AMER~KAN ~ST~ HBARAT BELGELER~NE GÖRE
KURTULU~~SAVA~I'NIN BUNALIM DÖNEM~NDEK~~
TÜRK DI~~POL~T~KASI VE "DI~~~LER~~BAKANI
YUSUF KEMAL BEYLE YAPILAN GÖRÜ~MELER"
ESAT ARSLAN*
G~R~~~
Kongreler devresinde Ulus'a maledilen ve Son Osmanl~~Meclis-i Mebusan'~nca betimlenen "Ulusal Arit" ödün verilmez bir biçimde ortaya konulmu~, Ulus, Meclis ve Ordu bütünüyle bu amaca kilidenmi~ti adeta... Ba~la~~ k
Devletlerin Mondros'la açm~~~olduklar~~karta, ayn~~platformda, ko~ullar~~bile
tart~~~ lmayacak bir biçimde yan~t verilmi~ ti. Makro seviyede ortaya konulan
bu amaçlar do~rultusunda, Türk D~~~politikas~n~ n genel ilkeleri çerçevesinde
örgütlenilerek, d~~~platformda da, Yeni Türk Devletinin kurumsalla~mas~na
h~z verilmi~ ti. Mondros'tan bu yana 21 ay geçmi~, hilafet, saltanat ve hanedan~n ayr~cal~klar~~ile haklar~~ u~runa, Osmanl~~Devleti'nin payla~~lmas~~demek
olan "Do~u Sorunu"nun bütün vecheleri uygulama alan~ na sokulmu~, ülke
bütünlü~ünden ödün verilmek suretiyle, Sevr Anda~mas~~imzalat~lm~~t~. Türk
Kurtulu~~Sava~~~Sevr'den ödün verdirilmesi için yap~lm~yordu, "Ulusal An t"
ile ortaya konulan fiziki co~rafi hedefe ad~m ad~m yakla~~ llyordu. TBMM
Hükümeti'nce, ara hedefler ele geçirildikçe, zaman~n tek süper gücü konumundaki ~ ngilizler, hiç arzu etmedikleri halde, verdirilemeyecek ödünler
için Ankara delegelerini istemeye istemeye görü~me ve konferanslara ça~~rmak zorunda kalm~~ lard~ . Ethem'in tenkili, arkas~ ndan Birinci ~nönü Muharebesi'nin kazan~lmas~, i~te bu dönemi açm~~ t~. Kararl~l~ k, ko~ullar~~ve zamanlamas~~önceden dü~ ünülmü~~hukuksal temele oturtulmu~~güç gösterisi "Tam
Ba~unsizhk"a giden yolun gerçek anahtarlarlyd~. Beklenen olmu~, bu bilinmezlik ortam~ nda "Bölgesel Çekim Merkezi" Anadolu'nun ortas~ ndan adeta
f~~k~ rm~~t~. ~nöril Sava~lar~ ndan sonra, ~ngiltere'nin devaml~~bir biçimde arka
ç~kmas~~sonucu Yunanistan kendini ispata kadar vard~ rm~~u i~i... Çok geçmeden Yunan Kral~~Konstantin ve Lider kadrosu Bat~~Anadolu'ya ç~km~~t~. Yunanistan yar~ n~, yo~unu Anadolu bozk~ r~ na y~~m~~t~ . Bu y~~~ naklanma so* Bilkent Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Koordinatörü.
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nucu, Anadolu bozk~ r~n~n ortas~nda ye~ermeye ba~layan bu bölgesel çekim
merkezi acaba, sönüp gidecek miydi? 20 ~ubat 1921 tarihli New York
Times'ta bir okuyucu mektubunda belirtildi~i gibi, "Kemal Bir Balon Mu,
Yoksa Bir Kaya M~yd~'? Bu bunal~ml~~dönem içerisinde Amerikan istihbaratglarm~ n en deneyimlileri Ankara'ya gelmi~ler, büyük ölçüde Amerikan Lider
Kadrosunun esas bilgisi unsuru paralelinde haz~rlad~klar~~anket sorulanyla
Anadolu ~htilâli'nin liderini s~nam~~lard~2. Görü~me s~ras~nda Mustafa Kemal'in ki~ili~i, olaylar~~alg~lamadaki ki~isel becerisi, bak~~~~ve olaylar~~irdeleyi~i
onlar~~adeta büyülemi~ ti. Ankara'dan ayr~ lmadan önce yapacaklar~~önemli
bir i~~daha vard~, o da liderin çizdi~i genel çerçeve içerisinde d~~~politikan~n
nas~l biçimlendirildi~i ve uygulama alan~ na ç~kar~lmas~yd~ . Genel ilkeler ile
uygulama aras~nda bir çeli~ki var m~yd~ ? Yoksa lider farkl~~ söylüyor,
uygulay~c~lar farkl~~ ~eyler mi yap~yorlard~ ? Ayn~~ m~, yoksa ayr~~frekanslardan
m~~ses veriyorlard~ ? Bunun için kendilerinin ifade ettikleri gibi "Milliyetçi
Türkiye'nin D~~i~leri Bakan~~ile görü~ülmeliydi.
Birinci ~ nönü Muharebesi'nden sonra Ankara Hükümeti'nin ilk D~~i~leri
Bakan~~ s~fat~ yla Londra'ya giden yetkisini a~arak, Ba~la~~ k Devletlerle sözle~meler dönemini açm~~~olan Bekir Sami Bey istifa etmi~ti. Ba~la~~ k Devletler
ile ayr~~ayr~~ yap~lan ikili görü~meler sonucu Bekir Sami'nin yetkisini a~arak
ikili ba~lamda yapt~~~~bu sözle~melerin kazanc~~ Fransa ve ~talya'y~~ ~ngiltere
ve Yunanistandan uzakla~urm~~, Sevr Antla~mas~'n~ n üzerinden henüz sekiz
ay geçmesine ra~men, Sevr'in kendilerine sa~lad~ klar~~ayr~cal~klar~~bir yana
b~rakarak Anadolu'nun bo~alt~ lmas~n~~sa~lam~~lard~ ... Bundan daha önemlisi
de "Büyük Sava~" boyunca ~ ngiltere'nin müttefiki olan bu iki önemli Avrupa
Devleti taraf~ ndan da Yeni Türk Devleti'nin tan~ nmas~n~~sa~lam~~t~. Yeni
Türk Devleti'nin ilk D~~i~ leri Bakan~~olan Bekir Sami Bey'den sonra, D~~i~leri
Bakanl~~~~görevine Yusuf Kemal (Tengir~enk) getirilmi~ti. Yusuf Kemal Bey
bu görevi Kurtulu~~Sava~~'n~ n devam~ nca Lozan görü~meleri arifesine kadar
sürdürmü~tü. Ankara'ya gelen Amerikal~ lar, Mustafa Kemal Pa~a ile yapt~ klar~~
görü~menin hemen arkas~ ndan Yusuf Kemal Bey'le görü~ me talebinde
bulunmu~lard~. Türk d~~~politikas~ n~ n çerçevesini tam olarak ö~renmek istiyorlard~. Amerikan d~~~politikas~n~n sa~l~ kl~~ temellere oturtulmas~~ için bu elzemdi, hayatiydi. "~htilâlin Lideri"ne sorulan konulara ko~ut, haz~ rlanan soI Osman Ulagay, Amerikan Bas~n~nda Türk Kurtulu~~Sava~~ , ~stanbul, Yelken Matbaas~,
1974, s. 124.
2 Esat Arslan, "Amerikan ~stihbarat Belgelerinde Mustafa Kemal'in Ki~isel özellikleri ve Bir
Görü~me", Ça~da~~Türkiye Tarihi Ara~t~rmalar~~Deigisi, Sa. 6.
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rularla Türk D~~~Politikas~~ bütün yönleriyle ortaya ç~kar~lmas~~ önemli bir
amaç olarak saptanm~~t~. Yusuf Kemal Bey'le yap~lan bu görü~meyi de,
ABD'nin özellikle deniz a~~r~~ülkelerde oldukça etkin olan Deniz Kuvvetlerinin ~stihbaratglar~~gerçekle~tirmi~lerdi. Bu görü~me için, Amerikal~lar ayn~~
deneyimli ki~iyi görevlendirmi~lerdi. Bu ki~i, Amerikan Deniz Kuvvetlerine
mensup, Te~men Robert S. Dunn idi. Te~men Dunn, Mustafa Kemal Pa~a
ile 1 Temmuz 1921 günü Amerikal~lar~n "Ki~hk Saray" olarak nitelendirdikleri, bugün müze olarak kullan~lan Ankara Gar~'ndaki, iki katl~~ta~~binada görü~meyi gerçekle~tirmi~ti. Konu kapsam~nda birinci el kaynak niteli~indeki
irdelenecek rapor ABD Washington Ulusal Ar~iv Dairesiendeki Askeri ~stihbarat Bölümü'nden elde edilmi~' ve söz konusu raporun asl~~güçlükle okundu~undan, asl~na uygun olarak Ek-1'de asl~~Ek-2'de sunulmu~tur.
ANKARA HÜKÜMETI'NIN ULUSLARARASI ARENAYA ÇIKI ~I
Al~nan pragmatik kararlar~n kazanc~~da çok büyük olmu~tu. Can~ ndan
can kopartmak pahas~na Ethem sorunu çözülmü~, düzenli ordu deneyimi ile
Birinci ~nönü Muharebesi kazan~lm~~t~. Birbiri pe~i s~ra al~nan köklü kararlar
ve eylemli hareket öylesine iç içe yap~lm~~t~~ki, 1921 y~l~n~n daha birinci ay~~
dolmadan Kurtulu~~Sava~~'n~n küçük bir uygulamas~~gözler önüne serilmi~ti.
Davan~n nas~l kazan~laca~~~yönünde, içte ve d~~ta kapal~~kap~lar ard~nda kafalarda olu~an bulan~kl~k çözülmü~tü. Oysa, sorunun nas~l çözülmesi gerekti~i
bütün yönleriyle çok öncelerden betimlenmi~ ti. Ba~la~~k Devletler Türkiye
olgusu içerisindeki bu gerçe~i varsay~ m olarak bile kabul etmemi~lerdi. Türk
Ulusal Kurtulu~~Sava~~'n~~ bir türlü s~cak kar~~layamam~~lard~ . Anadolu kalk~~mas~ n~ n ba~ar~ya ula~mas~ndan çok, ba~ar~s~zl~~~~üzerine yapm~~lard~~
planlar~ n~....Atlantik'in ötesinden de durum pek farkl~~ de~ildi, ancak geleneksel ihtiyatl~~ "Bekle Gör" d~~~politikas~~çerçevesinde Anadolu'daki bu yeni
olu~um son derece yak~ n plandan takip ediliyordu. Anadolu bozk~r~ n~ n ortas~ndaki ye~ermeye ba~layan Yeni Türk Devleti'nin d~~~politikada açm~~~oldu~u
bu yeni dönem, çok geçmeden Yeni Dünya kamuoyunun ilgi oda~~~haline
geliyordu. Amerikan kamuoyunun sesi durumundaki New York Times Gazetesi, aç~lan bu yeni dönemi ve geli~meleri "Hasta adam iyile~me Belirtileri
Gösteriyor" ba~l~ kl~~yaz~s~nda ~öyle de~erlendiriyordu:
3 Washington National Archives (Ulusal Ar~ iv Dairesi), MID Report (Askeri ~stihbarat
Raporu), 2657-T-1425.
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"~tilâf Devletleri ay~n 21'inde Londra'da toplanarak Yak~n Do~u sorununu görü~ecek olan Konferans ~stanbul Hükümeti'nin yan~~s~ra
halen Türkiye'de sözü geçen tek hükümet olan Mustafa Kemal'in
Ankara Hükümeti'ni de davet etmi~~bulunuyorlar"4.
Yasall~~n bile tart~~~lan bir konumdan, ~stanbul Hükümetine kar~~n, "sözü
geçen tek hükümet" konumuna geçilmi~ti. Bir ba~ka aç~dan bak~ld~~~nda, bu
durum, Süper Güç olma yolundaki ABD'nin Amerikan kamuoyunun sesi durumundaki bu gazetedeki bu tür de~erlendirilmenin uluslararas~~platforma
ç~k~~ta, Ankara Hükümetine ye~il ~~~k yalulm~~~oldu~unu da gösteriyordu.
Sessiz kal~nmam~~, ayn~~zamanda "Mustafa Kemal'in Ankara Hükümetine
görünmez ve ad~~konulamayan bir destek de verilmi~ti. Mustafa Kemal Pa~a,
~stanbul Hükümeti'nin ya da kendi ifadesiyle ~stanbul delegasyonunun bu
konferansa ça~r~lmas~m, çizilen "d~~~politikan~n kilometre ta~lar~" içerisinde
Yeni Dünya'ya aç~klamaktan kendini alam~yordu. Philedelphia-Ledger Muhabiri K. Sheit TBMM Ba~kan~~Mustafa Kemal'e Osmanl~ca yaz~l~~olarak sordu~u sorulan Frans~zca olarak ~öyle yan~t veriyordu:
"(...) ~stanbul Delegasyonu kendi generalleri vas~ tas~yla bu ~ehre
emir verdikleri cihede, ~tilâf Devletlerinin bütün arzular~n~~kabul
ettirebilecekleri ve ayr~ca millet taraf~ndan seçilmi~~herhangi bir
meclise istinat etmeyen sözde bir hükümet taraf~ndan gönderilmi~tir. Binaenaleyh bu delegasyonun Türk Milleti ad~na konu~ma selâhiyeti yoktur".
Ulusal egemenli~in bayraktarl~~~n~~yapanlara ayn~~platformda yan~ t verilmi~ti. Sava~~'n~n Anadolu'daki adresi belliydi, "Türk Ulusu"... Onun temsilcisi olunmadan, onay~~ al~nmadan uluslararas~~platforma ç~lulamazd~. Hele
generallerin güdümündeki ~stanbul'un d~~~arenadaki temsile hiç hakk~~
yoktu. Yeni Dünya'ya bundan daha güzel bir mesaj verilemezdi. Kararl~hk ve
gücün olu~turdu~u bu yeni durum çok geçmeden meyvelerini verdi. Genel
konjonktörel duruma göre, politik askeri durum de~erlendirilmelerini yapan
~ngiltere, ~talya arac~ l~~~yla çok geçmeden istemeye istemeye Ankara
Hükümeti'nin temsilcilerini Londra Konferans~'na ça~~rmak zorunda kald~.
Bekir Sami Kurulu da Tevfik Pa~a ba~kanl~~~ndaki ~stanbul Kurulu ile Londra Konferans~'n~ n aç~ld~~~~gün olan 21 ~ubat 1921'de Londra'ya gelmi~Osman Ulagay, Amerikan Bas~n~nda Türk Kurtulu~~Sam~~ , a.g.e., s. 120423.

5 Atatürk'ün Milli D~~~Politikas~ , d, Ankara, Kültür Bakanht~, Ero~lu Matbac~hk San., 1981,

s. 270.
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lerdi6. Gecikmeli olarak Londra'ya gelen iki kuruldan ~stanbul Kurulu'nun
Ba~kan~~ Tevfik Pa~a'n~n söz hakk~n~n TBMM temsilcilerine b~rakt~~~n~~
aç~ldamas~ndan sonra, durum üstünlü~üne kavu~an Bekir Sami Kurulu'na
~ngilizler taraf~ndan güçlükler ç~kanlmas~~ile ikili ba~lamda sözle~meler yap~lmas~~evresine girilmi~ti. Bekir Sami Bey'in, Londra Konferar~sfr~daki giri~imleri, ki~isel çabalar~~sonucu Londra'da Fransa, ~talya ve ~ngiltere ile ayr~~
ayr~~üç gizli sözle~me yap~lm~~t~. Asl~nda Bekir Sami taraf~ndan yap~lan, ayr~~
ayr~~görü~ülmek suretiyle, birbirleriyle dost olan bu üç ülkenin Anadolu üzerindeki emellerinin birini, di~erine kar~~~kullan~lmaya çal~~~lm~~u. Olaya genel bir de~erlendirme ile bak~ld~~~nda, ikili ili~kiler, ilkelerin çarp~~mas~~biçiminde de~il, politik fikirlerin ortaya at~ld~~~~bir ödün çarp~~mas~~biçiminde
cereyan etmi~ti. Bekir Sami Bey, Londra'dan döndü~ü zaman ~kinci ~nönü
Muharebesi de kazan~lm~~u. Birinci ~nönü Muharebesi'nin kazanc~~üzerine
bina edilen ikili sözle~meler, "Ulusal An t" ko~ullanyla büyük ölçüde çeli~ti~inden, gerek Hükümet, gerek TBMM nezdinde büyük ele~tirilere u~rayarak
reddedildi. Bunun üzerine, Bekir Sami, Mustafa Kemal'in de iste~i üzerine 8
May~s 1921'de kaleme ald~~~~istifas~n~~TBMM'nin 12 May~s 1921 günkü
32'inci birle~iminin ikinci oturumunda meclisin onay~na sundu. Meclis de bu
istifay~~kabul etti7. "Ulusal Ant"tan asla ödün verilmeyece~i bir kez daha görülmü~tü. Ancak, Bekir Sami Bey, Ba~la~~k Devletleri Yeni Türk Devleti ile
kar~~~kar~~ya getirerek, olaylar~n çözümlenmesi için müracaat edecekleri adresi belirlenmesine yard~mc~~olmu~tu. Do~al olarak bu yeni durum, hem de
uluslararas~~ hukuki platformda Yeni Türk Devleti'nin tan~nma sürecini ba~latm~~u. Irma~~n geriye aluulmayaca~~~gibi, bu süreçten geri dönülmesi de
olanaks~zd~.
BUNALIMLI GÜNLER VE KARARLILIK
Bekir Sami Bey'in istifas~~ile bo~alan D~~i~leri Bakanl~~~~görevine, kurucu
meclis niteli~indeki ilk meclisin 5 May~s 1920'de göreve ba~layan ilk hükümetinde iktisat Vekilli~i (Ekonomi Bakan~ ) yapan Kastamonu Milletvekili Yusuf
Kemal Bey getirildi. Yeni Türk Devleti, 1920 y~l~n~, yeniden yap~lanma ve iç
hat manevras~n~n gere~i do~u s~n~r~n~n güvence alt~na al~nmas~~çal~~malar~yla geçirmi~, gerçekten de do~uda durum üstünlü~ünü sa~lam~~t~. 1921 y~Fuat Cebesoy, Moskova Havralar', Vatan Ne~riyan, Istanbul 1955, s. 141.
TBMM'nin Gizli Celse Zatntlan, cl, Ankara, Türkiye ~~~Bankas~~Kültür Yay~nlar~, Sanem

6 Ali
7

Matbaas~, 1985, s. 72.
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l~na girilirken, Ankara Hükümeti, do~u cephesinde olu~an olumlu durumu
antla~ma zeminine oturtmak ve politik alanda durum üstünlü~ü sa~lamak
amac~yla, 14 Aral~k 1920 tarihinde Yusuf Kemal Bey ba~kanl~~~nda bir kurulu, Bakü yoluyla Moskova'ya gitmek üzere Ankara'dan yola ç~ karm~~t~...8
Yusuf Kemal Bey Kurulu Moskova'ya gönderilirken, ~ talyanlar~n arac~l~~~yla
Bekir Sami Bey ba~kanl~~~ ndaki bir kurul da Ba~la~~k Devletlerle görü~meler
yapmak üzere, ~talya yoluyla Londra'ya gönderilmi~ti. Askeri alanda elde edilen ba~ar~lar~ n kazanc~~ politik alandaki ba~ar~larla perçinlenmek istemi~ti.
Do~uda durum üstünlü~ü sa~lanm~~t~. Adeta Ankara Hükümeti iki D~~i~leri
Bakan~~ ile çal~~~yordu. Yusuf Kemal Bey Kurulu Kafkaslar'da yeni kurulan
cumhuriyetlerle iki ay~~a~k~ n bir zaman, bire bir görü~meler yapm~~lar, antla~ma zeminini alt yap~s~n~~ olu~turmu~lard~. 18 ~ubat 1921'de Moskova'ya
ula~an9 Yusuf Kemal Bey Kurulu'nun bir ay süreli Moskova'daki temaslar~~
meyvesini vermi~, iki ülke aras~ ndaki ili~kiler, 16 Mart 1921 tarihinde Moskova'da imzalanan Türkiye-Rusya Dostluk ve Karde~lik Antla~mas~~ ile doruk
noktas~na ula~m~~t~... Ankara Hükümeti, Bekir Sami Bey'in istifas~~ üzerine,
D~~i~leri Bakanl~~~~görevine, hiç tereddüt etmeden d~~~ili~kilerde büyük bir
bilgi birikimine sahip ve Moskova'dan yeni dönen, Yusuf Kemal Bey'i getirmi~ti. Do~uda sa~lanan durum üstünlü~ü do~al olarak antla~ma zeminini de
beraberinde getirmi~ti. ~imdi, Do~uda yap~ld~~~~gibi, Bat~~Anadolu'da da kararl~ l~ kla "Güçlü Pozisyonda Müzakerelere Girilmesi" evresi gündeme gelmi~ti. Ancak, ~ngiliz deste~inde bir Yunan Genel Taarruzu'nun yap~lmas~~ da
gündemdeydi. Çok geçmeden beklenen olmu~, Yunan Kral~~Konstantin ve
Lider Kadro Bat~~Anadolu'ya ç~karma yapm~~lard~. Ankara, ~imdi bir beklenti
içerisine girmi~ti. Yunan Genel Taarruzu ne zaman ba~layacak ve bu taarruzlar nerede durdurulacakt~? Bu taarruzlar sonucu askerli~in gerekleri yerine
getirilerek düzenli bir biçimde Sakarya'n~n do~usuna çekilinilece~i muhakkaku. Do~al olarak da bu geri çekilme sonucu Kütahya ve Eski~ehir gibi iki
önemli merkez yitirilecek, belki de ba~kent Ankara'n~ n Kayseri'ye ta~~nmas~~
bile gündeme gelecekti. Öylesine bunal~ml~~ bir döneme girilmi~ti ki, do~u
bölgesini bir antla~ma ile, güney bölgesini De Facto ile güvence alt~na alan
bu bölgesel çekim merkezi Ön Asya'dan silinip gidecek miydi? Bunal~ ml~~ dö-

8 Yusuf
8 Yusuf

Kemal, Tengir~enk, Vatan Hizmetinde, Bahar Matbaas~, ~stanbul, 1967, s. 199.
Kemal, Tengir~enk, a.g.e., s. 215.
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nemden ç~ kabilmenin tek bir yolu vard~~o da ödün verilmeksizin kararl~l~kla
hareket etmek... Yeni Türk Devleti'nin s~nav~~i~te ~imdi ba~l~yordu.
AMER~KALI ~ST~HBARATÇILARIN MUSTAFA KEMAL PA~A ~LE
YAPT~KLAR~~GÖRÜ~MEN~N ANA HATLARI
Anadolu ~htilâ1 Liderinin mimarl~~~nda betimlenen Türk D~~~Politikas~~
ödün verilmez bir biçimde "genel ilkeleri" ortaya konulmu~tu. Amerikal~lar~n
en çok merak ettikleri konular~n ba~~nda, bu genel ilkeler ~~~~~ nda, uygulama
alan~ nda katedilen mesafelerdi. Mustafa Kemal Pa~a ile bire bir yapt~klar~~görü~melerin ba~l~~~~da "Anadolu'daki Ko~ullar" ad~n~~ta~~yordu l". Washington'
un Lider Kadrosunun Ön Asya'daki d~~~politik yapur~mlarm~n belirlenmesi
için gerekli esas bilgi unsuruna ko~ut, anket tekni~ine göre haz~rlanan sorular üç ana bölümde odakla.~ m~~t~:
- TBMM'nin Yap~s~~ve Örgütlenme Sistemati~i
- Amerikan Örgütlerine Yönelik Ankara Hükümeti'nin Tutumu
-Ankara Hükümeti'nin D~~~Dünya ile ili~kileri
Birbirine geçi~li aç~ k uçlu anket tekni~ine göre, oldukça bilimsel düzeyde haz~rlanan sorularla yetinilmemi~, liderin bu sorulara verdikleri yan~ tlar yan~nda, yan~ t s~ ras~nda, liderin mimik ve jestleri de yak~n plandan izlenerek, bunlardan biyograf~k istihbarat ç~kar~mlar~ nda bulunulmu~tu. Mümkün
oldu~u kadar ayr~nt~larm kaç~ r~lmamas~na dikkat edilmi~ti. Kendisinden öylesine etkilenmi~lerdi ki, rapor içerisine yaz~lmas~~zor da olsa "Anadolu ~htilâlinin Lideri"ni a~a~~daki biçimde tan~mlamaktan kendilerini alamam~~lard~:
"Onunla görü~ürken beyninizde bir yo~unla~ma duygusuna kap~hrsan~z, arkas~ndan sorun ne kadar karma~~k ve çetin olursa olsun,
geni~~çözümlii seçeneklerle, konunun tam olarak bütün noktalar~ n~n anla~~lmas~= sa~lar ve geni~~bir bak~~~aç~sma sahip olursunuz"".
Lider, sadece ilkeleri önceden saptanm~~~ve ulusa maledilmi~~kararlan aç~ klamakla kalm~yor, sorunlara ba~ka bir aç~dan bak~lmas~n~~sa~layarak gerçeklerin ortaya ç~ kmas~na önemli katk~lar sa~l~yordu.
I° Washington National Archives; MID Report; 2657-T-140; s1-3.
Washington National Archives; MID Report; 2657-T-139a.
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YUSUF KEMAL BEYLE YAPILAN GÖRÜ~MELER
Genel
Yusuf Kemal Bey, Yeni Türk Devleti'nin gerçekçilik, ulusal güce dayanma
ve bar~~ç~l~ k olarak belirlenen Ulusal D~~~Politikan~n kilometre ta~lar~ n~ n
olu~mas~ nda ba~lang~çtan itibaren aktif roller üstlenmi~ti. Görü~me ba~lan~ lmadan önce Amerikal~lar do~al olarak Yusuf Kemal Bey'in biyograf~k istihbaraun~~ da yapm~~lard~ . Yusuf Kemal Bey, ~l~ ml~~ bir Ittihat ve Terâkki'liydi. Büyük Sava~~s~ras~ nda Adalet Bakanl~~~~Müste~arl~~~~yapm~~t~. Devlet
deneyimi vard~~ ve bürokrasiyi iyi biliyordu. Yeni Türk Devleti'nin ilk hükümetinde iktisat Vekili olarak görev alm~~t~. D~~~politik ba~lamda, Bekir Sami
Bey, Bauyla ili~kileri düzenleme çal~~malar~n~~sürdürürken, kendisi de iktisat
Vekilli~i'nin yan~~ s~ ra Kafkaslar ba~ta olmak üzere, Rusya ile bire bir d~~~ili~kilerde bulunmu~, Moskova Antla~mas~~ile ünlenmi~ti. Mustafa Kemal Pa~a ile
yap~lan görü~menin tarihi 1 Temmuz 1921'di. Yap~lan bu görü~meden sonra,
Te~men Robert S. Dunn, heyetten ayr~larak, rapor içeri~inde nedeni aç~ kça
belirtilmemekle beraber Ankara'da kalm~~ t~. Heyet, bu görü~meden sonra
do~ruca Istanbul'a giderek, Amiral Bristol'e bilgi vermi~ti. Raporda Yusuf
Kemal Bey'le yap~ lan görü~menin tarihi tam olarak ifade edilmemektedir.
Ancak, bu görü~me konular~ n~ n Mustafa Kemal Pa~a'yla yap~ lan görü~me
içeri~i ile benzer noktalar~ n~n bulunmas~~ nedeniyle Te~men Robert S. Dunn
taraf~ ndan gerçekle~tirilen bu görü~menin, Temmuz ay~n~n ilk haftas~~içerisinde yap~ lm~~~olabilece~i kuvvetli bir olas~l~ k olarak ilk bak~~ta göze çarpmaktad~ r. Yukar~da da ifade edildi~i gibi yap~lan bu iki görü~me aras~ ndaki
en büyük fark, birinin kurul halinde yap~ lmas~, di~erinin ise, bir ki~i taraf~ ndan yap~lmas~d~ r. Washington'a "Milliyetçi D~~i~leri Bakan~n~n Görü~leri" ba~l~~~~alt~ nda monograf~k rapor olarak sunulan ~stihbarat Raporunun Mustafa
Kemal Pa~a raporu ile ayn~~ tarihte 19 A~ustos 1921 tarihinde gönderilmesi
bir ba~ka ilginç durumu da ortaya ç~ karmaktad~ r. Di~er bir ilginç taraf da,
görü~meleri gerçekle~tiren Te~men Robert S. Dunn'~ n ki~ili~inden kaynaklanmaktad~ r. ~stihbarat raporlar~ nda olmamas~~gereken bir biçimde, rapora
geçerlilik kazand~ r~lmas~~ ve do~rulanmas~~bak~m~ ndan Te~men Robert S.
Dunn'~ n ad~ n~ n rapor içeri~ine al~ nmas~d~ r. Te~menin kimli~inin belirtilmesi söz konusu raporlara Washington'da ayr~~bir veche kazand~ rmaktad~ r.
Mustafa Kemal Pa~a ile yap~lan görü~mede, heyet taraf~ ndan haz~ rlanan sorulara verilen yan~ tlar, Liderin ifade etti~i biçimde, hiç de~i~tirilmeksizin raporun içeri~ine dahil edilmi~tir. Yusuf Kemal Bey'le yap~lan görü~menin rapora

KURTULU~~SAVA~I'NIN TÜRK DI~~POL~T~KASI

503

dökülmesinde ise, oldukça uzun cümlelerden meydana gelen dolayl~~anlat~m
biçimi esas al~ nm~~t~ r.
Raporun içeri~i
Rapor incelendi~inde aç~ kça görülece~i üzere, Te~men Dunn taraf~ ndan Yusuf Kemal Bey'le iki görü~me gerçekle~tirilmi~tir. Raporun içeri~inde
aç~ kça belirtilmemekle beraber, çal~~man~ n tekni~i aç~s~ ndan, birinci görü~me s~ ras~ nda, elde edilen bilgilerin do~rudan ~stanbul'a bildirilmi~~olabilece~i ve ~stanburclan al~nan talimat çerçevesinde ikinci görü~menin gerçekle~tirilmi~~ve yönlendirilmi~~olabilece~i de~erlendirilmektedir... General
Harbord ile yap~lan görü~melerden sonra, Yeni Türk Devleti'nin devletle~me
sistemati~indeki ivmeye ko~ut olarak, uluslararas~~ hemen her geli~mede,
Amerikal~lar~ n ne dü~ündü~ü üzerinde önemle durulmu~~ve üst düzeydeki
ikili görü~melere devam edilmi~ti. Bu görü~meler s~ ras~ nda da, d~~~politik
ili~kilerin temel ta~~~niteli~indeki düzeylerin korunmas~~hususuna özel önem
verilmi~ti.
1. Birinci Görü~me
Birinci görü~me s~ ras~ nda Amerikal~~ Te~men'in ilk tespiti ~u olmu~tu.
Yusuf Kemal Bey'in Amerika'yla diplomatik ili~kilerin ba~lan~ lmas~ nda inisiyatifin Türklerde oldu~unu gösterir biçiminde bir görüntü çiziyor olmas~yd~.
Birinci görü~me s~ ras~ nda irdelenen konular ~öylece özetlenebilir:
- Yeni Türk Devleti'nin Amerikal~lar Taraf~ndan Tan~nma Süreci
- Anadolu'daki Amerikan Örgütlerine Yönelik Ankara Hükümeti'nin Tutumu
- Ankara Hükümeti'nin D~~~Dünya ile ili~kileri
~imdi bu görü~me içerisinde genel hatlar~~ yukar~da belirtildi~i biçimde ele
al~ nan konular~~teker teker irdeleyelim.
A) Yeni Türk Devleti'nin Amerikal~lar Taraf~ndan Tan~nma Süreci
Büyük Sava~ tan sonra Amerika Birle~ik Devletleri'nin yeni dünya düzeninin olu~turulmas~ ndaki etkinli~i Anadolu bozk~nmn ortas~ndan ad~m ad~m
izleniyordu. Türk d~~~politikas~ n~ n d~~a aç~l~m stratejisinde seçeneklerin çe~itlili~ine gereksinim duyuluyordu. Makro seviyede bir üçüncü boyutun geti-
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risi ile d~~a aç~lmada bir esnekli~in kazan~laca~~~hesaplan~yordu. Bir denge ve
hesap adam~~olan Mustafa Kemal Pa~a taraf~ndan, biçimlenen Türk d~~~politikas~n~n Bat~~ ve Do~u ili~kilerinin bir alternatif seçene~e gereksinimi,
yads~namayacak kadar g-ünyüzüne ç~ km~~t~. Ancak, bu durum Sivas Kongresi'nde ortaya at~lan Amerikan güdümü sorunundan çok farkl~~bir durumu da
sergiliyordu. Ödün verilmeyecekti, ancak Amerika Birle~ik Devletleri taraf~ndan Yeni Türk Devleti'nin tan~nmas~~ d~~~dünyada bir hareket serbestisini de
beraberinde getirecekti. Türkiye'nin tan~ nma seçene~i Ön Asya'daki görevli
Amerikal~~askerler taraf~ ndan kabul görüyordu. Askerler oldukça büyük mesafeler alm~~lard~, ancak Washington'daki merkezi yönetim olaylara geleneksel ihtiyatl~~yakla~~mlar~~çerçevesinde Yeni Türk Devleti'ne yak~nla~mada gecikiyorlard~. Atlantik'in ötesinde Süper Güç olma yolunda büyük mesafeler
alm~~~olan Washington'a bu yakla~~m~n anlat~lmas~~gerekiyordu. Türkiye bu
ba~lamda da büyük mesafeler alm~~t~. Dr. Emin Bey Amiral Bristol'a gönderilmi~, Te~men Dunn, konu~mada ön al~p, getirece~i aç~l~mlar' hesaba katarak, Amiral Bristol'ün Türkiye ile ilgili umutlann~~~öyle dile getirmi~ti:
"(...) Gelecekteki resmi ili~kilerin onaylanmayabilece~ini ve resmi
bir Birle~ik Devletler Temsilcisinin Ankara'ya gönderilmesi
gerekti~i yolunda Amiral Bristol'ün Washington'a tavsiye
niteli~inde öneriler yapaca~~n~~belirtti" '2.
Bunun üzerine Yusuf Kemal Bey, inisiyatifi b~ rakmaks~z~n d~~~ili~kilerde mütekabiliyetin esas oldu~unu üstü kapal~~bir biçimde ima ederek konu~mas~ n~~
~öyle sürdürdü:
"(...) Bu tür ili~kilerin kar~~l~ kl~~ olmas~~ gerekti~ini, bu cümleden
olarak Ankara'da bir Amerikan Temsilcisi olursa, bir Türk Temsilcisinin de Washington'a gerekli olaca~~~yolunda ~srar etti. Yusuf
Kemal Bey, Bay Mac Dower in raporunda belirtti~i gibi, Amerika
Birle~ik Devletleri taraf~ndan Ankara Hükümeti'nin tan~nma iste~ini ammsatt~"3.
12 Washington National Archives, a.g.d., s. I.
* "R. Mac Dowell, A.B.D.'nin Yak~n Do~uya Yard~m Te~kilâtf n~n resmi bir görevlisi olarak
1921 Haziran~nda Ankara'ya gelmi~, görev yeri olan Samsun'a döndükten sonra D~~i~leri Bakan~~
(Vekili) ile görü~mesine dair A.B.D.'nin Istanbul'daki Yüksek Komiseri Amiral Bristol'e bir rapor
göndermi~tir. Söz konusu bu rapor da Amiral Bristol taraf~ndan 20 Haziran 1921 tarihinde
Washington'a gönderihni~tir".
Laurance Evans, United States Policy and the Partiton of Turkey 1914-1924, The Johns
Hopkins Press, Baltimore, Maryland, 1965, s. 330-331.
13 Washington National Archives, a.g.d., s. 1.
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D~~~politik ili~kilerde süreklilik ve ili~kilerin kal~ nan yerden ileriye götürülmesi kabul gören bir hareket tarz~d~r. Ankara Hükümeti her aç~l~m~~ad~m
ad~ m izliyordu. Yusuf Kemal Bey görü~ülecek konular~ n Mac Dowel raporundan daha ileri bir a~amada olmas~~gerekti~ini bir d~~i~leri nezaket kurallar~~içerisinde Te~men'e an~ msanyordu. Sadece bununla kalm~yor, tan~nma
süreci içerisinde, Dr. Emin Bey'in Amiral Bristol'e sundu~u anla~madan söz
ediyor ve görü~menin ba~lay~c~~olmas~~aç~s~ ndan bir memorandum'un yap~l~p yap~lmayaca~~n~~görü~menin ba~lang~c~ nda kendisine hatirlanyordu. Yusuf Kemal Bey, kardan e~it bir biçimde açmaya devam ediyordu. Ankara Hükümeti'ne kar~~~bask~~olu~turmak amac~yla genelde ~ngiliz deste~indeki Yunanl~lann yapt~klar~~bir biçimde, Karadeniz k~y~lann~ n abluka alt~na al~nmas~~
ya da sava~~gemileri ile topa tutulmas~ n~ n geçerli olmayaca~~n~~üstü kapal~~bir
biçimde ima ederken, e~er Ankara'da bir Amerikan Temsilcisi bulunursa,
Samsun'a destroyer gönderilmekten kaç~n~laca~~n~~ teknik bir dille aç~kl~yordu. Son zamanlarda, Yunanl~lar~ n Karadeniz'deki faaliyetleri öylesine yo~unla~m~~ u ki, 2 Haziran 1921'de Karadeniz Ere~lisi'nde bir Yunan muhribi
ile K~y~~Bataryas~~aras~nda topçu at~~~~olmu~ u, 9 Haziran 1921'de de Yunanl~lar~n ünlü "K~lk~~" adl~~sava~~gemisi 3 Haziran 1921'de Franklin Bouillon ba~kanl~~~ ndaki Frans~ z heyetinin Ankara'ya gitmek üzere ç~ kt~~~~ve D~~i~leri Bakan~~Yusuf Kemal Bey taraf~ ndan kar~~land~~~~ ~nebolu'yu topa tutmu~tu's.
Yunanl~lar görü~menin yap~ld~~~~s~ralarda Temmuz ba~~ nda Karadeniz k~y~lar~n~~bombalama faaliyetlerine gittikçe artan bir yo~unlukta devam ediyorlard~ . 4 Temmuz'da Amasra'y~ , 5 Temmuz'da Samsun'u denizden topa tutmu~lard116. Amerikal~ lar da gerçekten, Amerikan Merzifon Okulu'ndaki Pontusçu faaliyetlerle ilgili olarak, Ankara Hükümeti'ne kar~~~bask~~olu~turmak
amac~yla, Samsun'a bir sava~~gemisi göndermi~lerdi. Türk Hükümeti, uzun
zamandan beri izledi~i bu yasad~~~~Pontusçu faaliyetlere, söz konusu bu
okulda bir Türk ö~retmeninin öldürülmesinden sonra, derhal müdahale
etmi~, olaylarda suçlar~~görülen kendi yurtta~lar~ n~~mahkemeye sevketmi~ti.
Olayda suçlu görülen Amerikal~ lar da Samsun'a gelen bu Amerikan sava~~
gemisine bindirilerek yurt d~~~~edilmeleri sa~lanm~~ t~ r'''.

14 T.C. Genelkurmay Ba~kanl~~~~Harp Tarihi Dairesi, Türk ~stikUl Harbi, Vnci Cilt (Deniz
Cephesi ve Hava HarekAt~ ), Ankara, 1964. s. 48.
15 T.C. Genelkurmay Ba~kanl~~~~Harp Tarihi Dairesi, a.g.e., s. 47.
T.C. Genelkurmay Ba~kanl~~~~Harp Tarihi Dairesi, a.g.e., s. 61.
17 Genelkurmay ATASE Ba~kanl~~~, Kis. No: 2976, Dos. No: 59, Fih. No. 9.
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B) Anadolu'daki Amerikan örgütlerine Yönelik Ankara Hükümeti'nin
Tutumu
Yusuf Kemal Bey, Amerikan - Türk ili~kilerinin iyile~tirilmesi yolunda
Amiral Bristol'e sunulan anla~ma da dahil olmak üzere Ankara Hükümeti'nin somut ~eyler ortaya koydu~unu, ayr~ca ticaretin geli~tirilmesi ve devam
ettirilmesi yolunda da ayn~~ parelelde çal~~malara devam edildi~ini söylüyordu. Yusuf Kemal Bey, ayr~ca yap~lan bu görü~me s~ ras~ nda ayn~~zamanda
~stanbulda da Amerikan i~~adamlar~~ ile bir toplant~n~n yap~ld~~~ n~~ söylüyordu. Bu bir anlamda, siyasi ili~kilerin ticari ili~kilerin önünde ya da en
az~ndan birlikte gitmesi gerekirken, ticari ili~kilerin politik ili~kilerin önüne
geçti~inin ifadesiydi. Bunun üzerine Te~men Dunn'da ticaretin parasal boyutu somut bir biçimde ortaya atmaktan kendini alam~yor ve:
"(...) Tütün Paralar~ n~ n ödenmesinde her y~l ülkeye (Türkiye'ye)
14 Milyon Dolar girdi~ini, halk~n~n bunu de~erlendirip de~erlendirmedi~ini"18 soruyordu.
Kartlar kar~~l~ kl~~aç~llyordu. Sadece tütün paras~~ ba~lam~ nda Amerikal~lar~ n Türkiye'ye ödedikleri paran~ n 14 Milyon Dolar oldu~unu ortaya koyan
Amerikal~~üstü kapal~~da olsa bu paran~n bir bask~~ arac~~olarak kullan~labilece~ini ima ediyordu. Parasal boyutun ortaya konulmas~ndan sonra, Anadolu'daki Amerikan Örgütlerine yönelik Ankara Hükümeti'nin tutumuna geçilebilirdi. Bu konu Amerika'daki Rum ve Ermeni Lobilerini canevinden vurmu~tu. Amerikan Yak~n Do~uya Yard~ m ve Tütün ~irketlerinde çal~~an Rum
ve Ermeni görevliler s~n~ r d~~~~edilmi~lerdi. Bu s~n~ r d~~~~edilme olaylar~nda
Ankara Hükümeti'nin etkinli~i hangi düzeydeydi? Mustafa Kemal Pa~a ile
yap~lan görü~melerde aç~k ve net yan~ tlar alm~~lard~, ama lidere ifade edilmeyen ba~ka bir boyut var m~yd~?. Aç~kça ifade edilmekle beraber bu olaylarda Ittihat ve Terakki'nin bir etkinli~i var m~yd~? ~~te ara~t~r~lacak konu bu
idi. Amerikal~ lar kendi mantaliteleri çerçevesinde Ankara Hükümeti'nin
Türkiye'ye girdi sa~layan bu parasal kayna~~~de~erlendirmemi~~olduklar~ n~~
bir türlü ak~llan alm~yordu. Kendi mant~ klan do~rultusunda bu i~te mutlaka
bir bit yeni~i oldu~unun endi~esi içerisindeydiler. Paray~~veriyorlard~ , yasa
d~~~~bir olay da olsa hakl~~kefesinde tart~lmallyd~lar. Kendi ticari ayncal~klar~ n~n bir ad~m~~ olarak kurduklar~~ e~itim kurumlar~ ndaki Rumlar~n Atina ile
i~birli~i yaparak "Pontus Devleti" kurma çabalar~n~~ve Ermenilerin "Ba~~ms~z
18

Washington National Archives, a.g.d., s. 1.
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Ermenistan" çal~~malar~ n~~ nedense göz ard~~ etme e~ilimindeydiler. Türk
Yurtta~~~olan bu Ermeni ve Rumlar bir ç~~~gibi sav~~nmas~z Türk Köylerine
sald~ r~yorlar, örgütlü k~y~m ve soyk~ r~m hareketlerine giri~iyorlar, Türk Hükümeti, dünya üzerindeki her demokratik hükümet gibi yasalar~~ e~it bir biçimde uygulad~~~ nda, Türk Hükümeti'nin kar~~s~ na Amerikan ç~ karlar~ n~~
ileri sürüyorlard~. Amerikal~lar, Türk Yurdunda Amerikan ~irketlerinde çal~~an Ermeni ve Rum kökenli Türk yurtta~lar~ n~~Amerikan yurtta~~~gibi alg~lama e~ilimindeydiler. Te~men, Kurtulu~~Sava~~~içerisinde kendilerinin ifade
ettikleri gibi "Milliyetçi Türkiye'nin en çok gereksinim duyduklar~~ ~eyin para
oldu~unu de~erlendirmi~lerdi. Evet do~ru idi, ancak Yeni Türk Devleti bu
co~rafya üzerinde "Ulusal Devlet" kimli~inden her ne biçimde olursa olsun
ödün vermeye niyetli de~ildi. Çünkü, bu konu "Erzurum Kongresi" ile "ihtilâ1 bildirgesi"nin içeri~ine al~ nm~~t~. Hiç kimseden lütuf ve merhamet istenilmiyordu. Hele "Tam Ba~~ms~zl~ k" ilkesinden ödün verilmesi hiçbir zaman
dü~ünülmemi~ti. Amerikal~~ Te~menin arad~~~~bir ba~ka konu da, s~ n~ r d~~~~
edilme erkini Ankara Hükümeti kendi yönetim erki içerisinde mi yapm~~t~?
Raporun içeri~ine bak~ld~~~ nda bu soruya Yusuf Kemal Bey'in çeli~kili say~labilecek yan~ tlar verdi~i ya da büyük bir olas~l~ kla kendisine atfedildi~i görülmektedir. Çeli~kili ve Merkezi Hükümetin Ta~ra ile olan e~güdümün olmad~~~, kendi güvenlik kuvvetlerinin suçland~~~~ve daha çok Amerikal~~ Tekmenin yorumlar~~ olarak de~erlendirilen hususlar rapor içeri~inde ~u ~ekilde
toplan~yordu:
"- Bu i~çilerin art~ k s~n~r d~~~~edilmemeleri gerekti~i ve gönderilmi~~
olanlar~ n geri dönebilece~i yolunda emirler verildi~i,
- Samsun yetkililerinin oldukça sorumsuz davrand~ klar~ n~ , Ankara
ile e~güdümün olmad~~~,
- Polisin casus ve ç~lg~ n oldu~unu kendi ki~isel menfaatleri için ~ah~slara kar~~~kan~tlar uydurabilece~-i,
- Mahalli yetkililer taraf~ndan s~ n~ rd~~~~edilmelerle ilgili olarak, bu
tür mahalli görevlilerinin ihmâlinin genel ve müessif oldu~u"ig.
Amerikal~~ heyetin Önder ile yapt~~~~görü~mede bu konuyla ilgili çerçeve soruya meydan vermeyecek bir biçimde aç~ kça ortaya konulmu~tu. Te~menin
bu tür e~güdüm noksanl~~~~ve D~~i~leri Bakan~ n~ n kendi güvenlik güçlerinin

19

Washington National Archives,

a.g.d., s. 1.
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suçlar gibi görüntü verdirmek e~iliminde oldu~u ve Ankara Hükümeti'nin
zaaflan olarak ortaya koyma çabalan içerisine girdi~i de~erlendirilmektedir.
Gerçek ise, bunun tam tersiydi. Olaylara derhal müdahale eden Ankara Hükümeti bu yöndeki çabalar~n~~birle~tirmek suretiyle daha 9 Haziran 1920'de
bölgede Nurettin Pa~a'n~n komutas~nda Merkez Ordu Komutanl~~~~kurarak20, Ankara Hükümeti'nin genel perspektifIni ülkenin bu yöresine kayd~ rm~~u. Bu yörede oldukça etkin görevlerde bulunan Merkez Ordu Komutanl~~~~15 ~ubat 1922 tarihinde la~vedilmi~ti". Ulusal Ant'la bütünle~mi~~ve
uzun bürokrasi deneyimiyle devlet adaml~~~~olarak kendisini kan~ tlam~~~olan
Yusuf Kemal Bey'in bu biçimde yan~tlar verece~i uzak bir olas~l~ k olarak de~erlendirilmektedir. Yusuf Kemal Bey'e özgü olan ve do~ru olma olas~l~~~~
yüksek olanlar konu~man~n bu bölümünde yer alm~~, raporun içeri~ine dahil
edilmi~ti. Bunlar ~öylece özetlenebilir:
"- Polisin kan~tlar~n~~ortaya koydu~u ki~ileri s~n~ rd~~~~edebilece~i,
- Son zamanlarda Yunanl~lar~ n Samsun ve Amasya aras~nda üç dört köyü
tahrip etti~i,
- Kenti tahliye etmeden önce ~zmit'te Yunanl~lar taraf~ndan 300 Türk'ün
öldürülmü~~ol~nas~yla suçland~~~ n~n kan~tlarla belirtilmesi"22.•
Daha görü~menin ba~~nda, Yusuf Kemal Bey'in me~norandum (görü~menin
kar~~l~ kl~~ olarak tutanakla tespiti) iste~i yan~ts~z b~ rak~lm~~t~. Oysa Mustafa
Kemal Pa~a ile yap~lan görü~mede ise soru yan~ t biçiminde do~rudan yaz~m
yöntemi kullan~ lm~~t~. Raporda olumsuz yaz~ lar~n, Amerikal~~ Te~men'in
kendi yorumlar~~olarak raporun içeri~ine kas~ tl~~olarak dahil edilmi~~olabilece~i ve bu tür yakla~~ m~ n Amerika Birle~ik Devletleri taraf~ndan tan~nma sürecini geriye b~ rakt~rma gibi bir amaca hizmet etmi~~olabilece~i de~erlendirilmektedir.
20 T.C. Genelkurmay Ba~kanl~~~~Harp Tarihi Dairesi, Türk ~stiklâ1 Harbi, II'nci Cilt (Bau
Cephesi), 2'inci K~s~m, Ankara, 1965, s, 88.
21 lUz
' ~m Karabekir, ~stiklâlHarbilniz, Türkiye Yay~nevi, ~stanbul, 1969, s. 1002.
22 Washington National Archives, a.g.d., s. 2.
Rahmi Apak, istikla'l Sava~~nda Bat~~Cephesi Nas~l Kuruldu? Güven Bas~ mevi, ~stanbul,
1942, s. 143.
"27/82 Haziran 1921'de Yunanl~lar Izmit'te 200 kadar ev ve dilklin~~ate~e vermek suretiyle
büyük k~y~ m ve soyk~r~m hareketine giri~mi~lerdi".(*) Bu olaylarla ilgili kan~tlara dayanan
belgeler Yusuf Kemal Bey taraf~ndan Amerikal~~Te~men'e verilmi~ti.

KURTULU~~SAVA~I'NIN TÜRK DI~~POL~T~KASI

509

C) Ankara Hükümeti'nin D~~~Dünya ile ~li~kikri
I) Sovyetlerle Olan ~li~kiler
Zaman~ n konjonktürel durumu çerçevesinde Ankara Hükümeti'nin d~~~
ili~ kilerinde o günün aktüel sözcü~ü ile Bol~ evikler ön planda bulunuyordu.
Bu ili~ kilere Amerikan gözlü~ü ile bak~l~ nca farkl~~ bir durum ortaya ç~ k~ yordu. ~ngilizler, Bol~eviklerin Anadolu'daki faaliyetlerine Amerikan gözlü~ii
ile bakma e~ilimindeydiler Anglo-Sakson bak~~~aç~s~ , Amerika'n~ n dünya d~~~
politikas~ ndaki trendinin yükselmesi ile birlikte, gittikçe Anglo - Amerikan
e~ilimine do~ru bir geli~ me kaydediyordu. ~~ te bu genel çerçeve içerisinde
bire bir Amerikan ç~ karlar~mn görü~ülmesinden sonra, Bol~eviklerin Ankara
ile yak~ nla~mas~~ görü~ menin ikinci önemli konusunu meydana getiriyordu.
Ankara - Moskova aras~ nda geli~en ili~kilere ko~ut olarak, Amerikal~~Te~men'
in ç~ kar~ mlarda bulunarak istihbarat haline getirece~i konular ~U noktalarda
odakla~~yordu:
"- Do~u'daki alt~~ ilin Sovyetle~tirilmesi ~art~yla May~s ay~ nda Kars'ta
bir anla~ma imzalanm~~sa;
- Bu antla~man~ n bir dipnotu olarak Bol~eviklerin büyük ekonomik
ayr~ cal~ klar istemi~~olduklar~~ ya da bunun kar~~l~~~ nda askeri yard~ m sun~ rm~~olduklar~" 23
Yusuf Kemal Bey, do~al olarak, bu duyumlar~ n hemen hepsini bölüm
bölüm do~ru olmad~~~ n~~ söyledi. Oysa, Amerikal~~ Te~men bu duyumlardan
o kadar emindi ki, raporuna "kategorik olarak inkâr etti" ~eklinde yazmaktan
kendini alamam~~ u. Asl~ nda Amerikal~~ Te~men taraf~ ndan ortaya at~lan iki
seçenek birbirleriyle öylesine çeli~ ki içerisindeydi ki, bunlardan farkl~~ do~ru
seçene~in ortaya at~lmas~ na gereksinim gösteriyordu. Alt~~ilin Sovyetle~ tirilmesine izin verilmesi çok uzak bir olas~l~ kla belki yard~ m al~ nmas~ n~ n bir ko~ulu olabilirdi, ancak bir de üstüne üstlük ekonomik ayr~cal~ klar da verilmi~~
olabilece~i hiç de akla yatk~ n gelmiyordu. Ancak böylesine mant~k d~~~~sorular~ n ortaya at~lmas~~ kar~~~taraf~~ konu hakk~ nda aç~ klama yapmaya sokaca~~ ndan, bu sorunun teknik düzeyde haz~ rlanm~~~olabilece~i de~erlendirilmektedir. Gerçek neydi? Gerçek, ~ ngilizlerin Birinci Dünya Sava~~'ndan
sonra bölge için olu~ turmu~~olduklar~~ politikada gizliydi. Mondros Ate~kesi'nin hemen arkas~ndan 5 Kas~ m 1918'de Kars Milli ~ura Hükümeti olu~tu23
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rulmu~, yakla~~ k bu dönem ondört ay sürmü~tü. II'nci Ardahan Kongresi'nden sonra, 18 Ocak 1919'da olu~an Cenubi Garbi (Güney Bat~ ) Kafkas
Hükümeti de 4 Nisan 1919da ~ngilizler taraf~ndan da~~ t~lm~~ t~. Bundan
sonra da Mahalli ~uralar Hükümeti Dönemi ba~lam~~t~ ". Ulusal Kurtulu~~
Mücadelesi'nin ba~lamas~yla "Ulusal Ant" s~n~ rlar~~içerisine al~ nan bu bölge
için Paris Konferans~ 'nda Lloyd George taraf~ ndan Amerikan mandas~~ önerilmi~, bu öneri Fransa taraf~ ndan da destek görmü~tü25. Paris Bar~~~Konferans~'n~n ba~~ nda Türkiye'nin tümünü kapsayacak biçimde olan Amerikan
mandas~ , daha sonra, Ermenistan ile ~stanbul ve Bo~azlar içerecek ~ekilde
~ngiliz ç~karlar~ n~n ön plana al~nd~~~~bir politikaya dönü~ mü~tü. Te~men'in
alt~~ilin Sovyetle~ tirilmesi meselesi ~eklinde ortaya att~~~~sorun, Elviye-i Selâse
olarak adland~ r~ lan, üç il Türkiye'den, üç il Ermenistan'dan olmak üzere
Ba~la~~ k Devletlerin bu bölgede arzu ettikleri güdümleri alt~nda olacak Ermenistan'dan ba~ ka bir yer de~ildi. ~ ngilizlere göre, tehlike bu yerin Sovyetle~ tirilmesinde yauyordu. Ne yap~p, yap~ p bu tehlike bertaraf edilmeliydi.
~ ngiltere'nin bu bölge için politikas~~ aç~ ku. Ermenistan'~ n bir manda yönetimiyle kontrol alt~ nda tutulmas~~ve bu mandan~ n da Amerika'ya verilmesiyle
Rusya ile Türkiye aras~ na bir set çekilmek isteniyordu. Ermenistan bölgesine
Kilikya'n~n da kat~lmas~ yla meydana getirilecek Büyük Ermenistan'~ n mandas~n~ n ABD'ye verilmesiyle, ~ ngiltere, güneyde Fransa, kuzeyde Rusya ve Türkiye'nin aras~ nda bir tampon bölge yaratm~~~olacakt~ . ABD'nin tampon olarak bu bölgeye konulmas~~ ile ~ ngilizlerin, bölgeye nüfuz etmelerini daha da
kolayla~acaku. Ayr~ca, ~ ngiltere ekonomik nedenlerden dolay~~ Ermenistan'a
yapmad~~~~yard~ m~~Amerikan kanal~ yla gerçekle~tirmi~~olacaku 26. Amerikal~~
Tekmen ortaya atm~~~oldu~u duyumu fiziki olarak kan~ tlama e~ilimindeydi.
Bu duyumun fiziki kayna~~ , Yeni Rus Büyükelçisi M. Necherenov'un
(Osmanl~ ca belgelerde Nazeranus olarak geçmektedir.) Kafkasya'da görü~meler yapm~~~oldu~unu söyleyen Trabzon'dan Dr. Nihat Bey'di. Görü~menin
yap~ ld~~~~tarihten çok k~ sa bir zaman önce 27 Haziran 1921'de Nezaranus
Sovyet Elçisi s~fat~ yla Çankaya'da Mustafa Kemal Pa~a'ya itimâtnâmesini sun21 Nilgün Erda~, Milli Mücadele Döneminde Kafkas Cumhuriyetleriyle ili~kiler (19171921), Ankara 1994, s. 56-57.
25 Re~at Sagay, X/X. ve XX. Yüzy~ llarda Büyük Devletlerin Yay~ lma Siyasetleri re
Milletleraras~~önemli Meseleler, ~stanbul 1972, s. 164.
26 Nilgün Erda~, a.g.e., s. 89.
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nda Bümu~, ayn~~gün Yusuf Kemal Bey, Ulusal Hükümetin d~~~siyaseti hakk~
yük Millet Meclisi'nde a~a~~ daki demeci vermi~ti:
"(...) Hakk~m~z~~zorla elimizden almak isteyenlere vermemeye çal~ bi~aca~~ z ve vermeyece~iz. Hürriyet, istiklâl ne demek oldu~unu
len milletlerin er geç mutlaka bizim hakk~m~z~~da teslim edeceklerine kaniiz" 27.
Yusuf Kemal Bey, hiç konu~masa, bu demecini Amerikal~~ Te~menin önüne
koysa ne demek istedi~i pekala anla~~ lacakt~ . Ama o, d~~i~leri nezâketi içerisinde konu~mas~ n~~ sürdürdü:
" 16 Mart'ta yap~ lan antla~ man~ n Büyük Millet Meclisi taraf~ ndan
onaylanm~~~tek antla~ ma oldu~unu (...) Ulusal Ama kar~~~olaca~~~
için alt~~ildeki herhangi bir egemenlik ayr~cal~~~ mn olanaks~ z oldu~unu (...) Kom~u olduklar~~ için Ruslar~ n ve Türklerin dost olarak
birbirleriyle ilgilendiklerini söyledi. Bizlere uzanm~~~dostluk eli biçiminde ifade ederek Ruslar~ n hükümetini tan~yan ilk halk oldu~n
~unu takdirle belirtti. Bu yüzden ve Ruslar~ n Kapitülasyonlar
kald~ r~lmas~ n~~tan~ m~~~oldu~u için halk~ n~ n onlara minnettar oldu~unu söyledi"28.
Yusuf Kemal Bey, yan~ tlar~n~~ demokratik bir ortam içerisinde yan~ tlamaya
özen gösteriyordu. Ankara Hükümeti'ni tan~ yan ve muhatap olarak alan koskoca bir Rus Halk~~ idi. Bunun anlam~~ aç~ kt~ . Gizli bir biçimde Amerikan
m~ n~~yahalk~~taraf~ ndan da Yeni Türk Devleti'nin tan~ nmas~~gerekti~i ça~r~~~
p~ yordu. Bir di~er yakla~~ m ise, Bat~l~ lar~ n hiçbir biçimde vazgeçemedikleri
unu belirtekapitülasyonlar~ n kald~ r~lmas~ n~~ tan~yan halk~ n, Rus halk~~ oldu~
ekonomik
~il,
an
bir
ulus
de
inde
ko~
rek Ruslar~ n ekonomik ayr~cal~ klar pe~
unu
özellikle
vurguluyordu.
ayr~cal~ klar~ n kar~~s~ nda olan bir ulus oldu~
2) Yunanl~lar ile ~li~kiler ve Beklenen Genel Yunan Taarruzu
Yunan Kuvvetlerinin takviyeli kuvvetlerle genel taarruzu beklenmekteydi. Sava~~tarihi literatürüne Kütahya -Eski~ ehir Muharebeleri biçiminde
geçen bu taarruzlar~ n ba~lamas~ na tekaddüm eden zorlu, zorlu oldu~u kadar
Yunanl~lar~ n
bunal~ml~~ günler ya~anmaktayd~ , Ankara'da... D~~ i~leri Bakan~~
27 Türkiye

62.

Büyük Millet Meclisi Zahit Cerideleri (19204938), Ankara, Devre I, cilt XI, s. 61-

28 Washington
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bu ileri harekete ba~ layaca~~ ndan günü gününe haberleri oluyordu. Yeni
Türk Devleti istihbarat olanaklar~n~~her tarafa seferber ederek, ulusal güç
unsurlar~n~ n gerekti~i kadar haz~ rlanabilmelerini sa~layacak stratejik ikaz,
gerekti~inde taktik ikaz süresini sa~lamaya yönelik görevlerini eksiksiz olarak
yerine getiriyordu. D~~i~leri Bakanl~~~'n~n d~~~istihbarat olanaklar~~Yunan ileri
hareketinin ne zaman ba~layaca~m~ n tespit edilmesine harcan~ yor ve bu ~ekilde Yunan Taarruzu'nun daha ba~lamadan, Türk Ordusunun haz~rl~kta ön
almas~n~~sa~layarak önemli katk~ larda bulunuyordu. Amerikal~~Te~men'e, bu
durumu özellikle vurgulamak suretiyle belli yerlere "Türklerin her~eyden haberi var" imaj~~verilmeye çal~~~ llyordu. Ayr~ ca, Yusuf Kemal Bey, bu olas~l~~~~
yüksek, Yunan Genel Taarruzu'nun yap~lmas~n~n bütün uzla~ma zeminini ortadan kald~raca~~n~~ve yap~lacak uzla~maya yönelik bütün antla~malarm Ankara Hükümeti taraf~ ndan reddedilmesiyle sonuçlanaca~~n~~bildirmek suretiyle, dolayl~~olarak adeta Yunanl~ lara bir gözda~~~veriyordu.
3) Ulusal Ant S~n~rlar~n~n Tart~~mas~zl~~~~ve ~ngiliz - Il~nan Birlikteli~i
Yusuf Kemal Bey, Yeni Türk Devleti'nin s~n~rlar~n~ n Ulusal Ant'ta belirtildi~ini, Türklerin ~zmir ve Do~u Trakya'ya herhangi bir uzla~ma olmaks~z~n
geri dönmek zorunda oldu~unu önemle vurguluyordu. Türkler "Büyük Sava~"tan yenilgiyle ç~km~~ lard~. Ülkesi topraklar~ ndan, Mezopotamya, Arabistan ve Frans~ z Suriyesi gibi ülkeler olu~ turulmu~tu. Arabistan'~~ salt olarak
ifade ederken, Suriye'den Frans~ z Suriyesi biçiminde ifade etmesi oldukça ilginç bir yakla~~md~ . Yeni Türk Devleti'nin s~n~rlar~~büyük devletlerle çevrilmi~ti. Büyük Sava~'tan yenilgiyle ç~ kan Eski Avusturya ~mparatorlu~u'ndan da
Polonya, Macaristan ve Yugoslavya gibi ülkeler olu~turulmu~ tu. Gerek Avusturya gerek Almanya'ya kendisinden ayr~ lan ülkelerin kontrol etme görevi
verildi~i halde, Türkiye bu haktan mahrum b~rak~lm~~t~ . Yusuf Kemal Bey,
Türkiye'ye, Almanya ve Avusturya'dan daha kötü davran~ld~~~ n~~aç~k seçik bir
biçimde ortaya koymaktan kendini alam~yordu. Bundan sonra görü~me; a~a~~ daki günün aktüel konulan üzerinde yo~unla~t~:
- General Hanington'un Londra'ya atanmas~,
- ~ngiliz Uluslar~~Ba~bakanlar~~Toplant~s~,
- Paris'teki Curzon - Briand Görü~meleri,
Yusuf Kemal Bey'in bu konulardaki tutumu aç~ ku. Türk durumunun sabit ve
de~i~ mez bir biçimde ortaya konuldu~unu, ba~ka yerlerde kararla~t~ r~ lm~~~
olan ~eylerin bu tutumu de~i~ tirmeyece~ini söyledi.
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Görü~me s~ ras~nda ~stanbul'un tahliyesi ve Yunanl~lar~n ~stanbul'a geri
dönmeleri de sorun olarak dile gelmi~ti. Amerikal~~ Te~men bu soruyu de~i~ik bir biçimde sormay~~ ye~lemi~ti. Yunanl~lar~ n geri dönmeleri sorununu
~ngiliz ülkeleri halklar~n~n verece~i karar~yla olmas~~ durumunda, Türklerin
bunu tan~mak zorunda olduklar~n~~söylemi~ti. Verilen yan~t kesindi. Ankara
Hükümeti'nin öncelikle tüm bu kararlar~~ortadan kald~ rabilme erkine sahip
oldu~unu söylemekle yetindi. Arkas~ndan, ~ngilizlerin Yunanl~lar~~subay,
malzeme ve hatta tan~klarla takviye etti~ini belirtti. ~ki ülke aras~ nda resmi
olmayan gizli antla~malar oldu~u için ~ngiltere'nin Yunanistan'~~ desteklemeye devam edece~ini söyledi. Gerçek biliniyordu ve bu durum her platformda söylenilmeliydi. D~~i~leri Bakan~~da sayg~ n ve tutarl~~ Türk d~~~politikas~~genel çizgileri içerisinde kapal~~kap~lar ard~nda yap~lan, ancak sava~~alan~nda kendini aç~kça gösteren durumu bulgularla ortaya koyuyordu.
4) Eski D~~i~leri Bakan~~Bekir Sami Bey'in Yapt~~~~Sözle~melerin Durumu
Görü~mede konu, Eski D~~i~leri Bakan~~ Bekir Sami Bey'in yapt~~~~sözle~melerin durumunun irdelenmesine gelmi~ti. Olaya genel hatlanyla bak~ld~ ~~ nda Yusuf Kemal Bey taraf~ ndan verilecek yan~ t son derece aç~ku. K~saca,
Bekir Sami Bey kendi yetkisini a~m~~u. Ba~la~~ k Devletler, Sevr Antla~mas~'mn baz~~maddelerinden ihtiyati önlem almaya yönelmi~lerdi, "Ulusal Anea
ayk~ r~~ oldu~u için Büyük Millet Meclisi bu madde de~i~ikliklerini kabul etmeyece~i muhakkaku. Bekir Sami Bey'in, bunlar~~ Büyük Millet Meclisi'ne
kabul ettirebilece~ine dair kendine göre hakl~~nedenleri olabilirdi. Bunlar
ki~isel çabalar ve kendine göre kabul edilmi~~iyimser umutlard~. Ancak, onun
Kilikya ile ilgili olarak Fransa ile ayr~~ bir antla~ma ya da ~talyanlara ticari ayr~ cal~klar ve etki bölgeleri tan~yan ba~ka bir antla~ma imzalamaya hakk~~yoktu.
Kendisi taraf~ndan ~talyan bölgesi Londra'da ayr~~bir biçimde tesis edilmi~ti.
Bekir Sami konu~mas~n~~sürdürdü:
"Gerçekten Bekir Sami'nin istifas~ na neden olan hata, Kilikya ile
Frans~z Antla~masfna imza koymas~~ idi".
Yusuf Kemal Bey, Bekir Sami Bey'in üzerine fazla yüklenilmesinin davaya
inananlar aras~nda de~i~ik yorumlara neden olaca~~n~n bilincindeydi. Belki
de bu durum D~~~Dünyada "~htilâ1 Kendi Evlâtlarn~~~Yiyiyor" yorumunu ortaya getirebilirdi. Konu~mas~n~n buras~nda çark ederek, Bekir Sami Bey'in
29
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kendi yak~ n arkada~~~oldu~unu ve Ankara Hükümeti'nde etkinli~inin eskisi
gibi devam etti~ini ve kendisinin halihaz~ rda Avrupa'da sa~l~ k nedenleri için
bulunmad~~~n~, resmi amaçl~~geziler yapt~~~~konusunda ~srarla belirterek konu~mas~ n~~sürdürdü.
Bekir Sami Bey, Londra'da ~ngiltere ile ~ngiliz tutsaklarma kar~~l~ k Malta'da tutuklu olarak bulunan ço~u mebus ve üst düzey bürokrat~n kar~~l~ kl~~
olarak de~i~tirilmesiyle ilgili bir sözle~me de imzalam~~u. Yusuf Kemal Bey,
bu harekete kendili~inden giri~emezdi. Ankara Hükümeti kendisini yetkilendirmese bu hareketlere kendili~inden giri~mesi olanaks~zd~ . ~~te bu safhada, Yusuf Kemal Bey, Bekir Sami Bey'in bu konudaki yetkilendirme kapsam~ n~~ da aç~klama gere~ini duydu. Büyük Millet Meclisi, 22 ~ngiliz tutsa~~~
(Ço~u ~ ngiliz Ordusunda hizmet eden aslen Rum ve Ermeni) kar~~l~~~ nda
100 kusur Malta tutsa~~n~ n serbest b~ rak~lmas~~için kendisini görü~me yapmak üzere yetkilendirmi~ti. Ancak, Bekir Sami Bey, de~i~ime tabi tutulmamas~~gereken ~ngiliz Mahkemesi'nce adi suçlardan hüküm giymi~~Maltal~ lar~ n da de~i~imi için bu ko~ulu gizlice antla~ma içerisine konulmas~na izin
vermi~ti. Bundan dolay~, Meclis sözle~meyi reddetti ve sözle~menin reddedilmesiyle birlikte arkas~ndan da ~ngiliz öfkesi geldi. Bu öfke de Yunanl~lar~~
kar~~~harekete geçirme de büyük bir etken olmu~tu.
5) Amerikahlarca Fransa ile Antla~ma Zemininin Haz~rl~klar~n~n Ara~t~ r~lmas~~
Franklin Bouillon'un beraberlerinde Binba~~~Sarou oldu~u halde Ankara'ya gelmek üzere 3 Haziran 1921'de ~nebolu'ya ç~ k~~lar~ 3° ta ba~~ndan itibaren izleniyordu. Frans~z Heyetinin Ankara'ya geldi~i gün, 9 Haziran 1921 tarihinde Yunanl~lar, ünlü "K~lk~~" sava~~gemileriyle ~nebolu'yu topa tutmu~lard~. Oysa Frans~zlar, antla~ma zeminine önemli katk~lar da bulunaca~~~hesab~yla Ankara Hükümetine ~l~ml~~yakla~~m e~ilimindeydiler. Heyetin Türk
D~~i~leri yetkilileri ve Mustafa Kemal Pa~a ile görü~meye ba~lamas~ ndan yakla~~ k bir hafta sonra, 20 Haziran 1921 tarihinde Frans~zlar Zonguldak'~~ terketmi~lerdim. Bütün bunlar olurken bile, Amerikal~ lar Bouillon'un Adana
3° Yusuf Kemal Tengir~enk, a.g.e., s. 246.
31 Genelkurmay Ba~kanl~~~~Harp Tarihi Encilmeni, Harp M~nukalar~, ~ehir ve Kasabalar~ n
I~gal, ~stirdât ve Bombard~man Tarihleri, Ankara, 1940, s. 84.
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demiryolunun kontroluyla ilgili olarak geldi~i dü~üncesindeydiler, Amerikal~lar Yeni Türk Devleti'nin Fransa ile bire bir bir antla~ma yapacaklar~ n~~ bir
türlü ak~llar~~alm~yordu. Frans~zlarla olsa olsa küçük ayr~nt~larm halledilmesinde biraraya gelinebilirdi. Bütün bunlara kar~~n, Yusuf Kemal Bey Frans~z
Heyetinin, Türk-Frans~z Antla~mas~~için Ankara'da bulundu~una i~aret etti.
Yusuf Kemal Bey devamla, ~skenderun'un birkaç mil çevresinde Frans~z tahliyesini ve Frans~z jandarmasm~ n reddini sa~layan General Gourand'a kabul
ettirilmi~~olan Bekir Sami Bey'in anda~mas~ na kar~~~Ankara Hükümeti'nin
kar~~~önerilerinden bahsetti. Sonunda Frans~zlar~ n da reddetti~i anla~may~~
Yusuf Kemal Bey de kabul etmiyordu. Sadece "Anla~malar hakk~ nda ~imdiye
kadar hiçbir ~ey duymad~ k" demekle yetindi. Daha sonra, toparlanarak,
Bouillon'un Ankara'ya yeni Frans~z önerileriyle gelmi~~oldu~unu söylemeye
devam etti. Amerikal~~ Te~men taraf~ ndan önerilerin içeri~i sorulmu~tu.
Yusuf Kemal Bey yan~ t olarak, önerilerin halen inceleme alt~ nda oldu~u için
samimi olarak bir ~ey söyleyemedi. Fransa ile belli ba~l~~ anlay~~~
farkl~l~ klar~ n~n yak~ nda düzeltilece~inden iyimser oldu~unu söylemekten
kendini alamad~.
D) Mustafa Sagir Olay~*

Yusuf Kemal Bey, kendisinin ve bütün Türk yetkililerinin tart~~maktan
büyük bir zevk duyduklar~~tek konu olan Mustafa Sagir sorununda en uzun
konu~may~~ye~lemi~ti. Çünkü bu sorun, ~ngiliz siyasal yöntemleri üzerinde
etrafl~ca dü~ünmeye olanak sa~l~yordu. Bu bir anlamda Ingilizlerin kapal~~
kap~ lar ard~ nda neler plânlad~ klarm~, neleri uygulama alan~ na koyduklar~n~~
ve k~saca Yak~ n Do~u'daki ünlü ~ngiliz entrikalar~~hakk~ nda herkeste olu~an
fikirlerin do~rulanmas~ n~~ sa~l~yordu. Yusuf Kemal Bey, ~ngilizlere yönelik bu
de~erlendirmelerinden sonra do~rudan Mustafa Sagir olay~na girdi. Foto~rafl~~ ve mektup kopyalar~n~n bulundu~u bir mavi defterin mahkemede kan~t

* "Mustafa Sagir, ~ ngilizler taraf~ndan casus olarak yeti~tirilmi~, Hindistan Hilâfet Heyeti
~stanbul Temsilcisi s~ fat~yla Temmuz 1920'de Istanbul'a getirilmi~tir. Ba~ta, Ankara
Hükümeti'nin Hint Müslümanlar~~ ile ili~kilerinin boyutlar~ n~~ çözümlemek ve f~ rsat ele
geçti~inde Mustafa Kemal'in öldürülmesine yönelik suikast~ n icras~~ için 11 Aral~ k 1920'de
Ankara'ya gelmi~tir. Türkiye'ye geli~inden itibaren ~stihbarat birimlerince yak~ndan izlenmeye
ba~layan Mustafa Sagir, Mart 1921'de Ankara'da yakalanm~~ ur. Ankara ~stiklâl Mahkemesi'nce
yarg~lanan, Mustafa Sagir bu mahkemece suçlu bulunarak, 24 May~s 1921'de Ankara Karao~lan
Meydan~'nda kalabal~ k bir topluluk önünde as~lm~~ur".
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olarak ortaya konuldu~unu ve tüm mahkeme safahat~ n~ n ~ngilizce'ye çevrilerek bir ~ngilizce doküman~ n meydana getirilmekte oldu~unu söyledi. Amerikal~~ Te~men iki konu hakk~ nda kesin kan~ t arama pe~indeydi.
Halk~ n suçlad~~~~biçimde Sagir'in Mustafa Kemal Pa~a'n~ n suikast~~
için Ankara'ya haz~ rl~k görü~meleri yapmak üzere gönderildi~ine dair kendi
itiraflar~ ndan ba~ka herhangi bir kan~ t var m~yd~?
Mustafa Kemal'e ate~~etme konusunda Türkler gerçekten hakl~~
m~yd~?
Amerikal~~ Te~mene göre, Mustafa Sagir sadece hayat~n~~kurtarmak için
itirafta bulunmu~tu. Asl~ nda, bu fikir Te~menin kendi fikri de~ildi. Do~rudan, Amerikan d~~~politika uzmanlar~n~n üzerinde tart~~arak bu konu hakk~ nda olu~turduklar~~ ortak kan~larlyd~ . Oysa, bu konuda öylesine birinci el
kaynak niteli~inde kan~tlar vard~~ki, hele bir tanesi her~eyin bitti~ini anlad~~~~
s~ rada, idam~ ndan 25 gün önce, hapishaneden Albay Wood'a kendi el yaz~s~~
ile yazd~~~~~ngilizce mektuptu. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüdler
Ba~kanl~~~~Ar~ivi'nden edilen mektubun foto~raflar~~Atatürk Ara~t~ rma Merkezi Dergisi'nin Mart 1995 tarihli 31 numaral~~say~s~ nda yay~mlanm~~t~ r32.
Hindistan'~ n sözde Hilâfet Temsilcisi olarak Türkiye'ye gelen bir Hintli Müslüman olan Mustafa Sagir, bir ~ngilizden daha iyi ~ngiliz oldu~unu Albay
Wood'a yazd~~~~mektupta ~öyle belirtiyordu:
"Her~eyden evvel bir ~ngiliz teb'as~y~ m ve çocuklu~umdan itibaren
onlar taraf~ndan yeti~tirildim. ~ayet Türkler de bana ~ngilizler kadar iyi davranm~~~olsalard~, o takdirde bütün kalbim ve ruhumla
onlar için çal~~~rd~ m" 33.
Yusuf Kemal Bey, Mustafa Sagir'in sadece Mustafa Kemal'in sofras~ na
bakan ~ahsi hizmetçilerinin ve ahç~s~n~ n büyük bir olas~l~kla zehirlemek suretiyle öldürmek için onlar~ n nas~l kanalize edilece~i yolunda ara~t~ rma yapmak amac~yla ~stanbul'da talimatlar ald~~~ n~, ayn~~ zamanda bu ara~t~rmalar~~
Ankara'ya gelerek, burada gerçekten yapt~~~ n~~ve görgü tan~ klar~ n~ n bunu

32 Esat Arslan, "1921 Y~l~~ ~lk Yar~s~ nda Türk, Frans~z-Italyan Yakmla~mas~~Kar~~s~nda ~ ngiliz
Politikas~~ve Mustafa Sagir Olay~", Atatürk Ara~t~rma Merkezi Dergisi, c XI, Mart 1995, Sa 31,
Ankara, s. 187-222.
33 Esat Arslan, a.g.e., s. 194, Ek-3, Ek-4.
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kan~ tlad~~~ m söyledi. Bununla beraber, o ~stanbul'daki Hindistan Ba~~ms~zl~k
Ajansl~~~'na ayn~~kan~ tlar~~gösteren ve haz~ rlanmakta olan söz konusu bro~iirde bulunan mektuplar~~ göndermi~~ve onlardan mektup alm~~t~ . Yusuf
Kemal Bey, Amerikal~'n~ n söylemesine f~ rsat vermeden, idam~n~ n diplomatik
bir hata oldu~unu kabul etmedi. Yusuf Kemal Bey, bunlar~~söylerken, Sagir'
in eyleme yönelik bir suikastç~~oldu~undan hayli emin bir tav~ r sergilemi~ti.
2. ikinci Görü~me
Birinci görü~ mede hemen hemen her konuya e~ilmi~lerdi. Büyük bir
olas~l~kla, Amerikal~~Te~men birinci görü~menin notlann~~~stanbul'da Amiral
Bristol'e bildirmi~ti. ~stanbul, Sovyetlerle (Te~men Raporuna Ruslar olarak
yazmay~~ye~lemi~ti.) olan ili~ kiler ve Ittihat Terâkki olgusu üzerinde biraz
daha bilgi toparlanmas~n~~daha do~ru bir ifadeyle, bu iki konu üzerinde Ankara Hükümeti'nin tavr~ n~~ ö~renmek isteyebilece~i varsarm~~ yüksek bir olas~l~k olarak de~erlendirilmektedir. ~kinci görü~me birinci görü~meden birkaç
gün sonra gerçekle~tirildi.
A) Bal~evilderle Olan ili~kilerde Kafkaslar Anahtar m~?
Tekmen, Ruslar~ n Türkiye üzerindeki tarihi emellerini an~msatuktan
sonra, Yusuf Kemal Bey bu minval üzerinde konu~mas~ n~~sürdürdü. Yusuf
Kemal Bey, Rusya'n~ n geçmi~~500 y~ ldan beri Istanbul'da gözlerinin oldu~unu ve bunun gizli bir sava~~antla~mas~ nda ortaya konuldu~unu söyledi.
Hatta bu konuyu Bol~ evikler iktidara geldiklerinde kendileri dünya kamuoyuna bildirmi~ lerdi. Yusuf Kemal Bey, rejimler de~i~se bile ç~ karlar~ n her
zaman geçerli olaca~~n~ n bilincindeydi. Bunu aç~ kça ortaya koymaya devam
etti. Rusya bunu istiyordu ve onu elde etmede hiçbir korkular~~da yoktu. 16
Mart 1921 tarihinde Moskova'da Türkiye-Rusya Dostluk ve Karde~lik Antla~mas~~bu nedenle imzalanm~~t~ . Yusuf Kemal Bey, Moskova'da imzalanan Antla~ma'daki ko~ullar ile Türk halk~ n~ n Rus egemenli~ine kar~~~uygun bir biçimde korundu~unu söyledi. Bol~eviklerle olan ili~ kilerde Kafkaslar gerçekten anahtar rol oynuyor ve Bol~evik ç~ karlar~~ ile Türk ç~ karlar~~bir kesi~me
gösteriyordu. Buradaki ulusal ve Men~evik karakterli kar~~c~~hareketler uzun
süreli bir mücadeleden sonra ancak Bol~evikler taraf~ ndan kontrol alt~na ahnabilmi~ti. Rusya bak~m~ ndan, Kafkaslar'daki Sovyet Cumhuriyetlerin o
günkü biçimiyle muhafaza edilmesi kendi rejimlerinin devam~~aç~s~ ndan el-
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zemdi. Yusuf Kemal Bey i~te bu iki politik ç~ kar~ n kesi~ti~i Kafkaslar'~~ a~a~~ daki ~ekilde anlat~yor ve Amerikal~~Te~men de raporuna Yusuf Kemal Bey'in
anlatt~~~~biçimiyle geçirmekten kendini alam~yordu:
"Yusuf, uzun bir tart~~madan sonra, kendi halk~~ve Bol~evikler aras~ ndaki dostlu~um Kafkaslar'daki kar~~l~ kl~~ ç~ karlar nedeniyle olu~tu~unu ve Türklerin, bat~da oldu~u gibi kuzeyde ve do~uda dü~man istemedi~ini dolayl~~bir biçimde kabul etti"34.
Yusuf Kemal Bey'in kendisinin de belirtti~i gibi, hem Kafkaslarda yerel yöneticilerle, hem de Moskova'da Merkezi Yönetim ile uzun görü~meler yap~lm~~t~. Bu antla~man~ n kar~~l~kl~~olarak benimsenmesi üç ayl~k bir süreyi alm~~t~. Görü~menin yap~ld~~~~Temmuz 1921 ay~ n~ n ilk haftas~~ olmas~ na ra~men, Moskova Antla~masfn~ n onaylanabilmesi Meclis genel kurulunun gündemine gelmemi~ti. Bol~eviklerin ad~mlar~n~~ bir bir atmalarm~ n bitirilmesi
bekleniyordu.
B) Meclisin Yap~s~~ve ~ttihat ve Terâkki Olgusum~n De~erlendirilmesi
Mustafa Kemal Pa~a'ya sorulan bir soru da Meclisin yap~s~, onun demokratik olup olmad~~~~idi. Ayn~~soru D~~i~leri Bakan~ na da sorulmu~tu. Genel
anlamda demokratik olabilmenin ko~ulu, Meclis çat~s~~ alt~nda çok partili bir
ortam yaratmak ve yarat~lan bu ortam~~ sürdürebilmekti. Amerikal~lara göre
ise durum farkl~~ idi. Onlar~n yan~ t arad~ klar~~ soru, ulusal hareket kar~~ tlar~ n~n Meclis çat~s~~alt~nda örgütlenmeleriydi. Yusuf Kemal Bey, genellikle politik konularda konu~tuktan sonra, Büyük Millet Meclisi'ni tek bir amaç üzerine "Ulusal Am" ile bütünle~ti~ini ve bu nedenle hiçbir partinin ortaya ç~ kmad~~~ n~~ vurgulad~. Çok partili ya~am denilince kendili~inden ~ttihat ve Terâkki Partisi gündeme geliyordu. Eski ~ttihat ve Terâkki Partisi'ni ~stanbul yasad~~~~ilan etti~i gibi, Ankara da yasad~~~~olarak kabul ediyordu. Yusuf Kemal
Bey, bu konudaki dü~üncelerini aç~klamaya devam etti.
"Eski ~ ttihat Partisi ile mücadele etmek için Ate~kes'den hemen
sonra örgütlenen Anadolu ve Do~u Rumeli Müdafaa-i Hukuk Partisi liberal bir partidir. ~ttihat ve Terakki Komitesi (C.U.P.)" ö~esi34 Washington National Archives, a.g.d., s. 3-4.
35 Commitee of Union and Progress sözcüklerinin k~saltmas~~ olup "~ ttihat ve Terakki

Komitesi" anlam~ ndad~ r.
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nin, yasad~~~~bir unsur oldu~unu ve ba~l~ca merkezlerde iktidara
dönmeyi arzu etti~ini üstü kapal~~ bir biçimde kabul etti. Bunun
olmayaca~~n~~ güvenle belirtti, yine de onun sözcüklerinin alt~ndan
belli bir endi~e sezinleniyordu" 36 .
Yusuf Kemal Bey, ~ ttihat ve Terakki Partisi'nden k~saca Ittihat Partisi
(=Unionis Party) diye bahsetmi~ti. Merkez ve ta~ra örgütlenmesini tamamlayan, di~er bir anlamda taban ve tavan ili~kisi demokratik bir biçimde tesis
edilen ve k~saca Parti konumuna gelen Anadolu ve Rumeli Müdafaa-~~Hukuk
Cemiyeti'ni, Parti olarak ifade etmi~, savundu~u ekonomik modeli de aynen
Mustafa Kemal Pa~a'n~ n belirtti~i biçimde liberal olarak tan~ mlam~~ t~.
Amerikal~ lar~ n kafas~nda olu~an Bol~evik tehditine kar~~~verilebilecek en iyi
yan~ t bu idi.
~ ngilizler "Büyük Sava~" içerisinde kar~~lar~nda olduklar~, Istanbul'da
Hürriyet ve ~tila.f Partisi arac~ l~~~yla yarg~lad~ klar~~ Ittihat ve Terakki Partisini
Anadolu içerisinde desteklemeyi ye~liyorlard~. ~ ngilizler, Berlin'de bulunan
Ittihat ve Terakki Partisi'nin kurucusu ve Osmanl~~Devleti'nin seçilmi~~ilk
Ba~bakan~~ olan Talat Pa~a ile ili~kilerini devam ettiriyorlard~. Bu durum ~ngilizlerin geleneksel politikalar~na uygun dü~en bir durumdu. Ancak, Talat
Pa~a ~ranl~~ bir Ermeninin menfur suikast~ na hedef olmu~, 15 Mart 1921 tarihinde Berlin'de Hardenberg Strasse'de ~ehit olmu~tu". Ittihat ve Terâkki
önderlerine yönelik cinayetler birbirini izlemi~ , Bahaattin ~akir, Azmi Bey,
eski sadrazam Sait Halim Pa~a ve nihayet Cemal Pa~a Ermeni kur~unlar~ na
hedef olmu~lard~. Ermeniler üç y~l bekledikten sonra, sonunda Talat Pa~a'y~~
~ehit etmi~lerdi. Gerçekten bu durum ~a~~ ruc~yd~. Ermeniler, Moskova Aritla~mas~'n~ n imzalanmas~ ndan bir gün önce bu eylemi gerçekle~ tirmi~lerdi.
~ngilizler Anadolu'daki harekete kar~~~elde potansiyel güç olarak beklettikleri
Talat Pa~a'n~ n üç y~ l sonra Ermeniler taraf~ndan ortadan kald~ r~lmas~na neden r~ za göstermi~lerdi? Bunda, Türkiye-Rusya Dostluk ve Karde~lik Anda~mas~'n~ n pay~~ büyük oldu~u gibi, Amerikan güdümünde bir Bat~~ Ermenistan~'mn gündeme getirilmesi için Ermeni Terörü ile ~ngiliz Emperyalizminin
uyu~mu~~olabilece~i de~erlendirilmektedir. ~ngiliz - Talat Pa~a birlikteli~inden, Ermeni terörü ile at ba~~~gidilmesine ve uyu~ulmas~ na kadar durum
36

Washington National Archives, a.g.d. s. 4.
Çavdar, Tal'ât Pa~a Ankara, 1995, s. 491.
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daha ba~lang~çtan itibaren Ankara Hükümeti'nce de takip edilmekteydi. Görü~me s~ras~nda, Yusuf Kemal Bey, Berlin'deki ~ngiliz çabas~n~n Talat Pa~a'y~~
Ankara'ya yollamaya çal~~t~~~n~~bildi~ini kabul etti, ancak onun ulusal topraklara gelmesine asla izin verilmemi~~oldu~unu aç~klad~. Talât'~n, Mart ay~nda
Londra Konferas~ 'nda kabul edilen Ankara delegeleri için San Remo'da
Konferans düzenlemi~~oldu~unu kabul etmedi. Talat'~n suikastm~n alt~nda
Bol~eviklerin yerine, Ingilizlerin oldu~unu imâ etti. Do~ruya yak~n bir politik
de~erlendirme, Türk D~~i~leri Bakan~~taraf~ndan ortaya konulmu~tu. Bundan
sonra, ~ttihat ve Terakki'nin di~er önderlerinin durumlar~n~n de~erlendirilmesine geçildi. Yusuf Kemal Bey, Enver Pa~a'n~ n Yak~n Do~u'da art~k geçerli
bir etmen olmayan ola~anüstü ve macerac~~bir ki~ili~inin oldu~unu kabul
etmi~ti. Malta'dan henüz serbest b~rak~lan, sava~~s~ras~nda Istanbul'da E~itim
Bakan~~ olan ve a~~r~~ bir Ittihat ve Terakkici ~ükrü Bey'in Ankara
Hükümetinde bir görev verilip verilmeyece~i soruldu~unda, Yusuf Kemal
Bey, onun için benzer hiçbir yerin bulunmad~~~n~~ kendinden emin bir
biçimde yan~tlayarak konu~mas~n~~bitirdi.
SONUÇ
Amerikal~~ ~stihbaratç~lar, Mustafa Kemal Pa~a ile yap~lan görü~meden
sonra, liderin ödün verilmez bir biçimde çizdi~i genel çerçeve içerisindeki
d~~~politikas~n~~bütünüyle özümlemi~lerdi. Bundan sonra, genel ilkeler ile
uygulama aras~ndaki çeli~kilerin olup olmad~~~n~n ara~t~r~lmas~na giri~mi~lerdi. Oldukça deneyimli bir ~stihbaratç~~olan Tekmen Robert S. Dunn'~n
Türk D~~i~leri Bakan~~Yusuf Kemal Bey ile yapt~~~~iki görü~meden ç~kar~lan
sonuç, rapora yorum olarak yaz~lmasa da birbirinin ayrnyd~. Lider ve uygulapc~lar~~ayn~~frekanstan konu~uyorlar, ayn~~sonuçlar üzerinde birle~iyorlard~.
Zaten, bu yüzden iki raporu da birlikte 19 A~ustos 1921'de Washington'a
göndermi~lerdi. Mustafa Kemal Pa~a ile yap~lan görü~menin raporla~unlma=da bire bir soru-yan~t biçiminde do~rudan yaz~m tekni~i kullan~l~rken, D~~i~leri Bakan~~ile yap~lan görü~melerin raporla~ur~lmas~nda dolayl~~bir yaz~m
tekni~i kullan~lm~~t~. Dolayl~~yaz~m tekni~i, kendili~inden yorumu da getiren
bir üslup tarz~~olarak ortaya ç~kt~~~ndan, Amerikal~~Tekmen, D~~i~leri Bakan~~
ile yapt~~~~görü~melerde bunu özellikle kullanm~~t~r. Yoruma aç~k bu teknik,
Atlantik'in öte yakas~ndaki ABD'nin Merkezi Karar orgar~lar~ nda tereddüt
meydana getirmi~, bu Amerikan tan~nmas~n~~geciktirmi~tir. Birinci Dünya
Sava~~~sonlar~na do~ru 1917 y~l~nda Osmanl~~Devleti ile kesilen diplomatik
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ili~kiler, Yeni Türk Devleti'nin 24 Temmuz 1923'te imzalad~~~~Lozan Bar~~~
Antla~mas~'mn sonras~ na kadar devam etmi~tir. Nitekim, 6 A~ustos 1923 tarihinde ABD, Türkiye ile Lozan Andla~mas~'na benzer bir antla~ma imzalayarak Yeni Türk Devleti'nin s~ n~ rlar~ n~~ ve kapitülasyonlar~ n kald~ r~ lmas~ n~~ kabul
etmi~tir. Merkezi Yönetim taraf~ ndan al~ nan üst düzey kararlar~ n olu~ turulmas~ nda önemli girdi olarak kabul edilen istihbarat raporlar~ n~ n de~eri burada ortaya ç~ kmaktad~ r.
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SUBJECT: VIEWS OF NATIONALIST MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS Monograph Rep't.
From:

CONSTANTINOPLE (Nationalist Turkey)

No: 1315

Date: August 9, 1921

Replying to No.

Date:

POLITICAL
Domestic Politicies
Alien Policies
Lieutenant Robert S. Dunn, U.S.N., in a recent visit to Angora had an
interview with Youssouf Kemal Bey, Mustapha Kemal's Minister for Foreign
Affairs, who during the war was Under Minister of Justice at Constantinople.
He was not an extremist of the Committee of Union and Progress.
In the course of conversation with Lieutenant Dunn and in order to
show that an initiative by the Turks for resumption of diplomatic relations
had already been undertaken, Youssouf signified that Dr. Emin Bey had
been sent to Admiral Bristol. He said that during Emin Bey's visit both
political and commercial projects had been discussed. Lieutenant Dunn
suggested that Admiral Bristol might approve of official political relations in
the future and had been considering the advisability of recommending to
Washington that an official United States representative should be sent to
Angora. Youssouf insisted that any such relations should be reciprocal, viz;
that if an American representative were at Angora a Turkish representative
should go to Washington. He cited the request for the Angora Government
by the United States which Mr. MacDowell reported on.
In pressing for reciprocal political and commercial representatives,
Youssouf pointed out that any American trade in Anatolia would need
protection from the political point of view. He cited that any commercial
troubles or disagreement might result in he dispatching of a destroyer to
Samsoun to brign pressure which could easily be avoided if an American
political representative were at Angora, and that wherever trade existed it
presupposed a "Zone of Infiuence" politically. Youssouf asked if a
memorandum regarding a reciprorcal trade and a political agreement could
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be made out. He said he had already drawn up an agreement which Dr.
Emin Bey, had laid before Admiral Bristol, and understood that a meeting of
American business-man had taken place at Constantinople at which both
trade and politics had been discussed. When asked whether his people did
not value the fourteen million dolars of American money coming into the
country every year in payment for tabacco and that it seemed strange that his
government was asking for closer commerical relations with Americans and
at the same time doing all in its power to destroy them by deporting
employees of American concerns, Youssouf immediately consented to see
that orders were giyen that no more of these workers should be deported
and that those who had been taken away should be returned, but added that
any men against whom the police had already secured evidence would have
to be deported. He did not deny that the Samsoun authorities were rather
irresponsible, that no coordination existed between them and Angora, and
that the police were spy and mania mad and likely to manufacture evidence
against inidividuals in order to promote their personal interests. He cited
that the Greeks had lately destroyed three or four Turkish villages between
Samsoun and Amassia and charged that 300 Turks had been killed by Greeks
at Ismid before the latter evacuated the town. Regarding deportations by
local authorities, he agreed that the ignorance of such local officials was
general and deplorable.
Youssouf Kemal Bey was asked as to what treaties his government and
Moscow had concluded and if any further demands as reported had been
made on Angora by the Bolsheviks. He assured, emphatically, that the March
16th agrement was the only one yet entered into; that while it had not yet
been ratified by the Grand National Assembly, the debate on it there was to
begin soon and the treaty would surely be accepted. He denied categorically
that the Bolsheviks had demanded large economic concessions as a
postscript to this treaty or that they had offered military aid provided they
should be allowed to sovietize the six eastern vilayets, or that an agreement
had been signed at Kars in May which Dr. Nihad Bey at Trebizond had said
that the new Russian Minister to Angora, M. Natcheranov, was negotiating in
the Caucasus. He added that any concession of sovereignty in the six vilayets
would be impossible as it would be against the National Pact. He said that
the Russians and Turks regarded themselves as friendly because they were
neighbors. He appreciated that the Russians were the first people who had
recognized his government, as he put it, "extended the hand of friendship to
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us." His people were grateful for this, especially for the Russians having
recognized the abolishment of capitulations.
Youssouf stated that the Greek offensive was imminent and that the
present was a critical hour for his country. A Greek attack would be the result
of their refusal to accept the new compromise of the Entente just made in
Paris and presented to Athens by an Allied officer. Youssouf stated that he
did not know the nature of the compromise.
Youssouf led the conversation up to the "National Declaration" at the
Sivas Conference—the so-called National Pact—for complete Turkish control
within Anatolian frontiers where Moslems are the leading peoples. He
admitted the Turks defeat in the Great War; also that Turkey must be
dismembered and new countries formed from it, Mesopotamia, Arabia,
French Syria, Palestine, as Poland, Hungary, Yougo-Slavia, etc., were formed
from the old Austrian Empire. But he declared that this was punishment
enough for Turkey and that just as Austria and Germany have been left in
complete control of the Teutonic paris of their countries so Turkey must
retain complete control of the Turkish part of hers. It was not fair to treat
Turkey worse than Austria-Hungary by dividing her up into "Zones of
European Infiuence", imposing forcing gendarmeries on her and parceling
out her resources wholesale as concessions. Youssouf stated emphatically that
the Turks must get back Smyrna and Eastern Thrace unconditionally,
without any cornpromise. The conversation progressed to the Greck
question in general and the British attitude toward it regarding their
evacuation of Constantinople and the other alternative of aiding the Greeks
to the limit; General Harrington's mission to London, the congress of British
premiers and the Curzon-Briand conversations at Paris. He said that it made
no difference what was decided there; the Turkish position was fixed and
unalterable. Youssouf appeared to be a little ever-confident, if not arrogant,
and when reminded that he must realize that if the British people over
decided really to back the Greeks his goverment would be destroyed once
and for all, it was noticeable that he made no direct specific charges of
British aid to the Greeks either the battle of Inanou or at present but he
stated that the Greeks had been supplied with off~cers and material,
including tanks. He said that England would continue to support Grece
because of secret informal agreements between the two countries. The
conversation led to Bekir Sami's activities at the London Conference.
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Youssouf stated that Bekir Sami Bey exceeded his authority. He had
plenipotentiary powers to sign reservations to the Sevres Treaty for
submission to the Angora Parliament but they extended only to decisions of
the London Conference. Bekir Sami was quite right in accepting these
reservations although the Great National Assembly could not accept them
because they were contrary to the "National Pact". But he had no right to
sign a separate treaty with France regarding Cilicia or the one with the
Italians granting them commercial concessions and zones of influence. The
Italian zone established separately at London by him has been repudiated
here by Parliament. The error that really caused Bekir Sami Bey's resignation
was his signature to the French agreement abot~ t Cilicia. Youssouf insisted
that Bekir Sami was stili a personal friend of his and a power in the Angora
Government; also that he was not travelling in Europe officially at present
but "for his health".
Regarding the exchange of British prisoners, Youssouf Kemal stated that
Bekir Sami had also exceeded his authority here but it was a minor matter.
He was authorized to negotitate for their release en bloc only - the 100 odd
Malta prisoners for the 22 odd Britishers (most of whom are really Greeks
and Armenians who have served in the British Army) but he allowed the
British to slip into the agreement a provision that the Maltarites adjudged
guilty of certain crimes by British court should not be subject to exchange.
Hence, the slip-up, the refusal of the Turkish Assembly to accept the terms
and the consequent British anger.
In regard to the Bouillon Mission to Angora, Youssouf remarked that
Bouillon was at Angora in the French treaty matter - not regarding control of
the Adana railway. He mentioned the Turkish counter proposals to Bekir
Sami's original agreement which had been submitted to General Gouraud,
the ones which provide for French evacuation to within a few miles of
Alexandretta, and the refusal to accept a French Gendarmerie. Youssouf
would not admit that the French had French had finally refused them. He
merely said "we have heard nothing about them since." He then went on
quickly to say that Bouillon had come to Angora with new French proposals,
as to their nature frankly he could not say, as they were utill under
consideration. He seemed optimistic that the main differences with France
would soon be settled.
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Youssouf Kemal Bey dwelt longest on the affair of Mustapha Saghir, the
one subject he and all Turldsh officials like to discuss and gloat over, since it
hangs something "on" British political methods and confirms all their ideas
about British repute for intrigue in the Near East. He said that a blue book
with photographs and copies of letters put in evidence at the trial and the
whole trial proceedings was being produced in an English text. Two points
were put before Youssouf: 1) Are there any proofs beside his confession that
Saghir was sent to Angora to negotiate the preliminaries for the assassination
of Mustapha Kemal Pasha as his people charged? 2) Whether the Turks were
justified or not in shooting him? In regard to (1), his main proof lay in the
confession which he admitted was made solely to save life and was
repudiated at his execution. Youssouf declared that the confession included
that not only had Mustapha Saghir received in Constantinople instructions
to inquire how Mustapha Kemal's personal servants and cook were engaged,
who took care of his tableware (with a view to poisoning him supposedly),
but that he had actually made these inquiries in Angora and witnesses had
testified to this. Also that he had received from and sent to the Indian
Independence Agent in Constantinople letters that showed the same thing
and which will be produced in the brochure mentioned. Youssouf would not
admit that the execution was a diplomatic error. He seemed very sure that
Saghir was a practiced assassin because he had included the Afghan Emir
business in his confession.
At a second interview a few days later, Youssouf Kemal Bey, speaking
about Russia, said that Russia had had her eyes on Constantinople for the
last 500 year and it was conceded to her in a secret war treaty. Youssouf said
he knew that Russia wanted it but had no fear that she would get it, and that
his people were properly safeguarded against Russian domination by
provisions in the March treaty. Youssouf admitted indirectly, after a long
discussion, that the reason for friendship between his people and the
Bolsheviks was because of their mutual interests in the Caucasus, and that
the Turk did not want to have enemies in the north and east as they have in
the west.
Youssouf then talked of politics generally and emphasized that the
Grand National Assembly was united on a single aim, the National "Pact" and
that, therefore no parties could exist. The "Defence of Rights of Anatolia
and Eastern Roumelia" party which was organized just after the armistice to
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combat the old Unionist Part was a Liberal organisation. He tacitly admitted
that the C.U.P. element is a lawless one and would like to return to power in
the chief centers. He expressed confidence that this would not happen, yet a
certain apprehension beneath his words was detected.
Youssouf admitted that he knew of the British effort at Berlin to get
Talaat to Angora but declared he never would have been allowed to land on
Nationalist soil. He did not know Talaat had arranged at the San Remo
Conference for the Angora delegates to be received at London in March. He
hinted that the British, instead of the Bolsheviks, were at the bottom of
Talaat's assassination. He agreed that Enver Pasha had become a spectacular
and adventurous character who no langer was a real factor in the Near East.
When asked whether Shukri Bey, just released from Malta, Minister of
Instruction during the war at Constantinople and a bad C.U.P., would be
giyen a job in the Angora Government, Youssouf answered rather scornfully
that no such place would be found for him.
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Lieutenant Robert S. Dunn, U.S.N., in a recent visit to Angera had
an interview with Youssouf Kanal Bey, Mnstapha Kemal's Minister for
war ma Under Minister of Justice at
Foreign Affairs, who during
Oonstantinople. Re wes not n~~ extremist of the Oommittoo of Union and
Frogress.
in the course of conver,ation with Lieutenant Dunn and in order to
'how that an initiative by the Turke for resumption of diplomatic
relations had already been undertaken, Youasouf signified that Dr.
Main Bey had been sent to Admtral Bristol. ne said that during Dmin
Bey's visit both political and commercial projecte had been discussed.
Lieutenant Dunn euggested that Admiral Dristol might approve of oftioial
political relations in the future and had been considering the
advisability of remommending to Washington that an official United States
representative should be sent to Angera. Yausaouf insisted that any auch
relatione ahould be reciprocal, vis; that if an American representative
were at Angora a Turkish representative ahould go ta Washington. Ilo cited the request for recognition of the Angora Government by the United
Statee which Dr. MacDowell reported on.
In pressing for rociprecal political and commercial representatives,
Youesoui pointed out that any Azerloan trade in Anatolie would need
protection from the political point of virtst ne oited that any commercial
troublea or disagreement might result in tIr diepatahing of a deetroyer
to Samsoun to tains pressure ~oh oauld eaSily be • avoided if an American
political representative were et Angora, atd that wherever trade existed
it preaupposed a "Zone of Influence" politidally. Youssouf aaked if a
memorandurn regarding u reciprocal trade and a political agreement could
be anda aut. HO said ho had already drawn up an agreement ahich Dr. Emin
Bey had laid before Admiral Bristol, and understood that a meeting of
American business-men had takan place at Oon3tantinaple at which both
trade and politioe had been discussed. ral04 as~whother his people
did not value the fourtoen mdlllon dollere f merican money oondng into
the country evcry your in Dayment for tobaco and, that it seemed strange
that his governmont was aaking for oloser cdemercial relatione with
Ameiloans and z. the anne time doing all in its power to destroy tham
by daporting empleyees of American ooncerns, Yqussouf immediatelY
oonsented to sea that orders were giyen that no more of theee workers
should be deported and that those who had ben takan away ahould be
returned, but added that any men againet whol the pdioe hadfalready
cocured evidencd would have 1:,) be deported. !le did not deny that the
Samsoun authorities were rather irreeponsibld, that no coordJnation
anlatt~ n between them and Angora, and that tho police wero slv and monte
mad and likely to manufzoture evidence zgait~.t individuals in order to
Ek 2
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pramote thoir personel intereats. Be cited that the Greeke had latoly
deatroyed three or four Turkish villages bettmen Samsoun and Amassia
and charged that 300 Turlu' had boen killed by Greeke at Iamid before
the latter evacuatod the town. Regarding doportations by local
authorities, be agrood that the: ignorance of auch local officiaas tas
general and doplorable.
Youssout Kemal Boy was aaked an to that troaties his government and
WIOCOW had concluded and it any further demands as reportod had been
nede on Aneora 1- the Bolsheviks. Be aasured, emphatically, that the
Uarch 16th aEro, ont tas the only ona yet ontered into; that while it
had not yot Leen ratified by the Grand Netional Assembly, the debate on
it tere tas to begin soon and the treaty would surely be accopted. He
dsnied categorically that the Bulshovike had deaanded Tango economic
concessiona as a postscript to this treaty or that they had offered
milltary ola provided they should be allowed to sovietizo the sis
eastern vilayet,, or that an agreement had been signod at Kars in Bay
which Dr. Nihad .ey at Trebizond had Said that the new Russian
Minister to Angora, U. Natcheranov, tas negotlating in the Caucasue.
He added that any ooncession of aovereignty in the sis vilayots would
be impossible as it vould be against the National PaCt. Be said that
the Russia= and Turks regarded themselves an friendly because they
were noighbors. Be appreciated that the Rus3lans tere the firat
people who had rocognisod his :_,overnment, as ha pot it, "extanded the
hand of frlendahip to us." His poople were greteful for this, °specially for the Rusaians having recoEnized the abollehment of capitulations.
Youesouf stated that the Greok offensive tas imminont anti that
the present was a oriticel hour for his country. A Grook attack would
be the result of thcir refusal to accopt the new compromieo of the
nntente just sade in Paris and proaented to Athens by an Alliod offIcer.
YOUSSOU£ stated that ha did not know the nature of the compromiso.
Youseouf led the conversation up to the .National Declaration" at
the Sivad, Gonference--the so-called National Pact—for complete Turkish
control within Anatolien frontiors whero Woalaes ara the loading psoples.
Ha admitted the Turks defeat in the Dr tWar; els° that Turkoy most bo
diamombered and new eonntries formod from it, Mosepotemia, Arabia,
Fronch Syria, Palestina, as peland,
Youge-Slavia, etc., vere
formed from the old Austrian
ho doclared that this toz
punishment enough for Turkey and that just as Austria and Germany have
beon iett in complete control of the '2eutonic parts of thcir countrics
so Turkey most rctain complete control of the Turkish port of imrs. It
was not fair to treat Turkey worso than Austria-Hangery by dividing
her up Int° "Zones of "Juropean 1,fluence", impoeing foreign gendarmories
on her and pareeling out hor re,,nrces wholeeele as concessions.
Youssouf stated emphaticoaly tit., the Tur'es mont got back Smyrna and
naatern Thrace unconditionally, without any compromise. The conversetion
progreseed to the Greok euestiw ~~ in general and the British attitude
toward it regarding their evacuation of Gonstantinople elle the otlar
alternative of aiding the Grooks to the limit; General HarrinEton's
mission to Tondan, the CUrere,,.' of British premiers and the Curzon-Briand
conversatIons at Paris. ile sald thdt it mai, Le difference that was
decided there; the '2urkis;, position san fixed and unalterable. youssouf
appeared to be a little cver-oonfidont, it not arrogent, and eden
zeminde& that lm ne,at rcalize that 1f the British loople over docided
really to back the Grooks his govornment would be destroyod onco and for
eli, it W38 noticeable th.~t ha made AO diroct specific ch,4rges of British
aid to the Greoks ,:ltler A the batt ~n f Ine.uou or at prosent but ha
statod that the Gr.oks had boen suppliod vith officere mi matcrial,
including tomks. e aaid that Zngland veald continuo to support Greeco
becanffie of secret infornal agrooments lek:',,,sen the tam conntries. The
conversation led to Bekir Sani's activitlea at the London Conference.
Youasouf stated that Bekir .;emi bey exceoded his authority. He had
plenipotentiery poers to sign reacrvations te the zk~ vres Troaty for
submission to the Angera parliament bpt they extended only to decisione of
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che LOndon Conference. Bekir ~nci was quito right in accoptinc those
reservations although the Great National Assembly could not accept them
becauso they wero contrary to the "Hational Naci." But ho had no richt
to sign a separate treaty with Prence recardine Cilicia or the onu with
the Italians erantine them commercial concossions aud zones of influenco.
The Italian zone established separately et London by him has boon
repudiated bere by Parliament. The error that really caused Bekir ~smi
Bey's resienation was his signature to the Pronch eareement about Cilicia.
Youssout insieted that Bekir ~mni was stili a personel friond of his and
a power in the Ancora Govormnont; also that he was not travelline in
Burope officially at present but "for his health."
Regarding the exchane of British prisoners, Youssouf Kemal stated
that Bekir Sami had also a ceeded his authority bere but it was a miner
matter. Ha was authorized to negotiate for their release en bloc only the 100 odd Halta prisoners for the 22 odd Britishers (most of Whom ara
really Greeka and Armeniana who hava servod in the British Army) but be
allowed the British to slip into the agreement a provision that the
Waltarites adjudged aullty of certain crimes by the British court should
not be subject to exchange. Nesne, the slip-up, tho refusal of the
Turkish Assembly to accept the terim and the consequent British aneer.
In reeard to the Bouillon Kission to Ancora, Youssouf remarked that
Bouillon was at aneora in the Prench treaty matter - not regarding control
of the Adana railway. Ne mentioned the Turkish counter proposals to Bekir
Sami's orieinal agreement which had been submitted to General Gouraud, the
ones which provide for Fronch ovacuation to within a few miles of Alexrench Gendarmerie. youesouf would
andretta, and the refusal to accept a 1,
not admit that the Prench had finally refused than. Ile merely said "vm
luwe board nothine about thcm sizce." He then went on quickly to say that
BOuillon had coao to Aneora adth new prench ,roposals, as to thoir nature
frankly ha could not say, as they were stili ender consideration. Re
eeemed optimistic that the main differonces with arance would soon be
settled.
Youssouf Kemal Bey dwelt longest on tho affair of Kustapha Saehir,
the ona subject le and all Turkish officials ilke to diacuss and eloat
over, since it hanes sometbing "on" British political methods and
contirms all tbeir ideas about British repute for intrieue in the Near
Kaat. Ha Said that a blue book with photographs and copies of lettere
put in evidence at the trial and the whole trial proceodings was boina
produced in an 2nelish teki. Tmo points were put beter° Youssouf: 1)
Are there say proofs bosido his confaasion that Saghir was sent to Aneora
to neeptiate the preliminzades for tho assassination of aUstapha Kemal
raffida as his people ehareed? 2) Unether the Turks were justified er not
in Shoeting Man? In regard to (1), his mala proof lay in the confession
which be admia !pd was sade sele'? to save lite and was repudiated at his
execution. Youasouf declared that the confession included that not only
had Iaastapha
received ia ;onstantinople instructions to ineuire
how MUstapha Xemal's personal 3, ..-vanLs and cook were enaaged, who took
care of his tableware (mdtl~~ a viow t. noisoning him supposedly), but
that ha had actaallySs~de these inqW,i08 in Anaora and witnesses had
teotified to
ts. Also that h4 had .eceived from anl sent to the
Indian Indepeadance Agent in aonstaatinople letters that showed the sanc~~
thina aad which mil] be produced in tho brochure montioned. Youssout
would not admlt that the oxecetion ana e diplomatic error. ile soemed
vcry sure the, Jaehir was a preaticed assassin because ho had 'alcluded
the Afehan :laar business in his confession.
At a seconi interview a few doya ister, Youssouf Kemal Bey, speaking
about Russia, said that Russia had had her °yes on Constantinople for the
last 500 yaar : and it was concodod ta hor in a socret war treaty. youssouf
said be k= :hat Russia wanted it but had no feer that she would aet it,
and that his ,eople wure proporly eateguarded against Russian domination
by prOVIBiOnc la the Karch treaty. Youssouf admitted indirectly, atter a
long disoussi mi, that the reason for friendship between his people and the
Boisheviks vs because of thoir mutual interests in tim Caucasus, and that
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the Turks did not want to hava anomdos in tho north and east as they have
in the west.
YouOsout then talked of politics generally and emphasized that the
Grand National Asse,n1,1y was united on a single aim, the NatiOnal "Bant'
and that, thereforc no parties could oxist. The .Defence of Rights of
Anatolia and Gasterh loumolia. party which was organized just after the
armistico to cOmbat the old Unionist Party was a Liberal organization.
ile tacitly admittert that the C.U.P. element in a lawloss ona and would
ilke to return to lewer in the chiof conters. Go expressod confidence
that this tould not. hop:on. yel a corteln apprehonsion bencath his tords
was dotectod.
Youssouf admitted that ha knew ol' the British effort at Berlin to
get Talaat to Angor~~. but declarod he never would hava been allowed to land
on Nationalist soil. Be And not knOw that Talat had arrareed at the
3an Nemo Conferenco for the Angora delogatoa to be received at London in
March. ile hinted tat the British, instead of the Bolshaviks, wore at
the bottom of Talaat's assassination. No agreed that Gnver Pasha had
become a spectacular and adventurous character who no loncer 'Nas a reel
factor in the Near Mast. ilhan askod whethor Shukri Bey, just reloased
from Malta, Ilinister of Instruction :Birine. the war et Constantinople and a
bad C.U.T., would be giyen job in tlx Angora Goverrunont, Youssouf
anewcred ruther scornfully that no such plana tould be found for bin.

