten herhangi bir adam~n bu siyasay~~bozmas~na göz yumarsak,
Avrupa, görevinden korkakças~na kaç~nm~~~olacakt~r".
Bat~l~~devletlerin Osmanl~~hakk~nda verdikleri kararlar konusunu
böylelikle gözden geçirdikten sonra Ermenistan seferinde tesir yapm~~~
olan a~a~~daki ba~l~ca dört âmil üzerinde duraca~~z. Bunlar :
— Bol~eviklerin bize ve Ermenilere kar~~~güttükleri siyasa,
2 — Bat~l~~devletlerin Kafkas siyasas~~ve Batum'da bulunan i~gal
kuvvetleri.
3 — ~ngiliz - Rus münasebetleri.
4 — Amerika'n~n Ermenistan mandas~.
Mustafa Kemal, bu dört unsur da lehimize bir biçim almadan
Ermenistan seferine raz~~olmam~~~ve bunlar~n tümünün lehte bulunduklar~~ k~sa bir an içinde bu i~e giri~mi~~ve onu çabucak bitirmi~tir.
Bu dört konuyu s~ra ile ele alaca~~z :
I. BOL~EV~KLER~N B~ZE VE ERMEN~LERE KAR~I
GÜTTÜKLER~~S~YASA

General Ali Fuat Cebesoy bu konuda Mustafa Kemal'in tuttu~u
yol hakk~nda ~u tenkitleri yürütmektedir (s. 484) :
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"Ermenistan'a kar~~~yapaca~~m~z hareketi, Ruslar' la kararla~t~raca~~m~z mü~areket ~artlar~na b~rakmak do~ru de~ildi. O tarihlerde
emperyalistlere kar~~~istiklâlini kurtarmak için harbeden bir milletin
Bol~eviklerin tabii müttefiki olmas~~ laz~m gelirdi. Kald~~ki yine o
tarihlerde Bol~evikler bütün ordulariyle Orta Avrupa'da harekete
geçmek üzere haz~rlan~yorlar& Ta~nak Ermenistan ile Men~evik
Gürcistan'~~ da birer dü~man telâkki ediyorlard~. Binaenaleyh ~ark
cep hemizin do~rudan do~ruya Bol~eviklerle emin bir irtibat tesis edebilmesi
için yapaca~~~Ermenistan hareketinden memnun olmalar~~ihtimali de vard~."
Bu tenkidin genel incelemesine geçmeden önce iki yöne dikkati
çekece~im.
Birincisi, Mustafa Kemal'in K. Karabelcir'e çekti~i r Haziran
1920 günlü telde "Bol~eviklerle anla~~p mütekabil harekât ve münasebat~~tayin etmezden evvel kat'i harekete geçemeyiz. Böyle bir
hareketin Bol~evikler taraf~ndan nas~l telakki olunaca~~~bile meçhuldür" denilmektedir. Bunun esas anlam~, Bol~eviklerle genel özde
siyasal temas ve anla~ma olmadan ve kar~~l~kl~~davran~~lar~m~z tespit
edilmeden kali harekete geçemeyizdir. General Ali Fuat Cebesoy ise
bu anlam~~daraltm~~~ve "Ermenistan'a kar~~~yapaca~~m~z hareketi,
Ruslarla kararla~t~raca~~m~z mü~areket ~artlar~na b~rakmak do~ru
de~ildir" demi~tir. Mustafa Kemal'in ifadesi genel özdedir. General
Ali Fuat Cebesoy ise bunu yaln~z Ermenistan'la sava~~i~ine münhas~r
manas~nda alm~~t~r ki, bu do~ru de~ildir. Mustafa Kemal'in kasti
devletin Do~u'da genel surette güvenidir ve bu güven sa~land~ktan
sonra Ermenistan i~ini çözmektir.
A~a~~da görece~imiz gibi, Mustafa Kemal Ermenistan seferini
Ruslarla anla~arak yapt~ramay~nca onu, Rus murahhaslar~mn Londra'dan kovulduklar~~ve Ruslar~n Lehistan'da yenildikleri, yani bize
ses ç~karam~yacaklar~~ ve i~imize kar~~am~yacaklar~~bir anda yapt~rm~~, böylelikle büyük bir askeri ba~ar~y~~mümkün k~lan siyasal bir
durumun has~l olmas~n~~beklemeyi ve ondan vakit kaybetmeden faydalanmay~~bilmi~tir. Bunu da az sonra görece~iz.
Demin and~~~m~z yünlerin ikincisi ~udur:
General Ali Fuat Cebesoy, i~aretledi~imiz tenkitleri aras~nda
~unu da der: "Binaenaleyh ~ark cephesimizin, do~rudan do~ruya Bol~eviklerle emin bir irtibat tesis edebilmesi için yapaca~~~Ermenistan hareketinden
(Bol~eviklerin) memnun olmalar~~ ihtimali de vard~". Bu cümle birkaç
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ay önce kurulmu~~bir devletin mukadderat~n~~bir "ihtimal" üzerine
tehlikeye atmay~~be~enme~e var~ yor. Atatürk bunu yapacak ve dayan~ks~ z ihtimaller üzerine sava~a at~ lacak bir kimse de~ildi. Olaylar da
ona hak vermi~ tir, çünkü Bol~ evikler ne bizim Ermenilere çatmam~zdan memnun olmu~lar, ne de Ermenistan'~ n ortadan kalk~p
ordular~m~z~ n kendi ordulariyle temasa gelmesini istemi~lerdir, hattâ
az sonra hat~rlataca~~m~z gibi, bunun tam tersine olarak Do~u illerimizin bir k~sm~n~, Van, Bitlis ve Mu~ 'dan baz~~ parçalar~~Ermenilere
vermemizi bile ileri sürmü~lerdir.
Az a~a~~ da Mustafa Kemal'in Ruslar hakk~nda Kaz~m Karabekir'e yazd~klar~= (~~Haziran 1920 teli, "saniyen" k~sm~) ne derece
isabetli oldu~unu görece~iz.
de 5 milletleraras~~ antla~ma imzalan~r. Bun~~o A~ustos 1920
lar~ n ikisi konumuzu ilgilendirmez". Öbür üçü ~unlard~r: ~~) Sevr
Antla~mas~ ; 2) Ingiltere, Fransa ve Italya aras~nda, Osmanl~~ülkesindeki nüfuz bölgelerini tespit eden Cç Tarafl~~Anla~ma (Accord
Tripartite); 3) Bol~evik - Ta~nak Antla~mas~.
Burada bu son antla~ma üzerinde duraca~~z. Bunun Sevr Antla~mas~~ve Üç Tarafl~~Anla~ma ile ayn~~günde imza edilmi~~olmas~n~~
s~ rf bir tesadüf eseri diye kabul etmek imkans~zd~r. Hiç ~üphesiz
Bat~l~lar ka~~ t üzerinde olsun Ermenilere nice ihsanlarda bulunurlarken Rusya da onlara bir ~ eyler veriyor görünmek istemi~ tir. Böylelikle Bol~ evikler bir yandan Ermenilerin gönlünü al~p Erivan hükümetinin yaln~z Bat~hlarla i~birli~i yapmas~n~~önlemeyi, öbür yandan
da Ermenilere çok taraftarl~k gösteren Avrupa ve Amerika i~çi s~n~flariyle sosyalist partilerine ho~~görünmeyi dü~ünmü~lerdir. Özet
olarak General Ali Fuat Cebesoy'un dedi~inin aksine olarak Bol~evikler, o an için olsun, "Ta~nak Ermenistan'~ ... bir dü~man telâkki"
etmemi~ lerdir, bilakis onu kendilerine dost k~lmak istemi~lerdir.
Bu Bol~evik - Ta~nak antla~mas~n~ n metni ve bu yüzden Bol~eviklerle Türk hükümeti aras~nda yap~lm~~~ olan uzun tart~~malar
D~~i~leri Bakanl~~~~ar~ivinde vard~ r. Ruslar bu antla~ma ile Ta~nak
Ermenistan'a birtak~ m ekonomik yard~ m vaadinde bulunduktan
ba~ ka, hemen bütün ahalisi Türk olan Nahcivan eyaletini ona b~rak~Biri Yunanistan'~n Büyük Devletlerle imzalad~~~ , Yunanistan'daki azl~klar~n durumunu ilgilendirir, öbürü de Lehistan'la Büyük Devletler aras~nda imzalanm~~t~r,
18
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yorlard~. Böylelikle Sahtaht~~- Erivan - Culfa demiryolu da Ermenilerin eline dü~ üyordu, ve Bol~evik i~gali alt~ nda bulunan Azerbaycan'la
Türkiye aras~ na yeni bir mani giriyordu. Bütün bunlara kar~~l~k Bol~evikler Ermeniler'den Türkiye ile aralar~nda gidip gelmeyi sa~lamalar~m ve hiç olmazsa gidi~~geli~i engellememelerini bile istememi~lerdi.
Bu antla~may~~ ö~renince Türk hükümetinin Bol~eviklerden ilk
istedi~i yön, Ermenilerle anla~arak veya sava~arak arada gidi~~geli~in
sa~lan~lmas~~ olmu~tur. Bol~evikler ise Bat~~ dünyas~n~n Ermenilere
çok önem verip ilgi gösterdi~ini söylemekle yetinmi~~ve o s~rada
bir~ey yapam~yacaklar~~ kar~~l~~~ n~~vermi~lerdir.
As~l dikkate de~er bir yön de ~udur ki, bu Bol~evik - Ta~nak
antla~mas~~ yap~ld~~~~vakit Bat~~devletleri Batum'u bo~altm~~lard~,
dolay~siyle art~k o s~rada onlar~n Kafkas'ta ciddi bir i~~görmeleri ve
askeri harekete geçmeleri tehlikesi ortadan kalkm~~, hiç olmazsa çok
azalm~~t~. Buna göre, bu Ermeni antla~mas~~ i~inde, Ruslar~n ancak
~u üç yönü dü~ünmü~~olduklar~n~~kabul etmek gerekir: ~~) Ermenilere iyilik eder ve onlar~~korur görünmekle Bat~~dünyas~nda kendi
lehlerinde propaganda yapabilmek; 2) Türkiye ile Bol~evikle~mi~~
Azerbaycan aras~nda büyütülmü~~ve Nahcivan'dan geçen yollar~~ da
eline alm~~~bir Ermenistan'~~ bir duvar gibi bulundurmak; 3) az
a~a~~da görece~iz, kendilerinin yapt~klar~~veya yapar göründükleri
gibi bizim de Ermenistan'a toprak vermemizi istiyebilecek duruma
gelmek.
Bu son yön ~öyle geli~mi~ tir: Ermenistan'a as~l kendi ülkesinin
üçte birinden büyük olan Nahcivan eyaletini hediye eden Bol~evikler, Türklerin de ona ba~~~ larda bulunmalar~n~~istemi~lerdir. Moskova'ya giden Türk marahhaslar~, hariciye vekili Bekir Sami ve
Iktisat (sonra Adliye) vekili Yusuf Kemal (Tengir~en) Beylerle Rus
murahhaslar~~uzun görü~melerden sonra bir metin haz~ rlarlar (24
A~ustos 1920) ve Yusuf Kemal bunu Ankara'ya getirmek üzere az
sonra yola ç~kar.
Bundan bir gün önce Bekir Sami Beyle görü~en Rus d~~i~leri
komiseri Çiçerin, Türkiye'nin de, Rusya'n~n yapt~~~~gibi, Ermenilere Do~u Anadolu'da Van, Mu~~ve Bitlis bölgelerinde toprak ver-
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mesini ister ve haz~rlanan antla~ma ile ona ba~l~~ yard~m~n ancak
bu toprak ba~~~' yap~l~rsa gerçekle~ece~ini söyler".
Görüldü~ü gibi, o devirde Türk - Bol~ evik münasebetleri General
Ali Fuat Cebesoy'un dü~ündü~ü ve tasvir etti~inden büsbütün ba~ka
özde idi.
Çiçerin'in bu iste~i ileri sürdü~ü günlerde Büyük Millet Meclisi
Hükümetinin durumu çok a~~rd~. Biz Ankara'da Çiçerin'in an~lan
14 General Ali Fuat Cebesoy bütün bu resmi muhabereleri hat~rlam~yabilir,
ancak Bol~eviklerin bize kar~~~tak~nd~klar~~Ermeni koruyuculu~u durumunun özel
yollardan aç~~a vurulan belirtilerini olsun biliyordu, çünkü bu belirtilerden birini
Vatan gazetesinde ç~kmakta olan hat~ralar~= ikinci k~sm~nda anlatm~~t~r (Vatan
4 Mart 1934 — Hat~ra say~~ ~ g). Az a~a~~da görece~imiz bu yön de gösteriyor ki,
General Ali Fuat Cebesoy'un kitap biçiminde ç~km~~~olan Hat~ralar~= ilk k~sm~nda ileri sürülmü~~olan Bol~evik-Tap~ak di4manl~~~~ Kaz~m Karabekir'in Ermenistan'la sava~mak istedi~i May~s - Haziran 1920 aylar~nda pek varit de~ildi ve
ona güvenerek siyasa yürütmek yanl~~~olurdu.
~öyle ki, General Ali Fuat Cebesoy, and~~~m~z ~ g say~l~~hat~ras~nda eski bahriye
naz~r~~Cemal Pa~a'n~n Mustafa Kemal'e gönderdi~i I ~~ Haziran 1920 günlü mektubun baz~~kumlar~n' alm~~t~r. Orada ~unlar da vard~r :
"Onlar~n (Ruslar~n) fikrince Türkiye ile Rusya aras~ nda kafi bir ittifak muahedesi imzalamak laz~md~r. Yaln~z bir noktan~n hallini lüzumlu görüyorlar. O da
Ermenistan hududu meselesidir. Radek (Bol~evik ileri gelenlerindendir. ~~g37
"Temizleme"sinde Stalin taraf~ndan ~~o y~l hapse ~nahkUm ettirilecektir) diyor ki,
Antanta'nm (Üçlü Anla~ma veya Itilaf-~~Muselles anlam~ndad~r. Bu tabir genel
olarak Ingiltere - Fransa - Rusya için kullan~l~rd~. Ancak burada Ingiltere - FransaItalya için kullan~lm~~t~r) Ingilizlerin tasallatlar~ndan kurtuluncaya kadar mu
vakkat bir Ermenistan yapal~m. Bu s~~retle Avrupa'da bizim dostlar~m~z olan
amele partisinin bize taarruz vesilesi bulmas~n~~menetmi~~oluruz. Ben bu mesele
için hiçbir mütalaa dermeyan etmiyece~im. Ancak Radek'in ifadelerinde ~ayan-~~
iltifat ve tetkik pek çok siyasi noktalar mündemiç oldu~una kaniim. Gönderece~iniz
sefirin bu babta sarih ve kati bir talimat~~haiz olmas~~ ~artt~r. Bu mesele hal olunduktan sonra Ruslar nihayete kadar bizimle beraber çal~~maya mecburd~~rlar.
Hatta yine Radek diyor ki, can~ m siz Ermeni meselesini halletmemi~~olsan~z da
biz sizinle çal~~maya ve size yard~ m etmeye mecburuz. Ancak Ermeni meselesini
hallederseniz yapaca~~m~z yard~mlar~ n kuvvet ve ehernmiyeti yüz misli artar."
Cemal Pa~a'n~n bu mektubu üzerinde kesin bir ~ey söyliyecek durumda olmamakla birlikte, hat~r~mda kald~~~na göre, an~lan metup Temmuz sonlar~nda Ankara'ya varm~~t~. O, özel bir vas~ta (Cemal Pa~a) kullan~larak Bol~evik partisinin
tan~nm~~~bir gazetecisinin güya özel dü~ üncesini kapsiyordu, ancak resmi a~~zlar~n
ifadelerini teyit etmesi bak~m~ndan önemli idi. ~unu da ekliyelim ki, Ruslar~ n bize
yapm~~~olduklar~~yard~mlar o günkü duruma göre küçümsenecek ~eyler olmamakla
birlikte, yüz misli ile ifade edilecek bir art~~~veya azal~~ a tahammülleri olacak çapta
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sözleriyle U~ak'~ n Yunan eline dü~ü~ünü, yani Ege'deki dü~man~n
yaylada epeyce ilerleyip oraya yerle~ti~ini hemen ayn~~zamanda
ö~renmi~tik. Her yandan böyle s~k~~~k bir duruma dü~üldü~ü s~rada
Meclis ve hükümet çevrelerinde baz~~zaaf ve korku belirtileri olmu~,
ancak Mustafa Kemal, bizim Misak-~~Milli s~n~rlar~ndan ve hele
elimizde bulunan topraklardan fedakarl~k edemiyece~imizi metin
bir dille söyliyerek bu i~i kesin olarak önlerni~tir. Telle~melerin güçlü~ü ve çok uzun sürmesi Bekir Sami Beyle haberle~meyi uzatt~~mdan, Meclisin bu i~ teki kesin red karar~~21 Ekim ~~920 de Bekir Sami
Bey'e tellenebilmi~tir. Meclisin ald~~~~durum üzerine o s~ralarda
~ark cephesi karargah~na gelmi~~olan Rus büyük elçisi Budu Mdiyani, Ermenilere Türkiye'den toprak vermek sorumunun s~rf bir
yanl~~l~k eseri oldu~unu söyle~ni~tir.
Topraklannuzdan Ermenilere parçalar vermek yönünü reddetti~imiz vakit henüz Kars al~nmam~~t~~ve yaln~z Sankam~~'~~kaybetmi~~olan Ermeni ordusu pek sars~lma~m~~olarak kar~~m~zda duruyordu. Bu metin kar~~l~ktan sonra Kars'~~almam~z Ruslar üzerinde
ba~ka bir tesir yapm~~t~r.
Hat~rlarda oldu~u gibi, Türk - Rus Dostluk Antla~mas~~birinci
Inönü vuru~mas~ndan (g - ~ o Ocak 1921)
ve Milli hükümetin de
davetli bulundu~u Londra Konferans~ndan (2 ~~ ~ubat - ~~2 Mart 192 )
sonra siyasal özde olan Ingiliz-Rus ticaret antlairmasiyle ayn~~günde, 16
Mart 1921 de imzalanacakt~r. E~er zaaf gösterilip A~ustos 1920 de
R~~slarca ileri sürülen Ermenistan'a toprak verme i~i kabul edilseydi
ne olurdu? Bunu talunine çal~~acak de~iliz.
Red edilen bu Rus iste~inden epey sonra Ankara'ya gelmi~~
olan Rus büyük elçisi Budu Mdivani, iki Inönü vuru~mas~run, Londra'ya ça~~nlmam~z~n ve bu durumun Rusya'da do~urmu~~oldu~u
kayg~larm tesiri alt~nda olarak biteviye dostluk ve yak~nliktan bahsediyordu. Bir görü~memiz s~ras~nda Rusya'n~n Ermenistan lehinde
Do~u Anadolu'nun bir k~sm~n~~istemekle az kals~n bu münasebetleri
onanlam~yacak biçimde bozmak üzere bulunmu~~oldu~unu kendisine hat~rlatt~ m. Mdivani ~unlar~~dedi: Siz Ermenilere bizim istedi~imiz topraklar~~verdiniz mi? —Hay~r— Buna ra~men dostluk
antla~mas~~imza edilmedi ve yard~m yap~lmad~~m~? —Evet—. Biz
o vakit Bat~~dünyas~nda propagandalanm~z~~yürütebilmek için sizden
Ermeniler lehinde toprak istedik, ve bu sayede propagandam~z~~

KUVAY-I M~LL/YE DEVRINDE ATATÜRK'ÜN DI~~SlYASASI 683

yürüttük. Siz de istenilen yerleri vermedi~iniz için bir ~ey kaybetmi~~
olmad~n~z. Biz hiçbir vakit gerçekten o topraklar~~vermenizi dü~ünmedik ve istemedik.
Çok sonra 1934 y~l~nda Mdivani ile olan bu görü~meyi Atatürk'e
anlatt~~~m vakit o, ~u yolda bir dü~ünce ileri sürmü~tü: "Farz-~~
muhal olarak biz bu yerleri Ermenilere verseydik ne olacakt~ ? ~imdi
oralan Ermenistan'la birlikte Rusya'n~n bir parças~~olurdu ve Ruslar
Ermenistan'~~ istilâ için en s~k~~~k bir zamarum~z~, mesela Sakarya
muharebesi s~ralar~n~~seçerlerdi". Esasen s~rf propaganda için ileri
sürülen bir istek bu kadar ciddiyet ve kesinlikle yap~ lmaz, i~in esas~~
az çok kar~~~tarafa duyurulur. Herhalde biz o s~ rada Ruslara uyayd~k
pek çok ~ey aleyhimize de~i~irdi.
Yukar~da anlatt~~~m~z olaylar~n bir k~sm~n~~ilk olarak 1934 te
bas~lm~~~olan "Türkiye Devletinin D~~~Siyasas~" adl~~eserimizde
daha çok özet olarak anm~~ uk. General Ali Fuat Cebesoy, ad~~geçen
eserinde Mustafa Kemal'in bu yönleri tespit eden 14 Eylül 1336
(1920) günlü yaz~s~n~~oldu~u gibi koymu~ tur (s. 472 - 475). Orada
Rusya'n~n bize kar~~~aksi durumu, yurdumuz içindeki Bol~evik propagandas~~dahil, aç~kça ve bütün aynnt~lanyle anlat~lmaktad~r. Buna
ra~men General bu bilgilerle tamamiyle z~ t olarak eserinin s. 484
ünde daha yukar~da and~~~m~z Rusya'n~n Ermenistanla sava~~m~z~~
ho~~görebilece~i gibi mütalâalan serdetmektedir.
Mustafa Kemal'in Karabekir'e çekti~i, yukar~da görülen ~~ Haziran 1336 (1920) günlü telin "saniyen" diye ba~layan k~sm~n~n
sonundaki "...ve bu münasebetle içine dü~ece~imiz vaziyette rücu
imkan~~kalmad~~~n~~gösterdikten sonra, Bol~ eviklerden bilmukabele
istihsal-i menafi imkan~~kalmaz. Sadece onlar~ n muti esiri oluruz.
Alman seferine de böyle girmi~~oldu~umuzu daima tahattur ediyoruz" sözlerinin ifade ettikleri siyasa, Kuvay-1 Milliye devrinde ve
ondan da sonra hükümetin bir düsturu ve bir çok ba~ar~n~n s~rr~~
olmu~tur.
Üzerinde durdu~umuz Ermenistan'la sava~~olay~nda biz, Kaz~m
Karabekir'in istedi~i gibi, May~s veya Haziran 1920 de, Bat~~devletlerinin birlikleri henüz Batum'da iken Ermenilere çatnu~~olsayd~k
ve bu birlikler Ermenilerle i~ birli~i yapsalard~, o vakit Bol~evikler
Kafkasya'da iki tarafa fakat en çok bize her istediklerini kabul ettirebilecek bir hakem durumuna geçmi~~olurlard~.
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Mustafa Kemal'in demin and~~~m~z ~~Haziran günlü telinin
"salisen" diye ba~layan k~sm~nda, ayr~ca bir yard~m görülmezse ~ark
cephesindeki üç firka ile Ermenilerin çabuk ezilmesinin ve bu kuvvetlerin yok edilebilecek ölçüde yak~ndan kovalanmas~mn muhakkak
olmad~~~~belirtilmektedir. Gerçi Ermeniler yaln~z bu üç tümenle
kesin olarak yenilmi~~ve b~rak~~ma ile bar~~~dilemek zorunda kalm~~lardm Bundaki âmiller aras~nda, Ermeni ba~komutanl~~~ mn Kars
kalesinin ilerisinde, onun 600 topundan faydalanam~yaca~~~bir yerde
büyük bir vuru~may~~kabul etmesi, ondan sonra Türk ordusu bu
kaleyi çevirmeye ba~lay~nca oradaki Ermeni askerlerinin kaçq~p o
koca k.alenin bedavadan elimize dü~mü~~olmas~~vard~r. Mustafa
Kemal ise bu gibi beklenilmesi makul olmayan iyi talihleri hesaba
katarak önemli i~lere giri~ecek bir adam de~ildi.
2. BATILI DEVLETLERIN KAFKAS SIYASASI VE
BATUM'DAKI I~GAL KUVVETLERI

Bat~~devletlerinin ~ g~ g ve 1920 y~llar~nda Kafkas ve daha genel
olarak Rus siyasas~mn birtak~m bocalamalar geçirdi~i bilinmektedir."
Bu y~llarda sava~~bakan~~Çörçil ba~ ta olmak üzere bir k~s~m
~ngiliz bakanlar~~Bat~l~~bir ordunun yard~ miyle Kolçak veya Denikin gibi Çarc~~amiral ve generallerden birinin Moskova'y~~kolay—
hkla al~p oraya yerle~ebilece~ini iddia etmekte idirler. Onlar bu gibi
generallerin ba~ans~zh~nu k~smen olsun onlar~~desteklemekte gösterilen tereddütlere ve siyasal bocalamalara atfediyorlard~~18.
~ngiltere ba~bakan~~Loyd Corc (Lloyd George) ise, tâ ba~tan,
Bol~eviklerle ~u veya bu biçimde anla~maya ve böylelikle onlar~~
Türklerden ve genel olarak Do~u uluslar~ndan ay~rmaya taraftar
olmu~tur.
Paris konferans~~ s~ras~nda, 12 Ocak 1919 da, Mare~al Fo~"
Almanlarla bar~~~ p Bol~evikler aleyhine yürümeyi önerdi~i vakit,
u Bu siyasa, Ingiltere bak~m~ndan, en iyi, o s~rada sava~~bakan~~olan Winston
ChurchilPin La Crise Mondiale" c. IV Ilinden ve Rusya bak~m~ndan da eski d~~i~leri bakan~~P. Milioukorun "La Politique Extrieure des Soviets" adl~~eserinden
takip edilebilir.
Bk. Churchill, an~lan eser, s. 235 v.d.
n Foch. sava~~n son aylar~nda Bat~~cephesinde Frans~z ve Ingiliz ordular~n~n
fiili ba~komutan~.
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önce Amerika Cumhurba~kan~~Vilson, sonra da Loyd Corc bunun
aleyhinde bulunup Bol~eviklerle görü~~n yolunu daha uygun bulmu~lard~~18.
Ingiltere'nin ve az çok da öbür Bat~l~~ devletlerin Rus siyasas~~
bu iki kutup aras~nda bocal~yacakt~r.
Kafkas i~inde de durum ayn~d~ r. 26 Ocak 1919 da Ingiltere
Imparatorluk genel kurmay ba~kan~~ Mare~al Vilson (c. II, s. 167)
Batum - Bakü - Krasnovodsk - Merv çizgisi boyunca kuvvetli biçimde
tutunmak dü~üncesinde oldu~unu ve bu yönü Çörçil'in Loyd Corc'a
yazd~~~n~~19, ba~bakan~ n ise bütün bu yerlerden hattâ Istanbul ve
Suriye'den çekilmek istedi~ini aç~klamaktad~ r.
Çarc~~Amiral Kolçak'~n büyük ba~ar~lar gösterdi~i ve Rusya'ya
egemen olaca~~~san~ld~~~~1919 ilkbahar~nda Bat~l~~büyük devletler
onu resmen tan~ mak için bir tak~m ~artlar ileri sürmü~lerdi, bunlar~n
be~incisi ~u idi 20:
"E~er bir yandan Rusya, öbür yandan Estonya, Lettonya,
Lituanya, Kafkas ve Hazer, a~~ r~~ülkeleri aras~ ndaki münasebetlerin
çözülme biçimi çabuk yap~ lacak bir anla~ ma yolu ile elde edilemezse
bu i~~Cemiyet-i Akvam'la dan~~ makla ve onun yard~ miyle elde edilecektir. Bu oluncaya kadar da Rusya hükümeti bu ülkeleri muhtar
saymay~~ve onlar~n fiili hükûmetleriyle ba~la~~ k hükümetler aras~nda
var olmu~~olan münasebetleri tasvip etmeyi kabul eder."
Bu madde Balt~ k ve Kafkas devletleriyle Türldstan'~n muhtarl~k
ve ba~~ms~zl~~~n~ n Ruslarca tan~nmas~n~~istemeye var~ yordu ve Çörçil
siyasas~n~ n bir tecellisi say~ labilirdi.
Yine 1919 y~l~nda May~s ay~nda, Ingilizler Kafkas i~galini Italyanlara devretmeyi dü~ ünürler ve bir Italyan deniz ve kara heyeti
oraya do~ru yola bile ç~ kar. Ancak Haziran ay~ nda Roma'da i~ba~~na geçen Nitti hükümeti bu i~ten vazgeçer 21. Kafkas'~~ bo~alt~p Italyanlara devretmek iste~i de Loyd Core siyasas~ n~n bir tecellisi idi
ve do~rudan do~ruya Ingiltere'ye yük olmadan Rusya ile Türkiye
ve Iran aras~ na bir Italyan duvar~~dikmek amac~n~~güdüyordu.
Milioukof: "La Politique Ext&ieure des Soviets", s. 47.
Field, - Marshal Sir Henry Wilson'un Sir C. E. Callwell taraf~ndan toplanm~~~olan "His Life and Diaries" adl~, ço~u Mare~alin eliyle yaz~lm~~~notlar~ndan
ibaret olan hât~rat~.
2° Bk. Churchill, La Crise Mondiale, c. IV, s. 238.
93, 197.
21 Bk. Milioukof: An~ lan eser, s. 62 ve Sir Henry Wilson, c. II, s. 188, ~~
18

18
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Bu iki kutup aras~nda bocalama siyasas~~daha uzun zaman
sürecektir; Bat~l~~Büyük devletlerin Temmuz 1920 de Batum'u bo~altmalanna kadar her an onlar~n Kafkas bölgesinde olsun sald~rgan
siyasalanmn tekrar canlanmas~~ihtimali vard~. Hele bu siyasa,
Avrupa ve Amerika'da mazlüm say~lan Ermenileri korumak gibi
bir bahane bulunca bu i~i daha kolayl~kla yap~labilirdi.
Batum'un Ermenistan i~i bak~m~ndan önemini daha ba~ka bir
yönden ele alal~m.
Bat~~dünyas~nda ve en çok ~ngiltere ile Amerika'da Ermenilerin
korunulmas~~yolunda adeta halk kütlelerinin ruhlanna kadar sinmi~~
bir istek vard~~ve bu, s~k s~k tepkiler gösteriyordu. Buna kar~~l~k devlet
adamlar~n~n veya kamutaylann çoklu~u dü~man bir Türkiye ile
dü~man bir Rusya aras~na s~k~~nu~, toprak ve maden bak~m~ndan
yoksul bir ülkeyi korunman~n güçlü~ünü, bu i~e giri~ilirse de katlarulacak masrafi denkle~ tirecek bir kazanç elde edilemiyece~ini anl~yorlar&
Yukar~da ad~~geçmi~~olan Amerikal~~General Harbord da Kafkas berisi ülkelerle birlikte Anadolu ve ~stanbul üzerinde toptan bir
manda ahmlmadan Amerika'n~n yaln~z Ermenistan mandas~n~~kabul
etmesi aleyhine rapor vermi~ti.
Bat~~dünyas~n~n Ermenistan siyasas~~da bu iki z~t istek ve dü~ünce
aras~nda bocalam~~~ve 1920 y~l~~Temmuzunda ~ngiliz - Frans~z ve
~ talyan birlikleri Batum'dan çekilinceye kadar hangi dü~üncenin
üstün gelece~i kesin olarak belli olmam~~t~r. Bu yolda ileride isabeti
veya isabetsizli~i görülebilecek tahminler yap~labilirdi, ancak yeni
kurulmu~~ve henüz kimse tarafindan tan~nmam~~~olan Türk Milli
hükümetinin mukadderatiyle bu gibi tahminlere dayan~larak oynamlamazd~.
~ngiltere'de Batum'u bo~altmak iste~i gitgide kuvvet bulmakla
birlikte, bu limandaki ~ngiliz i~yar ve subaylar~n~n bir ço~u bu bo~altmamn aleyhinde çal~~~yorlard~ ; bo~altmay~~önlemenin en iyi çaresi
de hiç ~üphesiz Bat~l~~birlikler daha Batum'da iken bir Türk - Ermeni
sava~~n~n ç~kmasiydi. Bu ç~kar ç~kmaz Batum behemahal Ermenilere
yard~ m için bir üs olacak, oraya yeni yeni kuvvetler gelecek ve belki
de Ermenistan'a yaln~z silah ve cephane ile de~il, askerce de yard~m
edilecekti. Halbuki Batum bir kere bo~alt~ld~ktan sonra onun yeniden
i~gali pek az muhtemeldi.
Mustafa Kemal'in yukar~da and~~~m~z ( s. 81 ) General Har-
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bord'a verdi~i and~çta Ingiliz lu~ lurtmalan üzerinde durmas~~ (6 i~aretli bolek) bu gibi istek ve olaylarla ilgilidir.
Batum'un bo~alt~l~p bo~alt~ lmamas~~konusunda Ingiltere'de çarp~~ an cereyanlar~ , Ingiliz bakanlar kurulu ve ba~la~~ k devlet adamlar~~toplant~lar~ nda söylenen sözlerden de anl~yabiliriz. Imparatorluk
genel kurmay ba~ kan~~ Mare~al Vilson'un notlar~~ bu konuda epey
bilgi vermektedir. Kamutay'daki sorular ve bas~n yay~nlar~~ da bu
bilgileri bütünler.
Erzurum kongresi Misak-~~ Milli'nin esaslanm vaz etmi~, bir
hükümet nüvesi olabilecek olan bir Heyet-i Temsiliye seçmi~~ve
7 A~ustos 1919 da da~~lm~~t~ . Mustafa Kemal Erzurum'a geldikten
sonra da oradaki silah depolar~ ndan silah ve cephane al~p Istanbul'a veya Ermenistan'a ta~~ mak Ingilizler için imkans~z olmu~tu.
Ingiliz bakanlar~~ bu durumu 2 Eylül ~ gig günlü toplant~lar~nda
incelerken söylenilenleri Mare~al Vilson ~öyle not etn-~i~tir22 :
"Biz Kafkasya'y~~ bo~altt~ ktan sonra Ermenistan'da yap~lacak
olan toptan öldürmeler üzerinde tart~~d~k. Körzon 23 orada bir tugay
b~rakmam~za taraftarl~ k etti. Milner 24 de öyle yapt~ . Ancak Bonar
Law 25 , Montegü 26, Austen 27 ve ben buna kar~~n olduk. Ondan
sonra Ermenistan'da toptan öldürmeleri durdurmak için Klemanso'nun 28 Iskenderun'a 12.000 ki~i gönderme önergesi üzerinde tart~~t~ k. Körzon'la ben bu önergeyi inan~ lmayacak kadar hayali (fantastic) diye vas~fland~rd~ k. Ben anlatt~ m ki bu i~~ 12.000 Frans~z~n
yapabilece~i bir askeri hareket de~ildir, Iskenderun'dan Erzurum'a
kadar demiryolundan faydalanarak veya yaya olarak 450 mil (700
hük~lmetince) kabul
Kim. kadar) yol vard~ r, ve hükümetçe
olunan ~ u önergeyi yapt~ m: Frans~zlar~n göndermek istedi~i 12.000
ki~iyi kabul edelim, Batum'la demiryolunu onlara açal~m, bütün
ta~~t imkanlar~m~z~~ verelim ve her bak~mdan bu 12.000 ki~inin ErYukar~da an~ lan eser, c. II, s. 212.
D~~i~leri Bakan~~ Lord Curzon of Kedleston.
~.
24 Alfred Viscount Milner, sömürgeler bakan
, Kamutay'da hükümet temsilcisi.
25 Andrew Bonar Law. Has Mühür Bakan~
26 Hindistan Bakan~~Montagu.
27 Austen Chamberlain, Maliye bakan~.
28 Frans~z ba~bakan~~Georges Clemenceau.
22

23
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zurum'a varmas~n~~kolayla~t~ ral~m 2°. Bu kabul edildi, Kürzon da
buna göre Balfur'a 30 tel çekecektir."
15 Ocak 1920 de Mare~al Vilson Paris'e ça~~r~l~ r ve orada
yap~ lan "Yüksek Meclis"in toplant~s~~dolay~siyle ~unlar~~ yazar
(c. II, S. 223) :
"Burada tam bir karmakar~~~kl~ k var. "Frok"lar 31 bir hafta
çal~~m~~ lar ve bir i~~görememi~ler. ~imdi Körzon, Batum - Bakü
çizgisini tutmak istiyor ve Montegü onu destekliyor. Istanbul için de
bir karara var~ lmam~~ ..."
Ayn~~ toplant~ da Ingiltere birinci deniz lordu 32, Denikin'in 33
Hazer denizindeki gen~ilerini ele geçirmek için Ingiliz gemicilerinin
gönderilmesini ileri sürer, çünkü art~k tayfalar~ n Denikin'e ba~l~l~klar~ na güvenilemez olmu~ tur. Ancak bunun yap~ labilmesi BatumBakü yolunun güvenle elde tutulmas~na ba~l~ d~r. Mare~ al Vilson
bunun Ingiliz askerlerince yap~lmas~ na kesin olarak kar~~nl~k gösterir:
bunun için, Kafkasya'da iki ve Istanbul'da da (yedek) bir tümen
bulundurmak gerekir, der. Ancak bir karara var~ lmaz. Loyd Core da
toplant~lar~ n birinde: e~er Lenin 34 kendi haline b~ rak~l~ rsa ne Gürcistan'a, ne Azerbaycan'a, ne Lehistan'a ne de Romanya'ya çatm~yaca~~m söyler. Mare~ al Vilson ise tam aksini iddia eder.
19 Ocak 1920 toplant~s~~için ayn~~Mare~al ~unlar~~yazar (c. II,
S. 224).
"Klemanso ba~kanl~ k ediyor 35, Loyd Corc, Walter Long 38
26 ingilizlerce bunlar~ n Batum - Kars - Sar~kam~~~demiryolu üzerinden Erzurum'a gönderilmesi dü~ünülmü~ tür. Gerçektense Frans~zlar~n, bir bak~mdan olsun
istedikleri, o s~rada Suriye ve Kilikya ~ngiliz i~gali alt~nda bulunclu~undan ve bunlar
oradan çekilmek üzere olduklar~ndan, bu çekili~i çabukla~t~rmak ve sa~lamla~t~rmak olmal~d~ r. ~skenderun yolunu o yüzden ileri siirmü~lerdir.
30 Arthur James ~~ . Lar! Balfour, Has Meclis ba~kan~, Paris konferans~nda
ikinci ~ ngiliz murahhas~.
81 "Frock". Mare~al Vilson "Conseil Suprâme" üyelerine (bar
~~~ i~inde son
söz sahibi olan ba~la~~klar aras~~yüksek meclis) bu lâkab~~ takm~~t~. Elbise, çocuk
entarisi gibi anlamlar~~ oldu~u gibi bizim frak dedi~imiz elbiseye de denir.
82 ~ ngiliz donanmalarm~n genel ba~ komutan~~
Amiral Beatty.
88 Bat~~devletlerinden yard~m görerek Bol~
eviklerle sava~an ve o s~ralarda
bozulmu~~olan Carel Rus generali.
84 Rusya'da komunistli~i yerle~ tiren önder; o s~
rada Rus ba~ bakan~.
85 Frans~z ba~bakan~~Georges Clemenceau; bir gün sonra çekilecektir.
86
Long (Walter Hume); o s~rada deniz bakan~.
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Winston 37 , Beatty 38 , Ben, Fo~~38 , Nitti 40 ve saire. Kafkas üzerinde
konu~ tuk. Gürcistan ve Azerbaycan'~n silâhland~r~lmas~~üzerinde
dü~üncem soruldu. Hazer denizi egemenli~i elimizde olmad~kça
buna tamamiyle kar~~n~ m, bu egemenlik de iki tümenin kullan~lmas~na ba~l~~oldu~undan, bu ise imkâns~z bulundu~undan, an~lan
silâhland~rmaya kar~~n~ m dedim, çünkü e~er Denikin dü~erse Bol~ evikler herhalde Bakû'yu al~ rlar ve bütün silâhlar Bol~eviklere arma~an edilmi~~olur. Fo~~benimle oldu. Bunun üzerine "Froklar"
Gürcü ve Azeri temsilcilerini ça~~rtt~lar ... Onlar da Loyd Corc'un
dü~ üncesinin lehine ve Winston'unkinin aleyhine olarak bir Çarc~~
olan Denikin'den korktuklar~n~~ve nefret ettiklerini söylediler.
" . Biz (asker ve denizci centilmenler) toplant~dan ç~kar~ld~k
ve "Froklar" Gürcü, Azerbaycan% ve Ermenileri silâhland~rmaya
ve beslemeye karar verirler. Fo~'la ben miktar üzerine mütalâam~z~~
bildirece~iz."
de yine bu konu üzerinde Ingiliz bakanlar~~aras~nda
~ubat 1920
tart~~~hr. 12 ~ubatta Mare~al Vilson'un notlarmda ~unlar vard~r
(c. II, s. 221) :
"Loyd Corc'la birlikte Paris'te bulunan Körzon, Gürcistan'la
Azerbaycan hakk~ nda ve onlar~~desteklemek gerekti~i konusunda
(Londra'ya) gülünç bir tel çekmi~tir. Tam o s~ rada ben de Batum'daki
tugay~m~z~n geri al~nmas~~için yazmak üzere idim. D~~i~leri bakanl~~~nda bir toplant~~oldu ve Hindistan'~ n korunulmas~~için bu ileri
hatlarda durmam~z~n imkâns~zl~~~ m harita üzerinde aç~klad~m.
Gösterdim ki Palestin - Musul - Burucird hatt~, (tutulmas~) mümkün
olan tek hatt~ r ve siyasam~z~~ona uydurmahrz. Paris'teki delilerin
daha dün onlar~~fiili (de facto) hükûmetlerini tan~m~~~olmalar~na
ra~men Gürcistan ve Azerbaycan'~n Bol~evikle~ecekleri tamamiyle
do~rudur. Körzon'un, sava~~bakanl~~~~ile darn~madan Iran'la az
önce yapt~~~~anla~maya ra~men bu ülkeden ç~kaca~~m~z da do~rudur. Bütün bunlar kornitece41 kabul edilip Körzon'a tellendi. (Bu)
Winston Churchill; o s~rada sava~~bakan~.
Beatty (Amiral David); birinci deniz Lordu.
" Frans~z mare~ali ve ba~la~~k ordular~~ ba~komutan~~Foch.
4° Italyan ba~bakan~.
~~n41 ~ngiliz bakanlar kurulunun bir k~s~m üyeleriyle ordu ve donanma ba
Komitesi".
dakileri kapsayan "Sava~~
37

38

B~lUot~~n C. XX F 44
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iki telimiz, Körzon'a ve Paris'te bulunan "Froklar"a, üzerinde dü~ünülecek bir konu verecektir."
16 Mart 1920 de Ingiltere, bilinen ~artlar alt~ nda Istanbul'u
resmen de i~ gale kallu~u~~~s~ rada Batum'daki birliklerinin ço
~unu
oradan çeker ve bir tugay yerine orada yaln~z iki tabur b~ rak~r. Onun
çekti~i kuvvetler yerine Frans~ z ve Italyanlar oraya kuvvet gönderirler, yani Batum'daki Bat~l~~ kuvvetler pek azalm~~~olmaz.
Nisan 1920 sonlar~nda Bat~ l~~ devletler San-Remo'da topland
~klar~~ s~ rada Osmanl~~ i~ ini de ka~~
t üzerinde bir sonuca ba~larlar.
Orada Ermenistan'a kuvvet göndermeme~e, ancak Ermenileri silahland~ rmaya karar verilir. Mare~al Vilson 20
Nisan toplant~s~~ için
~unlar~~ yazar (c. II, S. 233) :
"Konu: Türkiye. Nitti açt~~ ve Loyd Corc dedi ki, bu sabah
üç devletten hiçbirinin Ermenistan'a bir tabur bile göndermemelerine, Türklerle sava~malar~~ için Ermenilerin silahland~ r~lmas
~na
karar verilmi~ tir; e~er Ermeni davas~~ hakl~~ ise ve e~
er Ermeniler
yeter güçte iseler kazanacaklard~ r; e~er de~illerse kurtar~
lmaya de~mezler (Worh saving) — [Not —Art~ k burada azl~klar~ n korunulmas~ , küçük devletlerin, uluslar~ n kendi mukadderat
~n~~tayin etmek
hakk~ , Türklerin insaniyetsizli~
i (brutality), Müslümanlarca toptan
öldürülen zavall~~ H~ ristiyanlar hiç an~lmam~~t~
r]. Kötü bir alay olan
(cynical) bu itirafa Milleran" da kat~ld~ ...
"Körzon, e~er mesela ~imdi Türklerin elinde olan Erzurum,
onu ele geçirmekten tamamiyle âciz bulunan Ermenilere verilirse,
veya Ermenistan'a denize bir ç~ k~~~verilir ve bunu filen sa~
layacak
durumda de~ilse, Türkiye ile Ermenistan s~ n~ rlar~~
nas~ l çizilebilir
diyerek sa~duyu ile konu~ tu. Ben (Mare~
al Vilson) kendisi silahs~z
olan bir Ermenistan'~ n tamamiyle silahlanm~~~
bir Türkiye ve yeniden
silahlanm~~~bir Azerbaycan kar~~s~nda nas~
l durabilir? diye sordum.
Bu gibi sorular "Froldar"a fazla geldi~inden Nitti toplant~y~~kapatt~.
Fo~~ve ben kolkola tepeden a~a~~~indik; bu toplant
~n~ n ~ imdiye kadar
yap~lm~~~olanlar~ n en ac~ n~ laca~~~oldu~
unda dü~ ünce birli~inde
bulunduk. Mare~al'in 43 dedi~i gibi, "iki paral~ k poltika" utan
~lacak
bir gösteri oldu."
42
43

Yeni Frans~z ba~bakan~~ Alexandre Millerand.
Mare~ al Foch'un sözü: "La politigue
dem( sous".
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Yine San - Remo'da yap~lan 22 Nisan toplant~s~nda Batum'daki
iki Ingiliz tarburunun çekilip çekilmemesi üzerinde uzun tart~~~l~r.
Fo~, Vilson ve Badoglio'nun 44 orada iki tümen bulundurmak gerekti~ini ileri sürmeleri üzerine siyasal kimseler duruksarlar.
23 Nisan toplant~s~nda konu~ulanlar~~ Mare~al Vilson ~öyle
anlat~r (c. II, s. 255).
"Erzurum'un Ermenilere verilip verilmiyece~i konusu bütün bir
toplant~y~~ald~. Biz askerler Ermenilerin oray~~hem almaktan hem de
al~koymaktan âciz olduklar~n~~söyliyerek aleyhte bulunduk. Bunun
üzerine Batum için iki tümene ait kâ~~d~m~z~~ortaya koyup tart~~may~~
açt~k; bu, Körzon ve Bertölo 45 için tam bir nakavt (knock-out)
oldu. O gün daha sonra "Froklar" yeniden Batum konusu üzerinde
tart~~~r ve ~u ak~ll~ca sonuca var~rlar: Miln 46 ve dö Robek'e 47 uygun
gördükleri anda oradan çekilmek iznini vermek. Ben derhal bunu
Miln'e telledim.
"Ö~le üzeri "Froklar" Erzurum hakk~ nda ~ahane bir vuru~maya (battle - royal) giri~ tiler ve bu ertesi sabah yeniden ba~lamak
üzere ak~am 7 de durduruldu..."
Ertesi günkü 24 Nisan toplant~s~~için Mare~al ~unlar~~ yazar
(c. II, s. 235) :
"Bu sabah "Froklar" Erzurum hakk~ nda hiçbir anla~maya
varmaya muktedir olmad~klar~~için Milleran'~n önermesi üzerine i~i
Ba~kan Vilson'a " sunmay~~kabul ettiler. Bunun daha birkaç hafta
kaybetmek gibi de~er biçilmez bir faydas~~ vard~r. Bundan ba~ka
büyük dostlar~~Ba~kana 46 koltuk vermi~~olmay~~(kazanmar=carting)
kuvvetle umuyorlar. Benim inan~ ma göre o, bu görevi kabul edecek,
Erzurum'u Ermenilere verecek ve onlar~ n bu kenti almalar~~ve korunulmalar~~için "Froklar"a buyrukta bulunacakt~r."
44 Italyan Generali sonra Mare~ali Badoglio .
" Philippe Berthelot, Fransa d~~i~leri Bakanl~~~nda genel sekreter. Türk
dü~man~~diye tan~nm~~t~. Loyd Corc'dan gördü~ü aileyi bir iyilik onu ayr~ca ~ngiliz
ba~bakan~n~n minettar~~ve pek çok i~te yard~mc~s~~k~lm~~t~r.
44 General Sir George Milne, Istanbul'da ~ngiliz komutan~. Karadeniz ve
Kafkas'taki Ingiliz kuvvetleri de ona tabi idi.
4' Amiral de Robeck. ~stanburcla ~ngiliz komiseri. 18 Mart 1915 de Çanakkale'de yenilen amiral.
44 Amerika Cumhurba~kan~~Woodrow Wilson.
44 Amerika Cumhurba~ kanma.
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Ancak gerekli bulunca Batum'dan çekilmek yetkisinin General
Miln'le Amiral Dö Robek'e verilmesinden birkaç gün sonra bu yetki
onlardan geri al~n~r, May~s 1920 ba~lar~nda toplanan bir Ingiliz
bakanlar kurulu için Mare~al Vilson ~unlar~~not etmi~tir (c. II, s. 236) :
"Körzon beni tiksindiren uzun boylu saçmalardan sonra iki
taburumuzun ~imdilik orada (Batum'da) kalmalar~ na hükümeti raz~~
etti. Vinston (Çörçil) mücadele etmedi. Ben ettim, ancak yenildim
(overruled)."
Bu yoldaki mücadele devam ededurur. 17 Haziran 1920 de bir
bakanlar toplant~s~nda i~~yeniden konu~ulur, General Miln'~n Batum'daki kuvveti geri çekmek iste~ine ra~men hükümet buna raz~~
olmaz (Mare~al Vilson, c. II, s. 244).
Batum, Kafkas ve Do~u Anadolu durum ve olaylar~n~n Ingiltere hükûmetince nas~l görüldü~ünü ve ele al~nd~~~n~~içeriden belirten Ingiliz genel kurmay ba~kan~n~n notlar~n~~yukar~da and~k. Daha
önce de dedi~imiz gibi, Batum'daki Ingiliz kuvvetinin bir k~sm~~
Mart 1920 ba~~nda Istanbul'un ayn~~ ay~n 16 s~nda yap~lacak olan
i~gali için oradan al~nmas~~dolay~siyle bu kuvvet iki tabura inmi~ti.
Ancak orada Frans~z ve Italyan birlikleri de vard~~ve bunlar~n tümü
hat~n say~l~r bir kuvvetti. Ingilizler Batum'dan çekilince öbür iki
devlet de çekilecelderdi. Merkezde ve üst kademelerde bulunan
komutanlann bir an önce Batum'dan çekilmek istemeleri oradaki
kuvveti bir Bol~evik sald~r~s~na dayanabilecek güçte saymad~klar~ndand~. Asker olmayan ve Batum'da kahn~lmas~n~~isteyen bakanlar~n ço~u ise iki türlü dü~üncenin tesiri alt~ndayd~lar: ~ ) Kafkasya'da bulundurulacak bir kuvvet Hindistan'a ve Iran'a sald~racak
bir orduyu yandan tehdit eder, bu iki ülkeyi böylelikle korur ve
Bol~evikler Batum'daki kuvvete çatmadan Iran'la Hindistan'~~tehdit
edemezler; 2) Batum'da kuvvet bulundurmak Kafkas ve Do~u Anadolu i~lerine kar~~mak ve onlar üzerinde tesirde bulunmak imkan~n~~
verir ve bu arada Gürcistan'la Ermenistan'~n ba~~ms~zl~~~n~~korumaya
yard~m eder.
Bir çok Ingiliz devlet adam~~da bunun için veya bu bahane ile
Batum'da kalmak istiyorlard~. Onlara göre e~er Türkler, Ermenilere
sald~r~rlarsa Ingiltere, Avrupa ve Amerika halk efkar~nda has~l olacak olan tepki, Batum'da üç büyük devletin birlikleri bulundukça,
sava~~gereçleri göndererek ve hattâ asker yoll~yarak Ermenistan'~n
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yard~m~na gidilmesini mecburi k~lar ve o sayede Kafkasya'y~~bo~altmamak iste~i "emperyalist" dü~üncelere de~il, bütün Bat~~ dünyas~n~n vicdan~na uymak iste~ine hamledilebilir.
~ngiltere'de bu i~~üzerinde ayr~ca iki dü~ünce çarp~~maktayd~.
Askerler: pek güzel, Batum'da kalal~m, ancak bunun için iki tümen
ister, yoksa oradan çekilmeliyiz, diyorlard~. Tutumsal durum ve ordunun terhis edilmi~~bulunmas~~ dolay~siyle bu kadara gitmek istemeyenler ise Bol~evikler Ermenistan'~~ele geçirmedikçe Batum'da nispeten
ufak Bat~~birlikleri tehlikede bulunamaz ve dolay~siyle orada kalmakta fayda vard~r, diyorlard~.
Öbür yandan San - Remo toplant~s~nda (zo Nisan günlü toplant~~
Bk. yukar~da s. ~~o6) Erzurum'un Ermenistan'a kat~l~p kat~lmamas~~
sorumunda bu devlete yard~m etmemek sorumu, bu yeni devletin Erzurum'u ve Do~u Anadolu'yu fethetmesine yard~mda bulunmamalda
ilgili olup, Ermenistan'~n Türklerce ezilmesi ~~kk~~ o s~rada bahis konusu de~ildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Mustafa Kemal için de Batum'da Bat~~devletleri askerlerinin bulunmas~, bir Türk - Ermeni
sava~~nda Avrupa ve Amerika'da aleyhirnizde yap~lacak ~iddetli
propagandalar yüzünden Ermenilere yard~m~~ sa~l~yabilecek bir
olayd~. Bir kere de bu yola girildi miydi, Batum'a yeniden daha bir
tak~m Bat~l~~birliklerinin gönderilmesi yönü gözönünde bulundurulmas~~ gereken bir tehlike idi.
~ngiltere hükümetini kendi komutanlar~na ra~men Batum'da
asker tutmaya sevkeden ârnillerden biri de, demin and~~~m~z
Avrupa ve Amerika halk efkâr~~idi. Bugünkü günde o devirde bu
ülkelerde Ermenilere kar~~~beslenilen ilgi ve teveccühün derecesini
anlamak güçtür, ancak o vakit bu duygular çok ~iddetli idi.
Kafkaslar~n bo~alt~lmas~~söylentileri ortaya ç~ kt~kça bir çok yaz~,
söylev ve Kamutay'da sözlü sorular yolu ile ~ngiliz hükümetine Ermenileri kendi hallerine b~rakmamak gerekti~i hat~rlat~yordu 50.
Hattâ ~ngiltere'de ve Cemiyet-i Akvam çevrelerinde çok
nüfuzlu olan Lord Robert Sesil 51 e~er hükümetin hem Denikin,
5° Firuz Kâz~m-zade'nin "The Struggle for Transcaucasia" adl~~eserinde (s. 259)
bu yolda baz~~örnekler vard~r.
51 Edgar Algernon Robert Cecil of Chelwood. Paris'te ba~la~~klararas~~Yüksek
ekonomik meclis ba~kan~~olup Amerika Cumhurba~kan~~Wilson ile birlikte Cemiyet-i
Akvam anayasas~n~~(Covenant) haz~rlam~~t~. (Ingiliz kamutay~~ tutanaklar~na göre
F. Kâz~m-zade, S. 259).
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hem de Ermenistan'a yard~m edecek paras~~yoksa önce Ermenilere
yard~m etmesi gerekti~ini Kamutayda ileri sürmü~tü.
Yukar~daki yaz~lar Ermenistan sava~~na May~s veya Haziran
1920 de giri~menin neden Bat~~büyük devletlerinin durumu bak~m~ndan do~ru olmad~~~m anlat~r. Batum'da Bat~l~~devletlerin birlikleri bulundukça Ermenilerle ba~ba~a sava~abilmek ihtimalimiz çok
azd~.
Ileride görece~imiz gibi, Amerika âyam ~~Haziran 1920 de
Amerika'n~n Ermenistan mandas~m kabul etmesine kar~~n oy verir.
Bat~l~lar da Temmuz 1920 de, Lehistan yüzünden Bol~eviklerle
aralar~nda ç~kan çetin durum üzerine Batum'u bo~altacaklard~r.
Ancak ondan sonrad~r ki bir Bat~~sald~r~s~~ve Ermenilerin Bat~ldarca
kuvvetle desteklenmesi ihtimali çok zay~flam~~~sarlabilirdi.
Mustafa Kemal'in Kâz~m Karabekir'e çekti~i yukar~da görülen
6 May~s 1920 giinlü telinde Bat~~devletlerinin hattâ Amerika'hlann
bir sald~r~s~ndan bahsedilmesi, Temmuz igzo sonlar~na kadar var
olmu~~olan and~~~nuz durumlar yüzündendir. Trabzon'a bir Ingiliz
asker ç~karmas~~ise gözönünde tutulabilecek stratejik ihtimallerden
biri idi.
3. ~NG~L~Z - RUS MÜNASEBETLERI
Kaz~m Karabekir'in Ermenistan'la sava~mak istedi~i May~s ve
Haziran 1920 aylar~nda Ingiliz - Rus münasebetleri bize pek güven
verecek özde de~ildi ve Ingilizlere kar~~~Ruslar', manevi bak~mdan
olsun, behemehal yan~m~zda bulaca~~nuzdan emin olamazd~k.
General Ali Fuat Cebesoy'un yazd~~~~gibi (s. 484) : "O tarihlerde
emperyalistlere kar~~~istildâlini kurtarmak için harp eden bir milletin
Bol~eviklerin tabii müttefiki olmas~~lâz~m gelirdi" iddias~~yaln~zca
nazari idi.
3' May~s 1920 de Londra'ya Krassin'in ba~kanl~~~nda bir Bol~evik
heyeti varm~~t~. Onunla Ingilizler aras~nda sözde ekonomik görü~meler yap~l~yordu, ancak bunlar pek çabuk siyasal bir öz alm~~lard~.
Siyasal bak~mdan Loyd Corc Bol~eviklerden ~unlar~~istiyordu: Ingiltere ile onun Asya'daki menfaatleri aleyhine propagandadan ve
bunlara kan~maktan vazgeçilmesi, (bu i~te Anadolu'yu da içine alan
Küçük Asya, Afganistan, Hindistan ve Iran ayr~ca an~l~yordu),
Batum'daki Ingiliz birliklerine ve Gürcistan'~n Men~evik hükümetine
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güçlük ç~kar~lmamas~, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin
desteklenilmemesi v.s.
~~Temmuzda Ingiltere bu sorumlarla ve ekonomik sorumlara
dair Rusya'ya bir ültimatom verir ve Rus ba~murahhas~~ bunlar~~
al~p Moskova'ya gider.
7 Temmuzda Lenin bu Ingiliz ~artlar~n~~ pek belirsiz biçimde
ve ilke bak~m~ndan kabul eder, ancak o s~rada Leh ordusu Bol~evikler
tarafindan yenilmi~, Lehistan, Rus istilâsma u~ram~~~ve Bat~l~lardan
kendisini korumalar~n~~istemi~ti (~~o Temmuz). Bunun üzerine Ingiltere ba~ta, Bat~l~~büyük devletler Rusya'ya kar~~~durum al~rlar ve
Ingiliz - Rus görü~meleri yeni bir safhaya girer.
24 Temmuzda Çiçerin 52 Rusya ile Bat~l~~büyük devletler aras~nda e~itlik ilkesine göre bar~~~görü~melerine ba~lan~lmas~n~~önerir.
26 Temmuzda Loyd Corc bunu memnunlukla kar~~lad~~~n~~bildirir
ve Krassin'den ba~ka siyasal görü~meleri idare edecek olan Kamenev'in de Londra'ya gelmesine izin verir 53.
Ancak Fransa her ~eyden ve Bol~eviklerle genel bar~~~yapmaktan
önce Lehistan'~~korumak ve kurtarmak gerekti~i yönünde ayak
direr. Bunun üzerine 29 Temmuzda i~~Moskova'ya böylece bildirilir
ve Rusya, kendisine kom~u olan devletlerle Lehistan'~n kat~lacaklar~~
bir konferansa ça~~r~l~r.
Bu buhranl~~ve gergin hava içinde Bat~l~lar, Batum'daki kuvvetlerini geri alm~~lard~r.
29 Temmuz günlü notaya kar~~l~k gelmedi~inden ve Bol~evikler
Lehistan'da durmadan ilerlediklerinden 3, A~ustos'ta Loyd Core
Moskova'ya yeni bir nota göndererek bu durumun Bat~l~~ büyük
devletleri Lehistan'~n yard~m~na gitmek zorunda b~rakt~~~n~~ söyler
ve baz~~sava~~tedbirleri almaya koyulur.
Londra'daki Bol~evik heyeti ise, el alt~ndan Ingiltere iç i~lerine
alabildi~ine kar~~makta idi. O, i~çi topluluklar~na, baz~~siyasal çevRus d~~i~leri komiseri (bakan~).
Krass~n, Bol~evikli~i daha çok sözde kalan ve komünistli~in kahramanl~k
devri say~lan daha o devirde bile, Londra'da k~zlariyle birlikte herhangi bir ~ngiliz
zengininin sürebilece~i debdebeli hayat~~ süren bir yüksek mühendisti. O s~rada
bol~eviklik Ingiltere'de aforoza u~ram~~~bir durumda bulundu~u için ku~ku uyand~rmamak dü~üncesiyle o gönderilmi~~olmal~d~r. Kamenev ise "klasik" Bol~eviklerdendi ve ~ngiliz - Rus siyasal görü~melerini yöneltmek, ayn~~zamanda da el
alt~ndan ~ngiltere'de fitne ç~karmak görevi ona verilmi~ti,
52

33
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relere ve gazetelere k~smen propaganda yaparak, k~smen de para
da~~tarak Loyd Corc'un Bol~eviklerce sava~ç~~ say~lan siyasas~~
aleyhine Ingiltere'de kuvvetli cereyanlar yarat~r. Lehistan'la yap~lan
görü~melerde de Ruslarca bu devlete kabul ettirmek istenilen baz~~
a~~r ~artlar Ingiltere ve Bat~~devletlerinden gizlenilir.
A~ustosun ikinci yar~s~nda ise Lehler Var~ova'y~~tehdit eden
Rus ordusunu bozup Bol~evikleri bir b~ralu~ma dilemek zorunda
b~rak~rlar.
Bütün bu olaylar~n sonucu olarak Eylül 1920 de Rus murahhas~~
Kamenev'e Ingiltere'den ayr~lmas~~gerekti~i ve geri gelmek isterse
kendisinin bir daha kabul edilemiyece~i bildirilir, yani o adeta
kovulur.
Temmuz ay~nda Batum'daki Bat~l~~devletler kuvvetlerinin geri
al~nmas~, Eylülde Ingiliz - Rus görü~melerinin kavgal~~biçimde kesilmesi ve Rus heyetinin Londra'dan kovulmas~, Türkiye ve Ermenistan'~n ba~ba~a sava~abilmeleri ve arkas~~gelmeyen Ermeni tahriklerine kar~~~konulmas~~ için Türkiye bak~m~ndan en uygun durum
ve havay~~yaratm~~~olur ve sava~~Eylül ~~920 de ba~lar.
Her i~te bir "e~ref saat" vard~r. Ancak onu müneccim ve falc~lar de~il, devlet adam~~ve komutanlar tayin ederler; bu i~te de
öyle olmu~tur. Sava~a öyle bir anda giri~ilmi~tir ki kimse ona kar~~acak ve hareketimizi önliyecek durumda de~ildi. Kas~m ay~nda
Ingiliz - Rus görü~meleri yeniden ba~lamadan ve her iki yan için
birbirinden a~~r~~korkmadan Do~u i~lerine dönmek ihtimali do~madan önce, Sar~kam~~, Kars ve Gümrü al~nm~~, Ermeni ordusu da
sava~am~yacak bir duruma getirilmi~~bulunur.
Ermenistan'a kar~~~giri~ilen sava~~gerçekten bizim bir savunma
sava~~m~zd~ ; ancak görünü~te bir sald~r~~sava~~~say~labilirdi ve dünyaca öyle görülmü~tür. Bu yüzden onu çabuk, pürüzsüz, Batfl~larca
ona kar~~mak eyginlikleri maddile~meden, Ruslar~n da s~k~~~k durumlar~~düzelmeden bitirmemiz gerekiyordu. Ona, Bat~~ülkelerindeki
halk efkâr~~ba~ka yönlerde serbest iken giri~seydik, gerek Batum'daki
büyük devlet kuvvetleri, gerekse Bol~evikler i~e, onu uzatacak kadar
olsun, kar~~abilselerdi, Bat~'da do~acak birtak~m co~kunluklar yüzünden ba~~m~za neler gelece~ini tahmin etmek güçtü. Mustafa Kemal
bu gibi pürüzlü ve tehlikeli i~lere —onlars~z davranmak mümkünken—
giri~ecek adam de~ildi ve "e~ref saati„bekledi. O, Avrupa ve Ameri-
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ka'da olan bitenleri k~smen ö~reniyor, k~smen de seziyordu. May~s
veya Haziran ay~nda Ermenistan'la sava~mak isteyen Kaz~m Karabekir ise ayn~~durumda de~ildi. O, yaln~z o andaki Ermenistan durumu ile kendi ordusunun durumunu gözönünde tutuyordu.
4. AMERIRA'NIN ERMENISTAN MANDASI
Türlü dü~üncelerle Avrupa büyük devletleri istanbulla Bo~azlar~n ve ayr~ca da "Ermenistan" dedikleri as~l Ermenistan'la Do~u
Anadolu'nun manda= Amerika'ya önermi~lerdi. Cumhurba~kan~~
Vilson daha 27 Haziran rg g da ~stanbul ve Bo~azlar mandas~n~~
kabul edemiyece~ini aç~klam~~t~. 1920 y~l~n~n gidi~inden "Ermenistan"
mandas~mn da Amerika'ca kabul edilmiyece~i seziliyordu, ancak
tahmin üzerine kesin bir karar vermek dogru olam~yaca~~~gibi, yukar~da s~ralad~~~rruz ba~ka unsurlar da bu yolda acele etmemeyi
gerektiriyordu. Batum'daki büyük devletlerin kuvvetleri, k~smen
Amerika'n~n bu yoldaki karar~n~~bekledikleri gibi, Türk hükümetinin
de bunu beklemesi do~ru idi. Amerika henüz manday~~reddetmeden
ç~kacak bir Türk - Ermeni sava~~~birtak~m Ermeni dostlar~n~n
propagandas~~sonucunda Amerika'y~~bizim için hiç de ho~~olmayacak
tedbirler almaya sevkedebilirdi.
Amrika'da Ermeni Ulusal Birli~i bu mandamn ~u yönleri
sa~lamas~n~~" istiyordu: ~~) Ermenistan'a mü~avirler göndererek
yard~m edilmesi; 2) K~sa bir süre orada kalmak ve halk~~yat~~t~np
ona güven vermek için 2 ila 4 Amerikan alay~= gönderilmesi;
3) 15o.000 Ermeninin Ermenistan'a göçmesi için yard~mda bulunulmas~; 4) 300.000 öksüzün yeti~mesine yard~m edilmesi, 5) kalk~nma
i~ine yard~mda bulunulmas~.
24 May~s 1920 de Cumhurba~kan~~ViLson, Ermenistan mandas~mn Amerika'ca kabulü için Ayan'a ba~vurur ve ~~Haziranda
Ayan 23 e kar~~~52 oyla icra kuvvetine bu yetkiyi veremiyece~i kar~~l~~~nda bulunur.
Demin de dedi~imiz gibi, May~sta Ermenistan'a aç~lacak bir
sava~~çok tehlikeli sonuçlar do~urabilirdi. Amerika Ayanfn~n bu
" The Armenian National Union of America, Should America accept Mandate for Armenia? New York, ig~ g,s. 12 F. Kâzim-zade, The Struggle for Transeaucasia s. 261 den naklen.
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karar~~birkaç gün sonra Ankara'da duyulmu~, ancak fiili bir abluka
içinde bulunuldu~u için onun gerçeklik derecesi ve ~ümulü Yunan
sald~ r~lar~ n~ n ba~lamas~ ndan az önce ö~renilebilmi~ti.
••
Ermenistan seferi hakk~ nda, genel durumu ayd~nlatmak için su
özeti yapmay~~ gerekli bulduk.
Nisan 1920 de:
Ankara'da Büyük Millet Meclisi aç~ l~r.
Bir çok yerde ayaklanma olmaktad~r.
Güneyde Frans~zlara kar~~~ ba~ar~lar elde edilmektedir.
May:J 1920 de:
Ankara'da Milli hükümet resmen kurulur.
Frans~zlara kar~~~ ba~ar~ lar devam eder ve onlarla bir biralu~ma yap~l~ r.
General Kaz~ m Karabekir Ermenistan'a kar~~~sava~~ilan edilmesini ister.
Ingiliz, Frans~ z ve Italyanlar henüz Batum'dad~rlar.
Bir Rus Bol~ evik heyeti Londra'ya var~ p Ingiltere ile Rusya
aras~nda görü~meler ba~lar.
Amerika Cumhurba~kan~~Ermenistan mandas~n~ n kabulünü
Ayan'a önerir.
Haziran 1920 de:
Amerikan Ayan'~~Ermenistan mandas~n~~ red eder.
Do~u illerinde Ermenistan'a kar~~~muvakkat seferberlik ba~lar.
Frans~zlar~ n Zonguldak'~~ i~gal etmeleri üzerine aradaki birak~~ma bozulur.
Londra'ya ekonomik görü~ melerde bulunmak için gelen Rus
heyetiyle siyasal görü~melere giri~ilir.
Yunan taarruzu ba~lar, Bal~kesir dü~er.
Temmuz 19.20 de:
Yunan taarruzu devam eder, Band~rma, Kirmasti, Gönen,
Bursa, Tekirda~, Edirne dü~er.
Bol~eviklerin Lehistan'a kar~~~ ba~ar~l~~ sald~r~lar~~ dolay~siyle
Ingiltere ile Rusya aras~ nda gerginlik ba~gösterir.
Ingiliz, Frans~ z ve Italyan birlikleri Batum'dan çekilirler.
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A~ustos 1920 de:
Rus - Ermeni antla~mas~~ yap~l~r, Bol~evikler Nahcivan'~~ Ermenilere verir ve bizimle hem Azerbeycan hem de kendileri
aras~ na yeni bir sed sokarlar.
Bol~evikler Türkiye'ye yard~ m~~ Van, Mu~~ve Bitlis illerinden
Ermenilere yer verilmesi ~art~na ba~larlar.
U~ak dü~er, Yunan sald~r~lar~~ durgunla~~r.
Leh'Ierin Bol~ evikleri yenmesi Londra'da Ingiliz - Rus görü~melerinde Bol~ eviklerin mevkiini zaafa u~rat~r.
Eylül 1920 de:
Rus heyeti Londra'dan hakaretle kovulur.
Yunan sald~r~lar~~durmu~tur.
Türk - Ermeni sava~~~ ba~lar.
Ekim 1920 de:
Do~u illerimizden hiçbir parçan~ n Ermenilere verilmeyece~i
Rusya'ya bildirilir.
Kars al~n~ r.
Kas~m 1920 de:
Gümrü al~n~r.
Ermenilerde bize kar~~~koyma imkân~~kalmam~~t~ r, b~rak~~ ma
yap~l~ r.
Londra'da Ingiliz - Rus görü~meleri yeniden ba~lar.
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