KURTULU~~SAVA~I GÜNLERINDE MUSTAFA
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Önsöz
Birinci Dünya Sava~~nda yenilgiye u~rat~lan Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nu ve yenen ~tilaf Devletleri ad~ na ~ ngiltere'yi temsil eden murahhaslar
aras~ nda, 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros B~ rak~~mas~'mn aktinden
dokuz gün sonra, yani 8/9 Kas~ m gecesi, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nu sava~a
sürüklemekten sorumlu Ittihat ve Terakki Derne~i'nin üç önderi -Talat,
Enver ve Cemal Pa~alar- kimi yanda~lanyla birlikte, U-67 say~l~~ Alman
denizaluslyla Istanbul'dan gizlice kaç~ yorlard~. Kaçaklar~n hedefi, ~ngiliz
gizli belgelerine bak~ lacak olursa, Köstence 2, Türk kaynaklar~na göre ise,
K~ r~ m k~y~ lar~nda, Sivastopol yak~ nlar~nda bir sahil kenti olan Gözleve (Evpatorya)'yd~~
Her üç önder de, sava~~günlerinde i~lemi~~olduklar~~ söylenen suçlardan san~k olarak tutuklanmak için Ba~la~~ klarca ve Istanbul'da kurulan
yeni yönetimce aran~yordu 4. 1919 y~l~~ Temmuz'unda, ~ngiliz yanda~~~Damat Ferit yönetimince kurulacak olan özel askeri yarg~tayca, sava~~suçlar~ ndan san~ k olarak, yokluklar~nda (g~yaben) yarg~lanacak ve ölüme mahküm edileceklerdi 5. Daha sonra, Talat ve Cemal Pa~alar, Ermeni katillerin
' Mondros B~ rak~~mas~~ için bak~ n~z S.R.Sonyel: Türk Kuriulu~~Sava~~~ve D~~~Poliiika,
C.I, Ankara 1973, s. 7 vd.; Sonyel: Turk~sh D~Plomacy, 1918-1923, Londra 1975, 5.3 vd.
' ~ ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~ 'n~ n Devlet Ar~ivinde (Public Record Office), Siyasal FO
371 s~ n~f~ nda korunan belgeleri; bundan böyle FO 371 olarak an ~lacakt~ r: FO 371/dosya
3411/belge 196725:, Istanbul'daki ~ ngiliz Yüksek Komiser vekili Amiral Richard Webb'ten
~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~'na kapal~~ telyaz~s~, Beyo~lu 26.11.1918.
~evket Süreyya Aydemir: Makedonya'dan Oriaasya'ya Enver Pa~a, 1914-1922, C.I11, ~stanbul 1972, s.494. Odesa'dan da söz ediliyordu.
FO 371/3411/189162: ~ngiliz Gizli ~stihbarat Raporu, Bern 12.113918; ayn~~ kaynak, belge no. 1196867: ~talya Büyükelçisinden ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~'na gönderilen
23.11.1918 tarihli ad~ r~ ; D~~i~leri Bakanl~~~'ndan ~talya Büyükleçili~i'ne gönderilen 3.12.1918
tarihli yaz~ ; ayn~~ kaynak, belge no. 206293: Bern'deki Ingiliz Büyükelçisi Sir Horace Rumbold'dan D~~i~leri Bakanl~~~'na gönderilen, 13.12.1918 tarihli yaz~.
5 FO 371/4174/118392: Amiral Webb'ten D~~i~leri Bakan vekili Lord Curzon'a yaz~,
~stanbul 7.7.1919.
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kur~unlanna kurban gidecek; Enver Pa~a ise, Buhara'da, Müslüman "Basmac~" ihtilâlcilerinin önderi olarak Ruslara kar~~~sava~~rken, vurularak
öldürülecekti.
Bu üç ~ttihatç~~ önderden yaln~z Enver Pa~a, Türkiye'yi i~gal eden
dü~manlara kar~~~Anadolu'nun ortas~nda ulusal direni~~ve kurtulu~~sava~~~
ba~latan Mustafa Kemal'le yanda~lan Türk ulusalc~lanna kar~~~kafa tutacak; onlar~n bu yolda kazanacaklan sayg~nl~~a ortak ç~kmaya, dahas~, bu
sayg~nl~~~~bizzat kendisine mal etmeye çal~~acakt~ . Ama kendi yücelik duygusu (megalomani), Enver'i, ilk kez daha büyük i~lere sürüklüyor; ~ngiltere ile i~birli~i yaparak, Orta Asya'daki Müslümanlar~~ Bol~eviklerin boyunduru~undan kurtarmay~; bu olmazsa, Bol~eviklerle birle~erek, ~ngiliz ve
Frans~zlar~ n Afrika ve Asya'daki imparatorluklannda ya~ayan Müslümanlar~~ özgürlük ve ba~~ms~zl~~a kavu~turmay~~ dü~lüyordu.
~stanbul'dan kaçt~ktan ve K~nm'da kimi serüvenler geçirdikten sonra 6 ,
1918 y~l~~ sonlar~na do~ru Berlin'e ula~an Enver Pa~a, oradaki Alman, ~ngiliz, Frans~ z ve Rus ajanlanyla düzen çevirmeye ba~l~yordu. Görü~tü~ü
ilk ki~ilerden biri olan Karl Radek adl~~ Bol~evik ihtilâlcisi, ona, Moskova'ya giderek, ~ngiliz emperyalizmine kar~~~Sovyetlerle Müslümanlar aras~nda bir ba~la~ma (ittifak) kurulmas~na yard~mc~~ olmas~n~~ öneriyor; "~ngiliz emperyalizmine kar~~~giri~ilecek olan mücadeleyi destekleyen herkes
Moskova'da iyi kar~~lan~r" diyordu 8 .
3 ~ubat 1920 tarihli ~ngiliz Gizli Raporuna göre, Enver Pa~a, Anadolu ve Azerbaycan'~~ "bir Bol~evik ordusuyla istilâ etmek görevini üstlenmeden önce", bu yöndeki tüm çabalar~~ koordine etmek amac~yla, Almanlarla
Bol~evikler aras~nda bir askeri ittifak kurulmas~~ ve Arap, Türk ve M~s~rl~lar aras~ndaki ak~mlar~n birle~tirilmesi yolundaki davran~~lara büyük
ölçüde katk~da bulunuyor; dahas~ , kolay inand~r~lan Emir Faysal'dan sempati kazanmaya çal~~~ yordu. Ama Faysal, "Arabistan ve Suriye'nin ba~~ms~zl~~~, Rusya ve Osmanl~~ Padi~ah~nca tan~n~ ncaya dek", kesin bir davran~~ta bulunam~yordu'.
Aydemir, s.509.
Edward Hallett Cam A history of Soviet Russia - the Bolshevik Revolution, 1917-1923,
Londra 1966, 5.24.6.
8 K.Okay: Enver Pascha: Der Grosse Freund Deutchlands, 1935, 5.333; ayr. bkz., Carr Il!,
s.247; Aydemir, s.518.
FO 371/5137/E 119: ~ngiltere'nin Hindistan Bakanl~~~'ndan D~~i~leri Bakanl~~~'na
gizli yaz~ , 13.2.1920, ili~ikte, 3.2.1920 tarihli gizli rapor.
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Bu arada, Enver Pa~a, ~ngilizlerle de düzen çeviriyor; 24 ~ubat 1920
ak~am~ , Berlin'deki ~ ngiliz Askeri Kurulu mensubu Binba~~~Ivor Hedley'le
görü~üyor; ona, ~ngiltere'nin Müslüman ülkelerinde ~ngilizlere kar~~~ihtilâ1
k~~k~ rtmak amac~yla, Sovyet yönetimiyle i~birli~i yapmak için Moskova'ya
gitmek üzere oldu~unu; ancak, Ingiltere'yle i~birli~i yapmay~, Bol~evik
Rusya'yla çal~~maya ye~~tuttu~undan, yolculu~unu birkaç gün ertelemek
karann~~ ald~~~ n~~ bildiriyor; bu i~birli~i için ~u ko~ullar~~ öne sürüyordu:
Sudan'a M~s~ r gibi ba~~ms~zl~ k verilmeli; ~ ngiltere ile M~s~ r aras~nda bir
antla~ma imzalanmal~ ; Arabistan'a kendi al~nyaz~sm~~ saptama (self-determinasyon) hakk~~ tan~ nmal~; ~zmir ve Trakya sorunlar~~ Türkiye'den yana
çözümlenmeli. ~ngiltere kendisiyle (Enver'le) anla~~ rsa, her~ey kesinlikle
bütünleninceye dek Berlin'de kalaca~~n~ ; Moskova ile olan görü~melerini
kesinlikle keserek, Ingiltere'ye kar~~~beslenmekte olan duygular~~ büsbütün
de~i~tirmek için Do~u'ya gidece~ini bildiriyordu.
Bu görü~meyi yorumlayan ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~Do~u Dairesi
yetkililerinden W.S.Edmonds, Enver'in ihtiraslar~ n~n, "M~s~r ve Hindistan'daki ~ ngiliz yönetimiyle ba~da~mad~~~n~" kaydediyor, ~öyle diyordu:
"Bir cani olarak nitelendirdi~imiz bir adama i~lem yapacak kadar alçalmaya haz~r isek bile, bu, bizim için hiç de iyi olmayacakt~r. Enver ne söylerse söylesin, Ittihat ve Terakki Deme~i'yle
Bol~evikler birlikte çal~~acaklard~ r; dolay~s~yla, Enver'le anla~maya var~rsak, ona, bize kar~~~kullanmas~~ i~in daha çok sayg~nl~ k
vermi~~oluruz"
Enver Pa~a, 26 ~ubat'ta "Ali" takma imzas~yla Cemal Pa~a'ya gönderdi~i yaz~ da ayn~~ görü~leri yans~ t~yor; "Türk ve islâm aleminin kurtar~ lmas~~
hususunda çal~~aca~~m" diyordu H. Ama ~ ngilizler, onun i~birli~i önerisine
kesinlikle kar~~~ ç~ k~nca '2, 1920 y~ l~~ yaz~nda, uçakla birkaç macera geçirdikten sonra, 15 A~ustos'ta Moskova'ya ula~~yordu 13 . Berlin'de iken Radek'le
yapm~~~oldu~u görü~me sonunda, Sovyet Rusya'y~, "hem kendi ad~n~~ temize ç~ karmak, hem de ~ ngiltere'den öç almak için bir s~çrama tahtas~~
I" FO 371/5211/E 1311: Binba~~~Ivor Hedley'den Tümgeneral Neil Malcolm'a yaz~,
Berlin 23.2.1920.
Aydemir, s.531.
12 FO 371/5211/E 1311: ~ ngiliz Askeri ~stihbarat ~efi W. Thwaites'ten Lord Curzon'a
yaz~, Londra 17.3. ~~ g2o.
FO 37 1 /4142/170885: Russell'den D~~i~leri Bakanl~~~'na kapal~~ telyaz~s~, Bern,
5.1.1920; FO 371/5171/E 12473: ~ngiliz Gizli ~stihbarat Raporu, 16.9.1920 - Behaettin ~akir'den Talat (Sait Bey'e) yaz~, Bakü, 27.7.1920; Carr III, 5.247; Aydemir, s.519.
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olarak kullanmak" görü~üne sahip olmu~tu 14. Rus önderleri de onu, "Bat~~
emperyalizmine" kar~~~kullanmay~~ tasarl~ yor; büyük dikkat göstererek bol
bol övüyor; mali ve askeri yard~ mda bulunacaklar~ na dair söz vererek çeliyorlard~~15
Mustafa Kemal - Enver Çat~~mas~~
Enver Pa~a 16 Moskova'da çal~~malar~ n~~ sürdürürken, Anadolu'da yeni
geli~meler oluyor, 23 Nisan 192o'de Ankara'da, Mustafa Kemal'in ba~kanl~~~~ alt~ nda kurulan Büyük Millet Meclisi ' yönetimi, yurdu iç ve d~~~
dü~manlardan kurtarmak için Anadolu'da ölüm-kal~ m mücadelesi verirken, 26 Nisan'da, "emperyalist ve sömürgecilerin" dü~man~~ gibi görünen
Sovyet Rusya yönetiminden de yard~ m dileyor, ~~ ~~ May~s'da, Bekir Sami
ba~kanl~~~ nda Moskova'ya bir kurul gönderiyordu. Rus ba~kentine ancak
29 Temmuz'da varan bu kurul, kar~~ l~ kl~~ ku~ku ve karars~zl~ k havas~~ içinde,
Sovyet önderleriyle görü~meye ba~l~yor, ama bu görü~melerde Ruslar, Kemalistlere (Türk ulusalc~ lanna) büyük güçlükler ç~ kar~yor; sonunda Enver
Pa~a da bu görü~melere kar~~arak Ruslarla düzen çevirmeye ba~l~yordu '8.
Enver, 26 A~ustos'ta Mustafa Kemal'e gönderdi~i ilk mektupta, Müslümanlar~~ örgütleyerek, Türkiye'nin kurtulu~una yard~ mc~~ olmak amac~yla
Moskova'ya gitti~ini; '9 Orduyu yeniden örgütlemek ve Türkiye'ye yararl~~
olmak amac~yla, Bol~eviklerin izniyle Bakü'ye gidece~ini bildiriyordu'.
Enver Pa~a'n~ n bu düzenlenni ~ ngiliz belgeleri de do~rulamaktad~ r.
~ngiltere Sava~~Bakanl~~~, Enver Pa~a'yla "Rus Bol~eviklerinin etkisi alt~nda
olan kimi a~~r~~ e~ilimlilerin", Yunanl~ lara kar~~~sald~ r~ya geçmemekle suçland~ rd~ klan Mustafa Kemal'i erkten dü~ürmeyi dilediklerini ö~renmi~~bulunuyordu. Istanbul'daki ~ ngiliz Askeri Genel Karargâh~'n~ n 17 ~ubat
14

Carr III, s.264.

I'

~ ngiliz tarihçisi Carr, Enver Pa~a'n~ n Lenin taraf~ndan da aldat~ lm~~~olmas~~ olas~ l~~~na de~inir. Carr III, s.264; ayr. bkz. W. von Blücher: Deutchlands Weg nach Rapallo, Wiesbaden 1951, s.32.
~~ 6 Mustafa Kemal - Enver anla~mazl~~~n~ n 1915'ten sonra ba~lad~~~~söylenebilir; ancak, bizi ilgilendiren, bu anla~mazl~~~ n bir çat~~ma biçimine geldi~i dönem ve sonras~d~ r.
" Bundan böyle BMM olarak an~lacakt~ r.
Hüseyin Cahit Yalç~ n: "Tarihi Mektuplar", Tantn, No. 4454-408, 18.1o. ~~ 944.
Ali Fuat Cebesoy: Moskova Hattralan, ~stanbul 1955, 5.50-2; ~evket Süreyya Aydemir: Tek Adam, Mustafa Kemal, 1919-1922, C.II, ~stanbul 1964, s.418.
is

Kaz~ m Karabekir: Istikkil Harbtmizde Enver Pasa ve Ittihad ve Terakki Erkdnt, ~stanbul
1967, 5.21-4.
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192o'de Sava~~Bakanl~~~'na bildirdi~ine göre, "Anadolu'daki ulusalc~lar,
Enver'in, ~ran'dan Mara~'a dek komuta etti~i yüce bir Bol~evik ~slam ordusunun ba~~ nda harekete geçmek niyetinde oldu~una" dair "epeyi propaganda yap~yorlard~"21. Bu haberi, o bölgede bulunan kimi ~ngiliz gözlemcileri, örne~in, Tiflis'deki ~ ngiliz temsilcisi Deniz Yarbay~~ Harry Luke de
do~ruluyordu. Bizzat Enver, 25 ~ubat 192o'de, Berlin'deki ~ ngiliz Askeri
Kurulu mensubu Binba~~~Ivor Hedley'le görü~ürken, tan~nmamak için
giysi de~i~tirerek Istanbul'a gidip "oradaki önderlerle görü~ece~ini" aç~ klam~~~bulunuyordu 22 .
U~ursuz Sevr Antla~mas~ 'n~ n imzalanmas~ ndan iki gün sonra, 12
A~ustos 1920 tarihli ~ngiliz Gizli ~stihbarat Raporu, Anadolu'da güçlü ve
zay~ f olmak üzere iki parti bulundu~unu; bunlardan zay~f olan~ n Mustafa
Kemal ve ulusalc~ lar~n partisi oldu~unu; bu partinin, "yurtsever ve dinsel
amaçlar besleyerek, bar~~~antla~mas~ na (Sevr) ve bunun neden olaca~~~
Türkiye'nin bölünmesine kar~~~direnmeye çal~~t~~~n~, ama bunda ba~ar~s~zl~~a u~rad~~~n~ ; dolay~s~yla, bu parti mensuplar~n~ n ~imdi Enver, Talat, ~ttihatç~~ - Musevi - Alman - Bol~evik kombinezonu olan daha tehlikeli öteki
partiye geçmeye ba~lad~klar~ n~" iddia ediyor; Enver'le yanda~lar~n~n,
Türkiye'yi, Bol~evik anlam~ndaki Pan-~slamc~ l~~a kurban ettiklerini; Lenin'in ilkelerini kabullenerek, bunlar~ , Anadolu'da, "Yunan propaganda
ordusu" arac~ l~~~yla yaymakta olduklar~ n~ ; öte yanda Mustafa Kemal'in,
Lenin'in ilkelerine kar~~~ ç~kt~~~n~ ; dolay~s~yla, erkten dü~ürülmek üzere oldu~unu ve yerine Enver'le Talat'~ n geçirilece~ini iddia ediyordu.
Anadolu'daki bu durumdan yararlanan Ba~la~~ klar, özellikle ~ ngilizler, Kemalistleri daha da bölmek, "~ l~ ml~ lar~~ ~ l~ ms~zlardan ay~ rmak" amac~ yla Anadolu'ya bir kurul gönderilmesini destekliyorlard~. Daha sonra
Ahmet ~zzet Pa~a ba~kanl~~~ nda bu denli bir kurul gönderilecekti. Bu arada, ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~'nda, Mustafa Kemal'le yanda~lar~ n~n, Ankara'da, Bol~evik - Ittihat ve Terakki grubu önünde gittikçe zay~ llayarak,
Enver Pa~a'n~n, Lenin'in ilkelerine kar~~~ ç~ kan Mustafa Kemal'in yerini almak üzere oldu~una inan~l~yor; Bakanl~~~n Do~u Dairesi yetkililerinden
D.G.Osborne, ~u görü~leri öne sürüyordu:
21 FO 371/5o41/E 4686: ~ngiltere Sava~~Bakanl~~~'ndan Istanbul'daki ~ngiliz Askeri
Karargâh~na kapal~~ telyaz~s~, 9.2.1920; Genel Karargâhtan Sava~~Bakanl~~~'na gizli telyaz~ s~,
~stanbul 17.2.1920.
22 FO 371/5211/E 1311: Binba~~~Ivor Hedley'den Tümgeneral Neil Malcolm'a yaz~,
Berlin 25.2.1920.
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"Mustafa Kemal, kendi say~ n~ n yitirilmi~~oldu~unu herhalde anlam~~~olsa gerek. Bu durumda, Türkiye'nin ve Osmanl~~ hanedan~ n~n bütün bütün ortadan kalkarak, Bol~ evizmin yay~ lmas~~ yerine, Türkiye ve Padi~ah ad~ na Antla~may~~ (Sevr) ve Ba~la~~ k deste~ini kabul edebilir. Ona bu biçimde öneride bulunulmal~. Enver Pa~a Ankara'da onun yerini al~ ncaya dek direni~i sürdürece~i yerde, gerek Veliaht Abdülmecit arac~ l~~~yla, gerekse kendisiyle do~rudan ili~ki kurarak, durumu kabullenmeye, ba~l~ l~ k ve
yetkisini Ankara'dan ~stanbul'a aktarmaya inand~r~ l~ rsa, Türkiye'yi kurtarma çabalar~ na büyük ölçüde katk~ da bulunmu~~olur.
Damat Ferit'in yerini alacak en iyi aday oldu~u ona anlat~ lmal~ d~r. Durum, onu Sadrazaml~~~~kabule inand~ rabilir; böylece,
Anadolu'yu belki yat~~t~ r~ p birçok sorunlar~ n çözülmesine yard~mc~~ olabilir" 23 .
1920 y~l~~ Eylül sonunda, erkteki Damat Ferit yönetimi bunal~ m geçirirken, ~ngilizler, onun yerine Tevfik Pa~a'n~ n geçmesini desteklemeye ba~l~yor; ~ ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~Do~u Dairesi yetkilisi D.G. Osborne ~u
derkenar~~ kaleme al~yordu:

"Mustafa Kemal'in askeri durumu gerçekten umutsuzsa ve Enver Pa~a onun yerini almak üzereyse, onu ve daha ~l~ ml~~ yanda~lar~ n~, Türkiye'yi Enver-Bol~evik emellerine kurban etmeye haz~rlanan a~~ r~~ e~ilimlilerden ay~ rman~ n zaman~~ gelmi~tir" 24 .
Yine 1920 Eylülü'nde Bakü'de düzenlenen Do~u Halklar~~ Birinci Kurultay~na ~slam ülkelerini temsilen kat~ lan Enver Pa~a hiç de iyi kar~~lanm~yor; Türk ulusalc~ lar~ na oldu~u kadar ona da a~a~~l~ k i~lem yap~ l~yordu 2'. Onun Bakü Kongresi'ne kat~ ld~~~ n~~ ö~renen Mustafa Kemal, Bol~evik
emellerinden fazlas~yla ku~kulanmaya ba~l~yordu, çünkü Ruslar~ n Enver'i
23 FO 371/5178/E 11702: Istanbul'da haz~rlanan "Anadolu'daki durum" ba~l~kl~~ ve
12.8.1920 tarihli ~ngiliz Gizli ~stihbarat Raporu - Anadolu'daki Bol~evizm davran~~lar~n~~ inceliyordu; ayr. bkz. FO 371/5171/E 12803: ~ngiliz Yüksek Komiseri Amiral Sir John de
Robeck'ten Lord Curzon'a gizli yaz~, ~stanbul 5.10.1920.

24 FO 371/5056/E 12184: Amiral Robeck'ten Lord Curzon'a kapal~~ telyaz~s~, ~stanbul
1.10.1920 ve D.G.Osborne'nun derkenar~.
2 ' Karabekir, 5.42-4; Feridun Kandemir: Atatürk'ün kurdu~u Türkiye Komünist Partisi ve
sonras~, ~stanbul 1965, 5.77-80; S.R.Sonyel: Türk Kurtulu~~Sava~~~ve D~~~Politika, C.II, Ankara
1986, s.37 ff.; Ivor Spector: The Soviet Union and the Muslim World, 1917-58, Seattle 1959,
5.58; K.J. Eudin ve R.C. North: Soviet Union and the East, 1920-1927, California 1957, s. 8°81; Carr III, s.269-5; FO 371/5178/E 1341 2: Gizli Siyasi Rapor, 29.9.1920-5.10.1920.
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desteklediklerini; gizli amaçlar~~ u~runda onu gerek Anadolu'da gerekse
Orta Asya'da kullanmak niyetinde olduklar~n~ '; ulusal ak~m~n önderi olarak kendinden ho~lanmad~klar~n~~ ve yerine Enver Pa~a'y~~ geçirmek istediklerini; Türk halk~~ve ordusunca desteklenece~ine inan~lan Enver'in Mustafa Kemal'i erkten dü~ürebilece~ini sand~klar~n~~ iyi biliyordu. Böylece, Enver Pa~a, "Do~u'dan gelecek tehlike"den çok ku~kulanan Mustafa Kemal'e kar~~~Bol~eviklerce bir koz olarak kullan~labilirdi 27 .
Asl~nda Enver Pa~a da, 5 Aral~k ~~~gzo'de ye~eni Halil Pa~a'ya Berlin'den gönderdi~i yaz~da, "ihtimal ilkbaharda Anadolu'ya hareket için haz~ rlanaca~~m. Yani, e~er Ruslar, Müslüman olmak ~art~yla kuvvet verirlerse, bununla Yunan cephesine yard~m etmek fikrindeyim. Yahut da Anagizleyerek) gidip arkada~larla birlikdolu'ya, belki mütenekkiren
te çal~~~ r~m..." diyordu. O s~rada Enver Pa~a'n~n bir Ye~il Ordu'yla Anadolu'ya gelmekte oldu~u söylentileri çevrede dola~~yordu 28. Kaz~m Karabekir, ~~ o Eylül ~~ gzo'de durumu ~öyle de~erlendiriyordu:
"... Mesele Mustafa Kemal Pa~a'y~~ devirmeye ve bu suretle halk
hükümetleri meselesini bütün memlekete te~mil etmeye (yaymaya) ve bu suretle ~ttihatç~lar~n i~ba~~na gelmelerine çal~~t~klar~~
hakk~nda vasi (geni~) bir plân var... Berlin'den Enver'i Bakü'ye
ko~ turan kuvvetin dahildeki (içteki) ~ttihatçllar~~ da harekete getirdi~i ve yine memleketimiz dahilinde bu sefer de Enver eliyle
Bol~eviklik tesisine çal~~~ld~~~ n~~ tahmin ettim" 29 .
Gerçekten, Bol~evikler, Anadolu'ya s~ zmak amac~yla haz~rlad~klar~~
büyük plân~~ uygulamada Enver Pa~a'dan yararlanmay~~ dü~ünüyor; bu
plân~~gerçekle~tirmek için ivedi davran~yor; Bakü'de "~~tirakiyun F~rkas~"
ad~~ alt~ nda bir Türk komünist partisi kurulmas~ na yard~mc~~ oluyorlard~ '''.
Türkiye'nin Lenin'i olarak görülen, kurnaz Türk komünisti Mustafa Suphi'nin ba~kanl~~~~alt~ ndaki bu partinin üyelerinin Anadolu'ya gizlice s~zabilmele~ ri için, ya da ulusal önderleri, onlar~~ aç~ktan aç~~a Anadolu'ya kabule zorlamak amac~ yla, Bol~eviklerce bir ortam haz~rlan~yordu.
FO 371/5171/ E 12803: ~ ngiliz Gizli ~stihbarat Raporu, 24.9.1920.
Hikmet
Bayur: "Türkiye-Rusya Münasebetleri”, Adalet, 17.1.1965; Sonyel II, s. 40;
27
FO 3:71/4946/E 11431: ~ngiliz Deniz Yarbay~~ Harry Luke'den Lord Curzon'a aç~ k telyaz~s~,
Tiflis 15.9.1920.
2' Aydemir, s.549; Karabekir, s. 179-80 ve 292.
29 Karabekir, 5.30.
Sonyel II, s.4 ~~
26
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Durum o denli bunal~ml~~ bir kerteye geliyordu ki, Mustafa Kemal,
Türk-Rus anla~mas~n~~ önleyici engelleri ortadan kald~ rmak amac~yla,
Kaz~m Karabekir'in önerisi üzerine'', Enver Pa~a'ya bir telyaz~s~~ göndererek, ~slam Dünyas~'nda, özellikle Türkistan, Afganistan, ~ran ve Hindistan
gibi uzak ülkelerde çal~~malar~ n~~ sürdürmeye üsteliyor, ama bu konuda
Ruslan ku~kuland~rmamas~n~ , sonra çal~~malar~~ hakk~nda Ankara'ya
sürekli bilgi iletmesini tembibliyordu". 28 Aral~ k tarihli ~ngiliz Gizli ~stihbarat Raporu, Ankara yönetimiyle Enver Pa~a aras~nda bir anla~ma imzaland~~~n~~ ve bu anla~ maya göre, Ankara yönetiminin izniyle, Enver'e, o
yönetimin de destekledi~i Pan-Asya ak~ m~na k~smen katk~da bulunmas~~
görevinin verildi~ini iddia ediyordu 33. Ancak, Enver Pa~a, kaleme ald~~~~
28 Ocak 1921 tarihli mektupta, Türkiye'deki yanda~lar~ ndan kimilerine,
vakti geldi~inde duruma egemen olacak silahl~~ bir örgüt kurmalan için
yönerge gönderdi~ini Halil Pa~a'ya aç~kl~yordu 34.
Londra ve Moskova Konferanslar~~
Halil Pa~a, Enver Pa~a'ya ~~o ~ubat 1921 'de gönderdi~i yaz~da, ~tilâf
Devletleri'nin, do~rudan do~ruya BMM yönetimine ba~~vurarak, Londra'da
yap~lacak konferansa temsilciler davet ettiklerini; Ankara'n~n bu daveti kabullenerek, Londra'ya, Bekir Sami ba~kanl~~~nda bir kurul gönderdi~ini
bildiriyor, ~öyle diyordu:
"Bu suretle, Anadolu'nun, do~rudan do~ruya hat~r~n~~ sayd~rarak
~tilâf Devletleri ile giri~ti~i münasebetle, acaba sizin Anadolu'da
görünmenizle ~tilaf Devletleri'ni ürküterek, ba~lanm~~~ i~i bozman~z ihtimali olur mu olmaz m~?"35.
diye sorarak, Enver Pa~a'y~, Anadolu'ya gitmekten vazgeçirmeye çal~~~yordu. Ama Küçük Talat, Enver'in Anadolu'ya geçmesinden yanayd~.
31 Karabekir, Enver Pa~a ile arkada~lanna, d~~~ülkelerde, Kemalist Türkiye'den yana
çal~~mak amac~ yla uygun bir program verilerek, Azerbaycan ordusunu örgütlemek ve o s~ralarda kapal~~ bulunan Do~u yolunu açmak görevinin verilmesini öneriyordu. Karabekir'den Kemal'e kapal~~telyaz~s~~ 21.9.1920 - Karabekir, 5.25.
32 Kemal'den Enver'e kapal~~ telyaz~s~, Ankara 4.10.1920 - Cebesoy, 5.55-7; Sonyel II,
5.4733 FO 371/7853/ E 872: ~ngiliz Gizli ~stihbarat Raporu, ~stanbul 8.4.1922: Pan-Asya
ak~ m~: Ankara yönetimiyle Enver aras~nda anla~ma, HV/32517, 28.12.1921.
'4 Sami Sabit Karaman: ~stikldl Mneadelerniz ve Enver Pa~a, ~zmit 1949, 5.115.
" Aydemir, s.600 - Halil'den Enver'e yaz~, 10.2.1921.
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May~ s 1921'de Tuapse'den Halil Pa~a'ya gönderdi~i yaz~s~ n~~ ~öyle bitiriyordu:
"Karde~im, art~ k bu herillere (yani Ankara ulusalc~ lar~ na) hiç
merhamet yok. Tam manas~~ ile bir ink~ lâba (devrime), kanl~~ bir
ink~ lâba haz~ rlanal~ m..." 3".
1921 y~ l~~ ~ubat~ 'nda yap~ lan ~ kinci Moskova Konferans~~ günlerinde,
Türk-Rus görü~ meleri iyi gitmeyince, Enver Pa~a yine i~e kar~~~yor, Yusuf
Kemal ba~kanl~~~ ndaki Kemalist kurulunu, Ruslara ödün vermeye inand~ rmaya çal~~~ yor; Batum'dan vazgeçmelerini ve Sovyet Rusya ile ivedilikle
bir antla~ma imzalamalar~ n~~ öneriyor, ama Türk kurulu, Ulusal Sözle~me
(Misak-~~ Milli) ve Gümrü Antla~ mas~~ üzerinde direniyordu 37. Enver Pa~a'ya göre, Londra Konferans~ 'n~ n (~ubat 1921), Türkiye'nin 1914 s~n~ r~ ndan söz bile etmedi~i bir s~ rada, Anadolu diplomatik kurulunun bir kasaba üzerinde direnerek görü~ meleri uzatmas~, Ruslar~ , Türkiye'den yana
olan siyasetlerini de~i~ tirmeye sevkedebilirdi. 9 Mart 1921'de Cemal Pa~a'ya gönderdi~ i mektupta, Sovyet D~~i~ leri Komiseri Georgi Vasilieviç Çiçerin'in dile~ i üzerine, Ankara kuruluyla görü~ erek, "Londra'da ç~ lg~ n bir
karar al~ nmadan önce", Ruslarla ivedilikle bir anla~maya varmalar~ n~~
önerdi~ini bildiriyordu'.
Türk -Rus ili~kileri Gerginle~iyor
Bu arada Londra Konferans~~ ba~ar~s~zl~~a u~ ruyor; Kemalistler, Ruslarla 16 Mart 1921'de bir dostluk antla~mas~~ imzal~ yor; ama Sevr Antla~mas~ n~~ kald~ rmak veya de~i~ tirmek amac~yla, ~ tilâf Devletleri'yle düzen çevirmek zorunda kal~yorlard~ . 1921 y~ l~ n~ n ilkbahar ve yaz~ nda en bunal~ml~~
günlerini ya~ayan Kemalistler, diplomatik ve askeri- çabalar sonunda sa~lam~~~olduklar~~ kazançlar~~ yitirmek tehlikesiyle kar~~la~~yorlard~. Bir yandan, Bat~~ Anadolu'daki Yunan sald ~r~s~ na gö~üs gererken, öte yandan, i~galci devletlerden ~ngiltere'nin dü~manl~~~n', Fransa ve ~talya'n~n Türk sa"

Ibid., s.603; ayr. bkz. FO 371/648o/E 13105: Ingiliz Gizli istihbarat Raporu, Istan-

bul 22.11.1921 - 5.12.1921.
, Moskova 6.3.1921 - Yalç~ n: "Tarihi Mektup3 Enver Pa~ a'dan Cemal Pa~ a'ya yaz~
lar", Tanin, 24.10.1944; Ulusal Sözle~me (Misak-~~ Milli) için bak~ n~z, Sonyel: Türk Kurtulu~~
için bkz. Sonyel Il,
Sava~~~ve D~~~Politika, C.I, s.96-7, 135ff, 157 ve 189; Gümrü Antla~mas~~
38,
43
ve
52-5.
5.22, 32-6,
Tanin, 25.10.1944; ayr. bkz. Louis Fischer: The Soviets in World Affairs, C.I. Londra
1930, 5.392.
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v~ na kar~~c~ l tutumunu körüklüyor; Bol~evik Rusya'n~ n yeniden çevirmeye
ba~lad~~~~düzenlere az daha kurban gidiyorlard~.
Moskova'daki BMM Büyükelçisi Ali Fuat'~n anlatt~~~ na göre, Sovyet
D~~i~leri Komiserli~i ve Üçüncü Enternasyonal, Bat~ % Devletlerle anla~maya varacaklar~ n~~ sand~ klar~~ Kemalistlere kar~~~pek dü~manca davran~yorlard~~39. ~ kinci ~ nönü zaferine dek geçen dönemde, Ankara ile Moskova aras~ ndaki ili~kiler yeniden oldukça gergin bir a~amaya giriyor; Moskova, Kemalistlerin Frans~zlarla anla~maya vararak Ruslara kar~~~dönmelerinden
ku~kulan~yordu 40. Buna kar~~ l~ k, Kemalistler de Ruslar~ n Bat~ l~~ Devletlerle
anla~maya vararak kendilerini yaln~z b~ rakmalar~ ndan 41 ; Türkiye'nin, ba~~ms~zl~~~ n~~ bir yandan ~ ngiliz emperyalizminden kurtar~ rken, öte yandan
Rus Bol~evizmine yitirmesinden çekiniyorlar; Kuzey Kafkasya, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan'~ n ba~lar~ na gelenleri örnek olarak al~yorlard~~42.
Bu bunal~ ml~~ dönemde, Lenin, Kafkaslarda "oldukça kar~~~ k bir durum meydana geldi~inden" söz ediyor, "herhangi gün bir sava~la kar~~~
kar~~ya gelmek zorunda b~ rak~labiliriz" diyordu'. Stalin, Kemalistlerin,
~ tilâf Devletlerine "yaltaklanarak onlar~ n lûtfunu kazanmaya çal~~malar~"
olas~ l~~~ ndan ötürü kayg~s~ n~~ belirterek, "sömürgelerin kurtulu~u için yap~lan mücadelenin teksif edilerek, onun tan~ nm~~~önderi olan Rusya'n~ n
mücadeleyi var gücüyle destekleyece~ini" öne sürüyor, "zulme u~ram~~~
halklar~ n sav~ na ihanet etmezlerse, Kemalistlerle birlikte, ama ~tilâfc~ lar~ n
saf~ na kat~ l~ rlarsa, onlara kar~~~dahi, o mücadelenin zaferle sonuçlanaca~~na emin oldu~unu" iddia ediyordu".
O s~ ralarda, Ruslar~n Kafkaslarda kimi davran~~lar planlad~ klar~~ seziliyordu. Moskova'n~n, Anadolu ak~ m~ n~ n önderli~ini eline geçirmek ihtiras~ yla yanan ve erke geçer geçmez Ruslarla en içten ili~ kiler kurmaya söz
veren Enver Pa~a'yla yeniden düzen çevirdi~ine inan~llyordu". 1921 y~ l~~
May~s sonlar~ na do~ru, Ali Fuat, Moskova'dan Ankara'ya gönderdi~i ra" Cebesoy, s.196-7.
"' ~ bid.,

S. I99-200.

~ bid., 5.152-4: Ali Fuat'tan Ankara'ya kapal~~ telyaz~s~ , Moskova 11.4.1921.
42
~ bid., s.18o-81: Ali Fuat - Enver Pa~a görü~mesi, Moskova 16.4.1921. Yukar~ da ad~~
geçen Kafkasya Devletleri Bol~evikle~tirilmi~lerdi.

V.I.Lenin: Sochineniia, 30 cilt, Moskova ve Leningrat, 1926-32, C.XXV, 5.487.
" I.V. Stalin: Sochineniia, C.IV , Moskova 1946, s.41-2.
'S George S. Harris: The origins of Communism in Turkey, California 1967, 5.103.
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porda ~öyle diyordu: "...Ruslar~ n ~ark m~ nt~ kas~nda (Do~u bölgesinde) bizi
ehemmiyetli (önemli) surette me~gul edecek bir mesele (sorun) ihdas edeceklerini (ç~karacaldann~) zannediyorum..."". Yine o s~ ralarda Kafkaslarda
bulunan BMM yönetimi E~itim Bakan~~ Dr. R~za Nur da bu uyar~ lar~~
do~ruluyor; daha öne gderek, Ruslar~n Türkiye'ye sava~~ilan edeceklerini
bildiriyordu
Ankara'da çok ku~ku yaratan bu haberler büsbütün as~ls~z de~ildi,
çünkü Sovyet D~~i~leri Komiseri Çiçerin, Yunanl~ lar~ n Anadolu'da yeniden
sald~ r~ya geçeceklerini ö~renir ö~renmez, Sovyetlerin, Türkiye'deki sava~a
kar~~malar~~ gerekece~ine inanarak, Kafkasya'daki Sovyet ordular~~ ba~komutan~~ Orjonikidze'e, K~z~ l Ordu'yu Anadolu s~ n~ rlar~ na y~~mas~n~~ önermi~ti". Bu geli~meler önünde, Mustafa Kemal, Karabekir'i, çok uyan~ k
olmaya ve Kafkaslardan gelecek herhangi bir sald~ r~ya kar~~~Do~u Ordusu'nu haz~ rl~ kl~~ tutmaya uyanyordu". Karabekir zaten uyan~ k davran~yor;
Mustafa Kemal'e gönderdi~i telyaz~s~ nda, Rus önderlerinin Anadolu'da
komünizmi kurmay~~ dilediklerini; BMM ve yönetimiyle ulusun ba~~ndaki
ayd~ nlar~~ etkisiz b~ rakt~ ktan sonra, kanl~~ ihtilaller yapabilecek ö~eler arad~ klar~n~ ; onlara bol vaadlerde bulunarak para verdiklerini bildiriyor, ~öyle
diyordu:
"Bir kerre (kez) Türk ordusunu mukavemetsiz (dirençsiz) bir
halde görürlerse, yapacaklar~ , Azerbaycan ve Ermenistan'~ n ayni
olacakt~r" ".
Enver Pa~a, Kemalistlerle ~ ngilizler aras~nda bar~~~imzalan~ rsa, kendisini Anadolu'ya göndermekten yana olan Sovyet D~~i~leri Komiseri Çiçerin
ve yard~ mc~s~~ Lev Mihaloviç Karahan'la 1921 y~l~~ Nisan~'ndan beri düzen
çeviriyordu. Bu Sovyet önderleri, Türk komünisti Mustafa Suphi'nin Anadolu'yu komünistle~tirme çabalar~ nda u~rad~~~~ba~ans~zl~~~~gidermek amac~yla, Enver Pa~a arac~ l~~~yla Anadolu'da bir k~z~l ihtilal yaratmay~~ umut
'6 IUz~m Karabekir: Istiklal Harbimiz, ~stanbul 1960, 5.972; Fethi Teveto~lu: Türkiye'de
Sosyalist ve Komünist Faaliyetler, 1910-1960, Ankara 1967, s.315-8 - Ali Fuat'tan Ankara'ya kapal~~ telyaz~s~, Moskova 26.5.1921.
47 Karabekir, ibid., 5.970 - Karabekir'den M.Kemal'e kapal~~ telyaz~s~, Kars 31.5.1921.
48
FO 371/6473/E 8147: General Charles Harington'dan ~ ngiliz Sava~~Bakanl~~~'na
kapal~~ telyaz~s~, ~stanbul 13.7.1921.
4 ' Karabekir: ~stiklal Harbimiz, 5.972: Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, Ankara 1964, s.383 - Mustafa Kemal'den Karabekir'e telyaz~s~ , Ankara 10.6.1921.
5° Karabekir: Istiklal Harbimizde Enver Pa~a..., s.144.
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ediyorlard~~51. Moskova'daki Kemalist Büyükelçisi Ali Fuat' ve Do~u Sava~~Kesimi Komutan~~ Kaz~m Karabekir, bu düzenler konusunda Ankara'ya sürekli bilgi iletiyorlard~ . Bunun üzerine davranan Ankara yönetimi,
Anadolu'da Envercilere kar~~~önlemler al~yor; Karabekir'e, uyan~k davranmas~n~~ ve ayn~~ önlemleri almas~n~~ yeniden öneriyordu 53.
Bol~evik Ordusu Anadolu'ya Girmeye Haz~rlan~yor
28 Temmuz 1921 tarihli ~ngiliz Gizli ~stihbarat Raporuna göre, May~s
ay~nda, Kars'ta, Kafkasya'daki Bol~evik gücü komutamyla Enver-Bol~evik
grubunun delegesi oldu~u söylenen k~demli bir Türk subay~~ aras~nda bir
görü~me yap~ld~~~~"oldukça yetkili bir kaynakça" bildiriliyordu. Büyük gizlilik içinde yap~lan bu görü~mede ~u kararlar al~n~yordu:
"Kemalistler Yunanl~larca kesin bir yenilgiye u~rat~l~rlarsa, Bol~evik ordusu Anadolu'ya girecek; ama, Kemalistler durumlann~~
korurlarsa, Bol~evikler ~ran'a kar~~~harekete geçecek"'.
~ngiliz ba~çevirgeni Andrew Ryan, 30 Haziran 1921'de kaleme ald~~~~
"oldukça mahrem" i~aretli raporda, Bol~eviklerin Enver'i Ankara'da erkte
görmeyi ye~~tuttuklar~; Kafkasya Cumhuriyetlerine yapt~klar~~ gibi, Anadolu'yu da ele geçirmek amac~yla bir ön ak~ m haz~rlamakta olduklar~~
görü~ünü öne sürüyor; ~öyle diyordu:
"Mustafa Kemal'in, Bol~evik ittifak~na de~er vermekle birlikte,
Anadolu'nun Bol~evikle~tirilmesini veya Bol~evik Rusya'n~n bir
d~~~istihkam~~ biçimine getirilmesini görmeyi asla dilemedi~i kan~s~nday~m" ".
Türkiye'deki ~ngiliz i~gal gücü Ba~komutan~~ General Sir Charles Harington da, ~stanbul'da, Ankara'n~n Bol~eviklere büsbütün teslim oldu~unu gösterecek kan~ t bulunmad~~~n~, 13 Temmuz 1921 'de ~ngiltere Sava~~
Bakanl~~~'na gönderdi~i kapal~~ telyaz~s~nda öne sürüyor; Ankara'n~ n dile~inin, Yunanl~lara kar~~~sava~mak için Rusya'dan silah ve mermi sa~laFO 371/6473/E 9o74: ~ngiliz Gizli ~stihbarat Raporu, 28.7.1921.
Cebesoy, s.245.
" Karabekir: ~stikkil Harbimizde Enver Pa~a..., s.125-6 - Karabekir'den Ankara'ya kapal~~
telyaz~s~, Sankam~~~5.5.1921; M.Kemal'den Karabekir'e kapal~~ telyaz~s~, Ankara 17.5.1921.
FO 371/6473/E 91374: ~ ngiliz Gizli ~stihbarat Raporu, 28.7.1921.
FO 371/6472/E 7936: Andrew Ryan'~ n kaleme ald~~~~30.6.1921 tarihli "oldukça gizli" and~n.
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mak oldu~unu; Rusya'n~n Ankara'ya kendi "boyunduru~unu" kabullendirmek için bunu bir "manivelâ" (özür) olarak kullanmay~~ diledi~ini ve bu
silahlar~n kendine kar~~~çevrilmelerini istemidi~ini; gerçek Müslümanlar~n
Rusya'dan korktuklar~~ kadar Rusya'n~n da ~slam ak~m~ndan korktu~unu;
Ittihat ve Terakki Deme~i'ne mensup bir hizibin, kendi ki~isel amaçlar~~
için Bol~eviklerle i~birli~i yapmay~~ diledi~ini; bu i~birli~ini, Dip Kafkasya
(Maveray-~~ Kafkas)'da Ankara'ya kar~~~yap~lan Bol~evik askeri y~~~lmas~~ ve
Yunan sald~r~s~n~n yaratm~~~oldu~u askeri bask~ya rastlatman~n, onlar~n
planlar~ n~n bir bölü~ünü olu~turdu~unu; Bol~eviklerin Türk hududuna asker y~~cl~ klarm~~ aç~kl~yor, ~u yorumda bulunuyordu:
"Hiç ku~kusuz, Enver, bir Makineli Tanr~~ (Deux ex Machina) gibi, 1913'de Edime'ye girerek yaratm~~~oldu~u sansasyonu tekrarlamay~~ planl~yor ve Mustafa Kemal, Yunan sald~r~s~n~n gerginligine u~rad~ktan sonra, Bol~evik berkitici (takviye) gücünün ba~~nda bölgeye girmeyi ümit ediyor"".
Bu arada Enver Pa~a, "~slam ihtilal Cemiyeti" ad~~ alt~ndaki örgütü
arac~l~~~yla, Kemalistlerin Do~u Ordusu'nun bir bölü~ünü ele geçirmeye
çal~~~yorsa da, ba~ar~~ sa~layam~yordu. Bat~~ Sava~~Kesimi Komutan~~ ~smet
Pa~a, bir Bol~evik-Enver düzenine kar~~~uyan~ k davranmas~~ için Karabekir'i uyar~yor 57; Savunma Bakan~~Fevzi Pa~a da, Karabekir'e Do~u Ordusu'ndaki Enver yanl~lann~~ uzakla~t~rmas~n~; Enver'le i~~ortaklar~~ Türkiye'ye
girerlerse, onlar~~ tutuklayarak s~k~~koruma alt~nda Ankara'ya göndermesini
bildiriyordu 58. Karabekir, tüm gerekli önlemleri almaktan geri kalm~yor";
Fevzi Pa~a'n~n bu konudaki buyruklann~~ öteki ilgili komutanlara da iletiyordu 60. Bu arada BMM yönetimi, Moskova'daki ata~emiliteri Saffet Bey'i,
Enver Pa~a'n~n davran~~lar~n~~ izleyerek Karabekir'e sürekli bilgi iletmelde
görevlendiriyor; Moskova Büyükelçisi Ali Fuat'a da, ayn~~ konuda Ankara'ya bilgi göndermesini bildiriyordu".
56 FO 371/6473/E 8417: Harington'dan Sava~~Bakanl~~~'na kapal~~ telyaz~s~, ~stanbul
13.7.1921 : FO 37I/6472/E 9674: ~ngiliz ~stihbarat Raporlar', ~stanbul, 15 ve 26.7.1921.
57 Karabekir: ~stiklal Harbimizde Enver Pa~a..., 5.133-4 - ~smet Pa~a'dan Karabekir'e kapal~~telyaz~s~, 24.5.192 .
58 ibid., 5.132-3 ve 136-7 - Fevzi Pa~a'dan Karabekir'e kapal~~ telyazilan Ankara 24 ve
29.5.1921.
59 ibid., s.138-9 - Karabekir'den Fevzi Pa~a'ya kapal~~telyaz~s~ , Sankam~~~26.5.1921.

ibid., 5.145-7 - Karabekir'den Kars Ordular~~ Komutanlanna kapal~~ telyaz~lan,
9.6.1921.
~bid., Fevzi Pa~a ve M.Kemal'den Karabekir'e kapal~~telyaz~lan, Ankara 15.6.1921;
Aydemir, s•604.
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1921 y~l~~ yaz~ nda Mustafa Kemal - Enver çat~~mas~~ o denli bunal~ ml~~
bir evreye geliyordu ki, ulusalc~lann organ~~ olan Hak-un:yel-t A/Mke Gazetesi'nin 13 Haziran 1921 tarihli say~s~ nda Enver'e sald~ nl~yor ve Osmanl~~ Imparatorlu~u'nu y~ kt~~~~gibi, ~imdi de Türkiye'yi y~kmaya çal~~makla suçland~nl~yordu '2. Istanbul'daki Ingiliz Yüksek Komiser vekili Frank Rattigan, 8 Haziran [921'de ~ ngiltere D~~i~leri Bakan~~ Lord Curzon'a gönderdi~i yaz~da, o s~ralarda, ulusal emelleri sa~lamak amac~yla, ikisi de Bol~evik
yard~m~ na gereksinen Kemalistlerle ittihatglar aras~nda bir çat~~maya do~ru gidildi~ini; Kemalistlerin, ~ngiltere, Fransa ve Italya'dan olu~an Ba~la~~ k Devletlerinden tatmin edici ko~ullar sa~larlarsa, Bol~evikleri "atacaldanna" inan~ld~~~n~ ; Dünya Sava~~~esnas~ ndaki davran~~lan yüzünden Ba~la~~ klar nezdinde lekelenmi~~bulunan Ittihatç~lann ise, Bol~eviklerle sürekli
bir ittifak kurmay~~ dilediklerini bildiriyor, ~öyle diyordu: "Enver ile Cemal, Bol~eviklerle i~birli~i yap~yor; gerçekte onlar~ n ajanlan say~l~rlar. Enver, ulusal grubun önderi olarak Mustafa Kemal'in yerini almak azmindedir"

Istanbul'daki ~ ngiliz Yüksek Komiserli~i C~a~~çevirgeni Andrew Ryan
da bu görü~leri do~ruluyor; kaleme ald~~~~bir yaz~da ~öyle diyordu:
"... Enver Pa~a'n~n, aralar~nda amcas~~ (ye~eni ?) Halil Pa~a ve
Küçük Talat Bey de bulunan yanda~lannca, ba~ar~s~zl~kla sonuçlanan bir hükümet darbesi yap~ld~~~~iddia ediliyor. Enver Pa~a'n~ n uzun bir süreden beri kendi ba~~na davran~~larda bulundu~u ve Mustafa Kemal'le en yak~ n~~ askerlerin, yerlerini Enver
Pa~a ve grubuna b~rakmay~~ dilemedikleri pek aç~kt~ r. Herhalde
Bol~evikler, Enver'in, ulusal ak~m~ n denetimini eline geçirmesini
ye~~tutuyorlar, çünkü Enver, Mustafa Kemal'den çok onlar~ n
ceplerinde bulunuyor ve Avrupa'ca daha lekeli olarak görülüyor.
Belki de, Ankara önderlerinin Ba~la~~klarla herhangi bir anla~maya varmay~~ kalben diledikleri ku~kusu içindedirler..."".
Yeni Yunan Sald~r~s~~
ii Temmuz 1921 'de ~zmir sava~~kesiminde yeni Yunan sald~ r~s~~ ba~l~yor; ilk dönemde ba~ar~l~~ oluyor; Kemalistler, en bunal~ml~~ günlerini ya~~yorlard~. Türk ordusu Sakarya ~ rma~~n~n do~usuna çeiliyor; durum o
FO 371/6472/E 8417: Enver Pa~a'n~ n davran~~lanna ili~kin rapor, ~stanbul
1.7.1921.
FO 371/647 ~~ /E 6786: Frank Rattigan'dan Lord Curzon'a yaz~, ~stanbul 8.6.192 .
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denli tehlikeli bir noktaya geliyordu ki, Kemalistler, Ankara'y~~ bo~altarak,
ba~kenti Kayseri'ye ta~~mak karar~ n~~ al~yorlard~ ". Bu Yunan sald~ r~s~~ s~ ras~ nda, BMM ve Bol~evik Rusya yönetimleri aras~ ndaki ili~kiler kesilecek
kadar gerilmi~~bulunuyordu. Yunan ordusu Ankara do~rultusunda ilerlerken, Türk ulusal ak~ m~ n~ n y~ k~ laca~~na inanan Ruslar, Kemalistlere kar~~~
iyi niyetle davranm~ yorlar; Yunan sald~ r~s~ ndan y~ pranaca~~na inand~klar~~
Mustafa Kemal'i devirmek amac~ yla, Enver Pa~a'y~~ bir "ihtilâ1 ordusunun"
ba~~nda, Anadolu s~ n~ rlar~ nda haz~ r tutuyorlard~ ".
Amerikal~~ yazar George Harris'e göre, Yunan sald~ r~s~~ ~iddetlenince,
Kremlin, Enver Pa~a'ya, Anadolu içindeki örgütünü yaymas~~ için izin veriyor; bu amaçla Enver, 1921 y~ l~~ Temmuz ay~ nda Batum'a giderek, orada,
Sovyetlerin koruyuculu~u alt~ nda, 5 Eylülde, ~ ttihat ve Terakki Derne~i'nin bir kongresini düzenliyor, Ankara yönetimini, "kendi yanda~lar~ na
ezgi yapmaktan vazgeçmeye ve onlara siyasi faaliyet özgürlü~ü tan~ maya"
ça~~r~yordu". ~evket Süreyya Aydemir'in anlatt~~~ na göre, o s~ rada Batum'da bulunan Enver Pa~a, ~stanbul'dan üniformalar~ n~ , ni~anlar~ n~ , k~ l~c~ n~~ arat~yor ve bir aral~ k Anadolu'ya geçi~i bir an sorunu biçimine geliyordu".
Temmuz ortalar~ na do~ru, Yunan sald~ r~ s~~ ~iddetli bir biçim al~ rken,
Ankara'da, Enver yanda~lar~ n~ n bir hükümet darbesi haz~ rlamakta olduklar~n~~ gösteren belirtiler vard~. 2 May~s 1921'de Moskova'ca Ankara'ya yeni Büyükelçi atanan M. Natzarenus ba~kanl~~~~alt~ nda, yaz ba~~ nda Ankara'ya ula~an yeni Sovyet diplomatik kurulu, Enver yanda~lar~n~ n çevirdikleri düzenlere kar~~~ yor"; Natzarenus, Moskova'ya gönderdi~i tüm raporlarda, Mustafa Kemal'in devrilmesi ve yerine Enver Pa~a'n~ n geçirilmesi
gere~ini sürekle vurguluyor; ayn~~ zamanda, yerel ~ttihatç~-Komünist
gruplar~~ çal~~malar~ n~~ artt~ r~yor ve Türkiye'nin Kafkas s~ n~ r~ na Bol~evik ordusu sürekle y~~~llyordu. ~ ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~Do~u Dairesi yetkililerinden D.G. Osborne, 25 Temmuz 1921'de bu konuda kaleme ald~~~~
derkenarda ~öyle diyordu:
64 FO 371/6225/E 8990: Tümgeneral Harington'dan ~ngiliz Sava~~Bakanl~~~ 'na kapal~~
telyaz~s~, ~stanbul 5.8.1 921 .

FO 371/6473/E 8417 Harington'dan Sava~~Bakanl~~~'na kapal~~ telyaz~ s~ , ~stanbul
13.7.1921.
"" Harris, s.103.
"7 Aydemir, s.586.
"8 FO 37 1 /7947/E 6421: ~ ngiliz Gizli ~stihbarat Raporu, 22.6.1921; ayr. bkz. Izz~estua,
No.152,14.7.1921.
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"Enver'i Mustafa Kemal'in yerine geçirmek için Ankara'da bir
hükümet darbesi yap~ lmas~~ olanakl~~ görünüyor. Esasen böyle bir
darbenin ilk belirtilerini gösterecek kan~ tlar vard~ r. Eliava (?)
önderli~inde yeni bir Bol~evik kurulu; yerel ~ttihatç~-Komünist
partisinin gittikçe artan etkisi; Türkiye'nin Kafkas hududuna
Bol~evik askerleri y~~~ lmas~. Bu arada, Mustafa Kemal, ~imdiye
dek çok ba~ar~ l~~ olan Yunan sald~ r~s~ n~ n gerginli~ine katlan~yor..."".
Yunan ba~ar~s~, Istanbul'da, Kemalistlere kar~~~olan çevrelerde de bir
ak~ m yarat~yor; bu çevreler, Kemalist ordular~~ yenilirse, bir hükümet darbesi yapmay~~ pffinl~yorlard~. Istanbul'daki Yunan Yüksek Komiseri, Anadolu'da Mustafa Kemal'e kar~~~ isyan gkaca~~na inan~yordu. ~ ngiliz
Yüksek Komiser vekili Frank Rattigan, bu isyan~n Bol~evik-Enver grubu
taraf~ ndan ba~lat~ larak, sava~~~sonuna dek sürdürmek amac~~ gütmesinden
kayg~ lan~yor; Yunanl~lara, a~~ r~~ davranmamalann~~ ve Ankara'daki ~l~ ml~ lar~ n i~ba~~ na geçerek bar~~~~(Sevr'i) imzalamalann~~ kolayla~t~rmalar~ n~~ öneriyor; aksi durumda, tüm Türk halk~n~ n kendilerine kar~~~birle~erek direni~i
belirsiz bir süre sürdürmeleri ve bunun sonucu olarak her iki yan~ n felâkete u~ramas~~ olas~ l~~~ na de~iniyordu'.
26 Temmuz 1921 tarihli ~ngiliz Gizli Istihbarat Raporuna bak~lacak
olursa, Enver, kendi siyasi emelleri u~runda, karue~i Nuri'yi örnek alarak,
Komünist Partisi'yle aç~ ktan aç~~a ili~ki kuruyordu. Bol~evikler, onu Anadolu'daki sözde Türk Komünist Partisi'yle en de~erli bir ba~lar~~ olarak,
Kemalist yönetimini ise, kendi ülkesinin dü~man~~ olarak görüyorlard~.
Onun Anadolu'da dola~~p durmas~na tolerans gösterilmiyordu. Halil Pa~a'n~ n ülkeden ç~ kar~lmas~ , Enver'in dostlar~n~n bile varl~klar~ n~~ ülkede
sürdürmelerine Mustafa Kemal'in tolerans göstermeyece~ini belirliyordu.
Buna kar~~ n, Temmuz sonunda, ~ngiliz ~stihbarat~ , Yunan ordusunun
Anadolu'da ivedilikle ilerlemesinin, "Bol~evik ve Enver Partisi'nin ülkede
sahneye ilk kez ç~ kmas~~ için gereksindi~i" ortam~~ yaratabilece~ine inamyordu 71.
Ancak, bundan büsbütün de~i~ik görü~ler öne süren ~ngiliz gözlemcileri de vard~. Örne~in, tutsak bulundu~u Anadolu'da özgür b~ rak~ lan, inFO 371/6473/E 8417: ~ ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~ Do~u Dairesi yetkililerinden
D.G.Osborne'nun derkenan, Londra 25.7.192 I .
7()

7'

FO 371/6524/E 8527: Rattigan'dan Curzon'a kapal~~ telyaz~s~ , ~stanbul 24.7.1921.
FO 371/6473/E 8417.
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giliz K~ raliyet Topçu Alay~~ mensubu Te~men J.R.Bowring, kendisine ~~
A~ustos ~~92 ~~ 'de ~ngiliz ~stihbarat~ nca yöneltilen sorulara verdi~i yan~ tta,
bir y~ l önce Türkiye'nin Bol~evik olma tehlikesiyle kar~~la~t~~~ n~, ama o s~rada Türklerin, Bol~evizm ilkelerinin "y~ k~ ma" yol açaca~~n~~ gördüklerini
belirtiyor, ~öyle diyordu:
"Enver'in sayg~ nl~~~~ s~ f~ rd~ r. Ona kar~~~biraz sayg~~ vard~ r, ama sava~~ n sonucundan sorumlu tutularak suçland~ r~ lmaktad~ r... Tüm
Türk ulusu Enver'den çok Kemal yanl~s~ d~ r. Bol~eviklerin, Mustafa Kemal'in yerine ~imdilik hiçbir gücü olmayan Enver'i de~il,
Fevzi Pa~a'y~~ getirmeye çal~~malar~~ daha olanakl~d~ r. Onlar~ n
(Ruslar~n) bir hükümet darbesine kalk~~malar~~ muhtemeldir,
ama bunda ba~ar~~ sa~lamalar~~ olanak d~~~d~ r"".
A~ustos ortalar~ nda, Ali Fuat, Moskova'da, Sovyet D~~i~leri Komiseriyle görü~ürken, Çiçerin, Türkler bir Rus ordusu dilemediklerine göre, Enver Pa~a'n~ n, bir ~slam ordusunun ba~~ nda Anadolu'ya girmesini öneriyor 73; ama önerisi kesinlikle reddediliyordu. Buna kar~~ n, Sakarya sava~~~
s~ ralar~ nda, Enver Pa~a, Halil, Küçük Talat, Dr. Naz~ m ve ~ttihatç~~ öteki
kimi önderler, Batum'da düzenledikleri kongreden sonra, ajan ve komplocular~ n~~ Anadolu içerilerine gönderiyorlard~. Enver Pa~a, Trabzon'da kay~ kç~ lar eski kahyas~~ Yahya Kaptan'a gönderdi~i mektupta, Ali uydurma
ad~~ alt~ nda ve gönüllülerden olu~an bir birlikle Anadolu'ya girerek bir
darbeyle yönetimi ele geçirece~ini bildiriyordu'. Mustafa Kemare '5 ve
BMM'ne gönderdi~i benzer yaz~ larda, Türk halk~ n~ n kendisine gereksindi~ini sezerek, Anadolu'dan uzak kalamayaca~~n~~ bildiriyordu
Haziran 1922 tarihli ~ ngiliz Gizli ~stihbarat Raporuna bak~ lacak
olursa, Enver Pa~a, Mustafa Kemal'e, geçmi~in unutulmas~~ ve kendi yard~ mlar~n~ n kabulü için birçok ba~vurularda bulunuyor, ama Mustafa Kemal, bu önerisine kesinlikle kar~~~ ç~ k~yordu '7. Ruslar~ n, Anadolu'yu Bol~evikle~tirme planlar~ na Türk ulusalc~ lar~ n~n kesinlikle engel olaca~~n~~ anlamaya ba~lamalar~~ üzerine, Enver Pa~a, onlar~ n adeta' gözdesi oluyor;
22

72

FO 371/6473/E 9074: ~ ngiliz ~stihbarat ~efinden D~~i~leri Bakanl~~~ 'na gizli yaz~,

Londra 8.8.1921.

73 Cebesoy, s.203-29.
" Karaman, s.32.

76

Tantn, ~ubat 1945 - Enver Pa~ a'dan M.Kemal'e mektup, 16.7. 192 I .
FO 371/788 ~~ /E 147: ~ngiliz Gizli ~ stihbarat Raporu, 6 ve 19.12. 192 I .
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FO 37 ~~ /7947/E 642.
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onu, Mustafa Kemal'in yönetimini devirmeye üstelediklerine inan~ llyordu.
Gerçekte, bu konuda bizzat Rus önderleri aras~nda bile görü~~ayr~l~klar~~
ba~l~yor; bir grup, Enver'i, bir grup da Kemal'i destekliyordu. Kemalistlerin Anadolu'da komünizme kar~~~bir kampanya ba~latmalar~~ üzerine, Kemal'i destekleyen grup, Enver'i destekleyen gruba boyun e~mek zorunda
kal~yordu.
Enver Pa~a ve Pan-islâmizm Ak~m~~
y~l~~ yaz~n~n sonuna do~ru, Enver Pa~a, Almanya, ~sviçre ve halya'y~~ ikinci kez ziyaret etmek amac~yla yola ç~k~yor; Roma'da, ~~ o ile 13
A~ustos aras~nda, yanda~lar~ndan Vehip Pa~a'yla görü~üyordu. Bu
görü~meyi, Roma'daki Kemalist temsilcisi Cami Bey, 23 A~ustos'ta bir telyaz~s~yla Ankara'ya ~öyle duyuruyordu 78:
1921

"Eski Sava~~Bakan~~ Enver Pa~a, Berlin yoluyla Moskova'dan Roma'ya gelmi~~ve Vehip Pa~a'ca misafir edilmi~tir. Kendisine bak~lacak olursa, Sovyet Rusya'da ve Sovyetler aras~nda ona büyük
ölçüde teveccüh ve itimat gösterilmektedir. Gelecekteki çal~~malar~ , Avrupa'daki ~slam örgütleri aras~nda i~birli~ini sa~lamaya harcanacakt~r ve bu konuda Sovyetlerden alabilece~i yard~m~~
sa~layacakt~r..."".
Roma'daki "ba~~ms~z ve oldukça güvenilir bir ajan~n", 1921 y~l~~ Ekim
ay~n~n üçüncü haftas~nda, ~ngiliz ~stihbarat~na bildirdi~ine göre, Enver Pa~a, her yanda ~ubeler kurmakla u~ra~~yor; çe~itli ~ubelerin çal~~malar~n~~
koordine ederek, onlar~~ tek bir ak~m biçimine getirmeye çal~~~yordu. Bu
amaçla, 150 sab~k Türk subay~n~, Kafkasya ve Do~u'daki ~ubelerin emrine
veriyordu. Bu ~ubeler, ayn~~ zamanda, Anadolu'daki Ittihat ve Terakki
örgütüyle de s~k~~ ili~ki kuruyordu. Ajan~n anlatt~~~na göre, Enver Pa~a,
Moskova yönetiminden bol miktarda mali yard~m ald~~~n~; Alman yönetiminin kendisine yard~mda bulunmamakla birlikte, çal~~malar~na tolerans
gösterdi~ini; birçok Almanlar~n ki~isel olarak yard~mda bulunduklar~n~~
gizlemiyordu 8°.
78

ingilizce'den çevrilmi~tir.
FO 371/6535/E 12660: "Pan-~slamc~~ Ak~m - Enver Pa~a ve Rus Bol~evikleri" adl~ ,

435 say~l~~ ve 15.11.1921 tarihli belge; FO 371/6531/E 11086: ~ngiliz Gizli istihbarat Raporu, Cenevre 27.9.1921.
FO

371/6535/E

~~ 266o: Cenevre'den Londra'ya gönderilen W/23 say~l~~ ve

22.10.1921 tarihli rapor; ayr. bkz. FO 371/648o/E 13103: ~ngiliz Gizli ~stihbarat Raporu,
~stanbul 22.11.1921 - 5.12.1921; Aydemir, s.550.
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y~l~~ Ekim ay~~ sonunda, Berlin'deki ~ngiliz ~stihbarat~ na demeçte
bulunan Enver Pa~a'n~ n Moskova'daki i~birlikçisi Hüseyin Feyzi'ye göre,
kendisi, Moskova'da, Enver'in dairesinde çal~~~yor ve ~slam Komitesi'nin
tüm faaliyetlerini iyi biliyordu. Daha sonra, Enver'in, Türkiye'nin ç~ karlar~~
için de~il, kendi menfaati için çal~~t~~~~sonucuna varan Hüseyin Feyzi, Enver'den ayr~ larak, bundan böyle tüm enerjisini Enver'e kar~~~bir kampanya yürütmekte kullanmak karar~ n~~ ald~~~ n~ ; Moskova'dan ayr~ l~rken, eline
geçen tüm belgeleri beraberinde götürdü~ünü; daha sonra Istanbul'a giderek Enver'e kar~~~faal biçimde propaganda yürütmeyi diledi~ini bildiriyordu.
1921

Bir süre Berlin'de kalan Hüseyin Feyzi, yerel kimi Do~u örgütleri
aras~ nda Enver'e kar~~~propagada yap~yor; 31 Ekimde Aresso ile Kastilyano aras~ nda gitmekte olan trende, Torsi adl~~ bir Italyan komünisti onu
öldürmeye çal~~~yordu. Torsi, kloroform kullanarak Hüseyin Feyzi'yi bay~ lt~yor, ama onu b~çaklayaca~~~s~ rada, biti~ikteki kompart~ manda seyahat etmekte olan Tomassi adl~~ bir yolcunun i~e kan~mas~yla amac~ nda ba~ar~~
sa~l~yam~yor; Tomassi'yi vurarak öldürüyor; daha sonra tutuklan~yordu'.
Cami Bey, 4 Kas~ m 1921'de Ankara'ya gönderdi~i kapal~~ telyaz~s~ nda,
Hüseyin Feyzi'nin Roma'ya var~~~ n~~ ~öyle yans~ t~yordu':
"Yüzba~~~Feyzi, Almanya yoluyla buraya ula~m~~~bulunuyor.
Enver Pa~a'n~ n refiklerinden biri oldu~unu ve... (?) ... onun (Enver Pa~a'n~n), gizli bir derne~in yard~m~yla, hükümeti devirmek
için haz~ rl~ klar yapmakla u~ra~t~~~ n~ ; Batum'dan Trabzon'a silah
gönderdi~ini ve bu ak~ mda Enver Pa~a'ya onu koruyuculu~u alt~ na alan Ruslar~ n yard~ mc~~ olduklar~ n~~ söyledi..."".
Ankara Sözle~mesi ve Türk-Rus ili~kilerinin Gerginle~mesi
Kemalistler, Rusya'n~ n ba~l~ca dü~manlar~ ndan biri olan Fransa ile,
Ekim 1921'de ayr~~ bar~~~niteli~ini ta~~yan Ankara Sözle~mesi'ni imzalay~ nca, Ankara ile Moskova aras~nda bir sürtünme ba~l~yordu. Bu iki yönetim aras~ nda ba~gösteren gerginli~in, Mustafa Kemal'le Enver aras~ nda
"aç~ k bir düellonun" ba~lamas~ na raslamas~~ oldukça önemliydi. 5 Aral~ k
20

FO 37 ~~ /6535/E 1 266o: BN/O, "Enver'e kar~~~ ak~ n~" ba~l~ kl~~ rapor, Berlin
18.10.1921 - 7.11.1921.
82
~ngilizceden çevrilmi~tir.
83
FO 371/6477/E 12408: ~ talya D~~i~leri Bakan~ ndan Rodos Valisine, oldukça gizli
telyaz~s~, Roma 12.11. ~~ 921, ili~ikte, Cami Bey'den Ankara'ya talyaz~ s~, 4.11.192 .
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1921 tarihli ~ ngiliz Gizli ~stihbarat Raporunun aç~klad~~~na göre, Enver,
Demir Han ~uras~'na gitmek üzere 16 Kas~m'da Batum'dan ayr~l~yor,
ama daha sonra onun Batum'a döndü~ü bildiriliyordu. BMM'ne sunmu~~
oldu~u önerilerin reddedildi~ini ö~renince, Mustafa Kemal'e gönderdi~i
bir yaz~da, o güne dek Ankara yönetimine kar~~~uygulam~~~oldu~u destek
siyasas~n~~ b~rakarak muhalefete geçece~ini bildiriyordu 84.

Dip Kafkasya (Maveray-~~ Kafkas)'daki birçok kaynaklara göre, Bol~eviklerin, Kemalistlerle olan ili~kilerini kesmek üzere olup, Kafkasya ve
Anadolu'da yeniden harekete geçmi~~bulunan Enver Partisini desteklemek
üzere olduklar~~ yolunda görü~ler egemen oluyordu 85. Bu geli~meler, 19
Aral~ k 1921 tarihli ~ngiliz Gizli ~stihbarat Raporunca da do~rulan~yor; Envercilerin k~~k~rt~c~~ davran~~lar~n~n yenilendi~ini gösteren kan~tlara de~iniliyordu. Batum'u ziyaret eden Enver, Mustafa Kemal ve BMM'ne göndermi~~oldu~u telyaz~lar~nda, Anadolu d~~~nda b~ralc~lamayaca~~n~~ bildiriyordu 86 .
Bol~evikler Enver Pa~a'y~~Sahneden Kald~r~yorlar
Kemalistlerin Sakarya'da Yunanl~lara kar~~~kazand~klar~~ zafer, Enver
Pa~a ve Moskova'n~ n planlar~n~~ suya dü~ürüyordu. Ankara'da ulusalc~~
önderlerin ço~unlu~uyla ki~isel olarak görü~tü~ünü iddia eden ve
olarak an~lan bir ~ ngiliz ajan~, 1921 y~l~~ Aral~k ay~nda Istanbul'a dönüyor
ve Kemalistlerin gizli siyasi daire ~efi Arif Bey'in, Mustafa Kemal, Yusuf
Kemal, Refet Pa~a ve Fethi Bey'le yapm~~~oldu~u uzun süren görü~melerden sonra, Aral~k ay~ n~n ba~lar~ nda, özel bir görevle Ankara'dan Moskova'ya gönderildi~ini bildiriyor; onun ba~l~ca amaçlar~n~n ~unlar oldu~unu
iddia ediyordu: Frans~zlarla Kemalistler aras~nda aktedilen Ankara Sözle~mesi'nin Moskova'da yaratm~~~oldu~u memnuniyetsizlik hakk~nda Ali Fuat Pa~a'ya kimi yönergeler vermek ve Enver Pa~a'n~n faaliyetleri konusunu
incelemek'. Arif Bey'in Moskova'daki görevi bütünlendikten sonra, Envercilerin ak~m~, geçici bir süre için bile olsa, sona eriyor ve Enver'in
Moskova'ya döndü~ü anla~~l~yordu. Mustafa Kemarle Bol~evikler aras~ nFO 371/648o/E 113933: Ingiliz Gizli ~stihbarat Raporu, ~stanbul 22.11.1921 5.12.1921.

"' ibid., 22.11.1921 tarihli rapor.
FO 371 /7881/E 147: ~ngiliz Gizli ~stihbarat Raporu, 6 - 19.12.1921.
FO 37i/7853/E 872: ~ ngiliz Gizli ~stihbarat Raporu, No.508: Türkiye: "Ulusalcilar
ve Bol~evikler, Arif Bey'in Moskova misyonu', BT/I, ~stanbul 28.12.192 ~ .
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daki ili~kilerin kesilmesi olas~l~~~~görünürde ortadan kalk~yor; Moskova ile
Ankara'n~n, aralar~ndaki güçlükleri bir kez daha gidermeyi ve bir çat~~madan kaç~ nmay~~ ba~ard~ klar~~ san~l~yordu.
22 Haziran 1922 tarihli ~ ngiliz Gizli ~stihbarat Raporunda iddia edildi~ine göre, Ruslar~ n amaçlar~ndan oldukça kayg~ lanan Mustafa Kemal,
~tilâf Devletleriyle, Ulusalc~~ Türkiye ve Bol~evik Rusya'n~n ortak ç~karlar~n~~ tehlikeye dü~ürecek herhangi bir anla~may~~ imzalamayaca~~na dair
Ruslara güvence veriyor; Bol~evik ilkelerine aç~ ktan aç~~a ba~l~ l~ k beyan
etmeye zorlanmamas~n~~ diliyor; Anadolu'nun yönetiminde gerekli herhangi de~i~ikli~in tedricen yap~lmas~~ gerekti~ini belirtiyordu.

Mustafa Kemal'in bu üstlenmeleri, Sovyet yönetimine ki~isel ve yaz~ l~~
olarak önerdi~i ve Moskova'da üslenmi~~bulunan Ali Fuat'~ n bile bundan
haberi olmad~~~~iddia ediliyordu. Yine ayn~~ istihbarat raporuna göre, Kemal'in bu "gizli" üstlenme önerisini, Moskova'ya, genç yaveri Sami Bey
götürüyordu (oysaki daha önceki ~ngiliz ~stihbarat raporu, kuryenin Arif
Bey oldu~undan söz ediyordu). Bu güvenceden memnun kalan Bol~evik
önderleri, bir süre sonra Aralov ve General Frünze'yi Ankara'ya gönderiyor; Enver'in Ankara'y~~ rahats~z etme deneylerine engel olmak amac~yla,
oldukça ustal~ kla haz~ rlanm~~~bir plan uyguluyorlard~. Ona kar~~~ Batum'da bir biçim ayaklanma düzenliyor; bu ayaklanman~ n, Kafkasyal~~
ulusalc~larm yap~t~~ oldu~u izlenimini veriyorlard~.
Bu plan o denli yetenekle uygulan~yordu ki, buna ~a~an Enver, durumla ba~a ç~ kam~yordu. Ruslardan bilgi ald~~~~iddia edilen Mustafa Kemal de, Enver'den yana geçen iki ordu alay~ n~~ geri çekmek ve Müdafaa-i
Hukuk Demekleriyle u~ra~mak amac~yla Albay Sami'yi Trabzon'a gönderiyordu. Sami görevini ba~ar~yla sürdürerek, Trabzon'daki kay~ kç~lar Kahyas~~ Yahya'y~~ ele geçirip hapsettiriyordu. ~ngiliz istihbarat raporu ~öyle devam ediyordu: "Olup bitenlerden hiç haberi olmayan Karabekir'in tüm
protestolar~ na kar~~n, Do~u ~lleri'nde bir terör yönetimi sürüp gidiyordu."
Tüm planlar~n~n suya dü~tü~ünü gören Enver, Moskova'ya dönüyor; partizanlar~~ da~~l~yordu. Moskova'da Bol~evikler onu iyi kar~~l~yor ve ba~ar~s~zl~~~n~ n nedenini yeterince örgütlenmemi~~olmas~ na atfederek, ona ileride
yine yard~ mc~~ olmaya söz veriyorlard~ ". Böylece, Ankara'n~ n da yak~ nmalar~~ üzerine, Ruslar, Enver Pa~a ve yanda~lar~ n~~ sahneden kald~ rmak zorunda kal~yor; Enver yanl~lanyla düzen çeviren Ankara'daki Sovyet diploFO 371/7947/E 642; Fischer I, s.386-7.
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matik temsilcisi Natzarenus'u da, daha sonra, BMM yönetiminin dile~i
üzerine görevinden uzakla~t~ r~yorlard~ ".
Anadolu'daki yanda~lar~ n~n ço~u tutuklanan Enver Pa~a,' Orta Asya'da Müslümanlar aras~ nda Bol~eviklere kar~~~ba~layan oldukça ciddi bir
ayaklanman~ n bast~ r~ lmas~na yard~ mc~~ olmak üzere Türkistan'a gitmeye
Rus önderlerince inand~ r~llyor 91 ; oraya gidince, kendi yanda~lar~ ndan Hac~~ Sami, onu, "Basmac~ " olarak an~ lan ihtilâlcilerin ba~~ na geçerek Ruslara
kar~~~sava~maya inand~ r~yor 92; daha sonra Türkistan'da sava~~ rken Ruslar
taraf~ ndan vurularak öldürülüyordu 93 .

Hakimiyet-i M~lltye, No. 354; Cebesoy, s.161-2 ve 187-8; Karabekir: ~stiklal Harbimiz,
5.954 ve 1012-3 ve ~st~klal Harbimizde Enver Pa~a..., S. 157-9; Bayur: Adalet, 23.1.1956; Aydemir: Tek Adam, S. 383; Carr III, s.474; Revue du Monde Mussulman, Liii, 1922, 5.204-5; Fischer I s.387; Harris, s.103; FO 371/7363/E 503: ~ngiliz Gizli ~stihbarat Raporu, 19.12.1921.
') FO 371/6528/E 10122: ~ngiliz Gizli ~stihbarat Raporu, 2.9.1921.
' Tevfik B~y~kl~o~lu: Atatürk Anadolu'da, Ankara 1959, s.69; Mete Tunçay: Türkiye'de
Sol Alc~ mlar, 1908-1925, Ankara 1967, s. t 28; Carr Il!, 5.474; Fischer I, s.386-7.
92 Karabekir: ~stiklal Harbimizde Enver Pa~a..., 5.352.
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