TENG~R~ ENK, YUSUF KEMAL,

~stanbul, 1967, 302 s.

Vatan hizmetinde. Bahar matbaas~,

Cumhuriyetin ilk devirlerinde mühim vekilliklerde bulunan Yusuf Kemal
Tengir~enk, aslen Sinopludur ve Sinob'un kazalar~ndan olan Boyabat'ta do~mu~tur.
Hat~rat~n~n giri~~mahiyetinde olan k~sm~nda, han~m~~evlendikleri gün olan 27
Nisan da kocas~~ ile beraber Çaml~ca'n~ n adalara naz~ r olan k~sm~nda bir kayaya
oturarak onun hayat hikayesini dinledi~ini yazmakta, cesareti k~ r~lm~~lar~n t~pk~~
kocas~~gibi ümitlerini k~ rmadan azimle çal~~malar~n~~gençlere tavsiye etmektedir.
Bundan sonraki bahislerde Yusuf Kemal Tengir~enk kendi çocukluk ve tahsil hayat~ ndan bahsetmekte ve sonra da hat~rat~na derc etti~i siyasi vesikalarla beraber
kendi politik hayat~n~~ve memleketine etti~i hizmetleri anlatmaktad~ r. Bu hât~rata
mühim vesikalar da koymu~ tur. Bunlardan biri ve tarihimiz için pek fazla önemi
haiz olan Rusya'n~ n Ankara elçisi Medivani'nin Kaz~m Karabekir Pa~a'ya gönderdi~i mektup ve Kaz~ m Karabekir Pa~a'n~ n da ona verdi~i cevapt~r. Bu mektupta
Rusya, Türkiye ile siyasi bir ahitname ve askeri bir ittifaknâme akdetmek için
Türkiye'nin bir heyet yollamas~n~~ istemi~ ti. Ancak Türkiye Rusya taraf~ndan vaki
olan bir davet üzerine bir heyeti Rusya'ya göndermi~tir.
Yusuf Kemal Bey'in hat~ rat~~ ondört bölüme ayr~ lmaktad~r. Her bölüm ayr~~
bir hususiyet ta~~maktad~ r. Kendisi halen hayatta olup go ya~~ndad~r. Yazd~~~~
hât~rat~~ bir ahbab~~ taraf~ ndan kitap haline konulmu~tur. Kendisi tashihleri
görmedi~i için baz~~teknik hatalar olmu~ tur. Fakat gereken tashih kitab~n ikinci
bas~l~~~nda yap~lacakt~r.
Bölüm:
Bölüm :

"Bir Anadolu çocu~unun tahsil hayat~".

"Siyasi simalar~m~z (Yusuf Kemal Bey) (13 Haziran 1337 tarihli
ILERI gazetesinden)".
Bölüm : Iki bahse ayr~ lm~~t~r.
"Me~rutiyetin ilan~".
"Adliyenin
Bölüm :
"Otuz bir Mart Vakas~".
Bölüm:
"Adana vak'as~"
Bölüm :
"Avrupa'da tahsilim".
Bölüm:
"Adliye nezaretinde memurlu~um".
Bölüm :
"Adliyeden ayr~l~~~ m ve mebuslu~um".
Bölüm:
"Ankara'ya gidi~im".
Bölüm:
"Meclisin aç~l~~~~ve Rusya'ya birinci gidi~im".
Belleten C. XXXI, 28
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Bölüm :

"Ankara Itilâfnâmesi".
Bölüm:
Bölüm :

"Ba~kumandan Pa~a ile cepheye gidi~ imiz".
"Ba~kumandan Pa~a'n~n bizim eve gelmeleri".

Bölüm:
"Zafer".
Bölüm:

"Hariciye vekilli~imden istifaam".

Bölüm:

"Türkiye - Rusya Muahedenâmesi".
Zeyl (I/A, I/B, I/C). Ihtiva etmektedir.
BIRINCI BÖLÜM (8 - 98)
Bu bölümde yazar kendi çocukluk ve tahsil hayat~ ndan bahsetmektedir. Tahsil hayat~nda türlü güçlüklere u~ram~~ , fakat hiç bir zaman y~lmam~~t~ r. Babas~~
Kad~~oldu~u halde ikinci bir evlenme yapt~~~ ndan kendisi ile me~gul olmad~~~~gibi,
tahsil hayat~~içinde lüzumlu paray~~ o~luna vermekten çekinmi~tir. Yusuf Kemal
Bey, o zaman Istanbul'a gelmi~~ve a~abeysinin yard~m~~ile ve sonra da ufak tefek
yapt~~~~i~lerle edindi~i paralarla tahsiline devam etmi~tir. Bu uzun tahsil hayat~nda
daima mekteplerde birinci olmu~~ve bir ara da T~bbiyeye girmi~, fakat o zaman
hürriyet i~leri ile fazlaca alâkadar oldu~u için Fizan'a sürülme tehlikesi ba~~gösterdi~inden T~bbiyeden ç~kma~a karar vermi~tir. Bundan sonra yazar memleketine
(Sinop) döndü~ünü ve orada bir müddet a~abeysi sürgünden dönünceye kadar
ailenin mesuliyetini üzerine ald ~~~n~ , fakat döndükten sonra hukuk tahsili için
Istanbul'a gitti~ini ve yine paras~zl~ktan s~k~nt~ya dü~erek türlü güçlükler ile hukuk tahsilini tamamlay~p avukatl~~a ba~lad~~~n~~ yazar.
~KINCI

_ : (,99 - o5)
Re~Ll~M

Bu bölümde 13 Haziran 1337 tarihli Ileri gazetesinde Ethem Ruhi, "Siyasi
simalar~m~z", adl~~yazd~~~~bir makalede Yusuf Kemal Bey'den bahsetmi~~ve onun
hakk~nda ~unlar~~söylemi~ tir : "Yusuf Kemal henüz efkar~~umumiyemizin tan~yamad~~~~pek yak~ndan bilmedi~i bir Türk dehas~d~r. Bu zeka e~er Türk muhitinde
daha müsait, daha münevver bir muhitte yeti~mi~~olsa idi emin olal~m ki, daha
büyük mazhariyetlere be~am olurdu, fakat ilm-ü irfan~n~~ geli~ i güzel rakamlara
ortaya koyamayan f~rsat ve zaman-~~münasib-i zuhur etmedikçe meydana ç~kmayan
bu gibi kemâlât ehlini biz pek tan~m~yoruz. Yusuf Kemal, bu gün Türk âlem-i irfan~n~ n en yüksek bir simas~ , milletin (dahi) denecek bir evlad~~ oldu~u halde elyevm
Ankara Hariciye Vekâletine gelmese idi yine ismini bile tan~yam~yacakt~k."
Yazar Ethem Ruhi Bey yine bu makalesinde Yusuf Kemal Bey'in tahsil hayat~ndan bahsederek onunla T~bbiye'de birle~ tiklerini, fakat Yusuf Kemal Bey'in siyasi
mücrim olarak T~ bbiye'den ç~kar~ld~~~n~~ve kendisinin de Trablus'a giden mahknu~lar aras~nda oldu~unu, fakat 1324 senesinde Istanbul'a döndü~ünde Yusuf
Kemal Bey'i seçkin bir avukat olarak gördü~ünü yazar ve bu makaleyi de Yusuf
Kemal Bey'i gençli~e tan~tmak maksad~~ ile yazd~~~n~~kaydeder.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (~ o6 - og)
Bu bölümde yazar bir i~~için iskeçe'ye gitti~ini ve ~~go8 Temmuz'unun 23 cü
günü istanbul'a döndü~ünde her yerin donanm~~~oldu~unu görerek arkada~lar~ndan
bunu sordu~unu ve Hürriyetin ilân~n~~ö~rendi~ini yazar. Yusuf Kemal Bey, 1891
y~l~nda memleketteki kötü idareyi y~kmak için te~ekkül etmi~~olan mektepliler
cemiyetine girmi~~oldu~unu ve ~ayet Abdülhamit meclisi mebusan~~toplant~ya davet
etti~i halde bundan yaz geçerse onu nas~ l milletin mal~~yapaca~~n~~dü~ündü~ünü ve
ertesi günü kendisi gibi dü~ünenlerle beraber ellerinde bayraklar ve kendilerine
kat~lan kafilelerle Bab~ali'ye geldiklerini yazar ve metalibi milliyeyi Sadrazama
bildirmek üzere Sadrazama gittiklerini ve Sadrazam~n da, "icab~na bakar~z", dedi~ini kayteder.
Bu bölümün ikinci k~sm~nda ise yazar adliyenin nas~ l islah~~ i~ine girildi~ini
Abdülhamit idaresindeki e~ri hakimlerin yerine do~rular~nm getirilmesi için u~ra~t~klar~n~~ve bu maksatla Adliye Naz~r~~Hasan Pa~a'y~~istifaya raz~~ederek Manyasizade Refik Bey'in seçildi~ini yazar fakat onun bu i~i yapamad~~~n~~da ~öyle anlat~r:
Refik Bey bana "Ben bu i~i yapam~yaca~~m" dedi. Lak~rd~y~~uzatmad~m. Gittik
yemek yedik. Yemekten sonra ayr~ld~k. Birkaç gün sonra zavall~~Refik Bey hastaland~~ve sonunda öldü. O~rendi~ime göre ç~kar~lacak hakimlerin e~lerinin ve çocuklar~n~n s~zlanmalarma dayana~nana~~~bundan da i~~geri kalm~~.
DORDÜNCÜ BÖLÜM: (~~ - 119).
Bu bölümde yazar, 31 Mart vak'asmdan bahseder. Türkiye'de me~rutiyet
tarihinde ilk def'a olarak Sadrazam Kamil Pa~a'ya ademi itimat oyu verildi~ini ve
ya.~asm Milli hakimiyet sedalar~~ ile Ayasofya meydan~n~~çmlatt~klarm~~anlat~r.
Yine yazar~n kaydetti~i gibi 30, 35 ki~i meclise gitmi~ler ve ba~ka arkada~lar~n~~
bir müddet beklerni~ler ve gelmeyenler olunca bütün sorumlulu~u üzerlerine
alm~~lar. Bir ara Kayseri mebusu Hoca Kas~m Efendi'yi askerlerin ne istediklerini
ö~renmesi için a~a~~ya askerlere göndermi~ler ve geri geldi~inde Hoca Kas~m Efendi
onlar~n ne istediklerini bilmedi~ini söylemi~. Sonradan asker namma içeri gelenler
~eriat istediklerini söylemi~ler sar~khlardan da bir k~sm~~içeri girmek istemi~ler, fakat
askerlerin sankl~larla beraber olmad~~~~anla~~lm~~. Meclisin d~~~ndaki bir tak~m
çavu.~lar merkez kumandan~~ Mahmut Muhtar Pa~a'n~n Serasker kap~s~ndan üzerlerine gelmekte oldu~u rivayeti ile korkmu~lar. Yazar bunun üzerine hükümetle görü~mek üzere bir heyet seçildi~ini ve kendisinin de bu heyete dahil oldu~unu ve bir çok
güçlüklerden sonra saraya gidebildiklerini anlat~r. Mabeyinci Esat Pa~a'ya Abdülhamit'i meclise davet ettiklerini, fakat bunu kabul etmeyince saltanat arabalar~n~n
biriyle gidip bu iradeyi askere tebli~~etmeyi istediklerini fakat bunun da kabul edilmedi~ini kaydeder. Fakat yazar iradeyi askere bildirdi~i halde askerin da~~lmad~~m~~
ve kendisinin askere, memlekete bu gibi hareketlerin zararl~~oldu~unu anlatmas~~
üzerine da~~ld~klarm~~söyler.
Yazar Kurtar~c~~ordunun Istanbul'a girdikten sonra 31 Mart vak'as~n~~tahkik
için bir komisyon te~kil edildi~ini ve kendisinin de bu komisyona seçildi~ini söyler
ve bu tahkikat esnas~nda' Abdülhamid'in teklifleri ne için kabul etmedi~ini Esat
Pa~a'dan ö~rendi~ini yazar. Abdülhamit o zaman teklife ~u ~ekilde cevap vermi~tir:
"Ben oraya gideyim de beni parçalasmlar öyle mi?" demi~. Saltanat arabalar~yla
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meclise gitmek teklifine kar~~~da, "Beni götüremediler ~imdi saltanat arabalar~yla
a~a~~dan biraderimi alacaklar, meclise götürecekler orada da kendisine biat edecekler," dedi~ini de kaydetmektedir.
BE~~NC~~BÖLÜM: (120 - 24)
Yazar bu bölümde Adana ilinde vatan evlatlarm~n öldürüldüklerini ve Adana
vak'as~mn sebebini tetkik edecek komisyona seçildi~ini ve Adana'ya heyete dahil
olarak gitti~ini yazar. Yazar, burada yapt~~~~tahkik neticesinde haz~rlam~~~oldu~u
raporlara Ingiltere Konsolosu'na verdi~ini söyler. Çünkü ~ngiliz Konsolosu Ermenilerin iddialar~ na dayanarak bir rapor haz~ rlam~~~ve Adana olay~n~~da müslüman
e~raf~n tertip etti~i ~eklinde göstermi~tir.
Yusuf Kemal Bey sonradan Konsolosun verdi~i raporu Babikyan Efendi'ye
(Tekirda~~mebusu) vermi~~fakat Babikyan Efendi'nin raporu kendisine iade etti~i
zamanda sonuç k~sm~n~n eksik oldu~unu görmü~~fakat Babikyan Efendi kendisine
bu k~sm~n~n verilmedi~ini söylemi~, sonra da belki Tokatl~yanda yemek yerken
dü~ürmü~~olabilece~ini ilave etmi~tir. Fakat Babikyan Efendi'nin ertesi günü kalp
krizinden vefat etmesi üzerine yazar rapor'un yaln~z kendi imzas~n~~ ta~~d~~~ndan
dolay~~ve Babikyan'~n raporu olmad~~~ndan gündeme al~n~p üzerinde mütalaa
aç~lmad~~~ndan kendisinin de bu bahiste rapor muhteviyat~ndan bahsetmedi~ini
kaydeder.
ALTINCI BÖLÜM: (125 - 127)
Yazar bu bölümde Fransa'ya tahsile gitti~ini ve oradaki tahsil hayat~ndan
bahseder. Tahsil s~ras~nda Japonya'n~n Paris sefarethanesinden, talebe yeti~tirme
hakk~nda mülakat istedi~ini ve mülakat neticesinde ö~rendiklerini talebe cemiyeti
toplant~lar~n~n birinde anlatt~~~n~~ve Japonya'da oldu~u gibi Türkiye'ye döndüklerinde bir Türk Üniversitesi'nin aç~lmas~n~~ve Türk asistan ve doçentlerinin yeti~titirilinceye kadar yabanc~~profesörlerin kullan~laca~~n~~ve yeti~enlerin yerini alabileceklerine karar ve söz verdiklerini yazar.
Yazar bu k~s~mda Balkan felaketleri s~ ras~nda Osmanl~~Talebe cemiyetinde
Türk olmayan ö~rencilerin Türklere hakaret ederek birer birer cemiyetten ayr~ld~~~n~~buna üzülen Türklerin de Cenevre civar~ndaki Petit köyünde toplanarak
Türkten gayri k~z almayacaklar~na ve Türk duygusunu kuvvetlendirecek bir tak~m
sözle~melerde bulunduklar~n~~yazar. Paris'e tahsil için gelenlerin Türklü~ün yüzünü
a~artacak ~ekilde imtihanlar~n~~vererek memleketlerine döndüklerini de kaydeder.
YED~NC~~BÖLÜM: (~ 3o - 131)
Yazar bu bölümde ~ngiltere'de bir y~l kald~~~ndan dolay~~Adliye Nezaretine
ba~~muavin olarak tayin edildi~ini ve o zaman Adliye Nezaretinde ~ngiltere'den
yeni gelmi~~Mr. Clark ad~nda bir mü~avirin bulundu~unu ve Osmanl~~Devleti ile
~ngiltere'nin aras~nda harp aç~l~nca yerine kendisinin getirildi~ini yazar. Kendisi
bu vazifesinde iken Hakimlerin müstakil olduklar~n~~ve tefti~~altmda bulundurulam~yacaklar~n~~söyledi~inden ve adliyede bir tak~m yeniliklerin yap~lmas~~fikrinde
oldu~undan Naz~m ~brahim Bey'le aralar~mn aç~ld~~~n~~ve kendisinin istifa etti~ini,
fakat istifas~n~n kabul edilmedi~ini anlat~r.
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Yine bu bahiste yazar, Türkçü Halit Bey'in k~z~~ile evlendi~ini ve bu han~mm
"Kemalim Vatan yolunda çal~~malarda senden metanet bekliyorum" diyerek ona
cesaret verdi~ini de nakleder.
SEK/ZiNCI BÖLÜM: (134 - 137)
Yazar bu k~s~mda Mondros mütarekesinin yap~lmas~~ile kendisinin de Adliyeden ayr~lns~n~n zaruri oldu~unu, fakat istifasm~n kabul olunmad~~~n~~ bir müddet
daha vazifede kald~ktan sonra Arif Hikmet Pa~a'n~n Naz~ r olmas~~ile istifa edip
Avukatl~~a ba~lad~~~n~~kaydeder.
Yazar yine bu bölümde kendisinin Kastamonu Mebusu seçildi~ini ve Misak~~
Milliye'yi haz~rlayan encümende çal~~t~~~n~~ve Misak~~Milliye'nin Türk Cemiyeti'nin
sonradan yapt~~~~bilhassa siyaset sava~~nda bir kalkan oldu~unu ve hep onun kabulünü ve tahakkukunu istediklerini anlat~r.
Yazar yine bu bahiste 1920 y~l~n~n Mart~nda Çaml~ca'daki evinden meclise
gitmek için ç~kt~~~n~~söyler, fakat yollar Rum ve Ermeni askerleri taraf~ndan tutulmu~~oldu~undan kendisini geri çevirirler ve güçlüklerle Üsküdar'a kadar gider.
Limandaki harp gemilerinin toplar~n~~Istanbul üzerine çevirdiklerini gördü~ünü
ve oradan motörle Ortaköy'e ç~kt~~~n~~ve meclise geldi~inde arkada~lar~n~n da büyük
bir keder içinde olduklar~n~~anlat~r.
DOKUZUNCU BÖLÜM: (138 - 143)
Bu bölümde yazar Istanbul'un müttefik devletler taraf~ndan i~galinden sonra
Istanbul'da mebusl~~k görevinin imkans~z oldu~undan arkada~lar~~ ile anla~arak
Ankara'ya Mustafa Kemal Pa~a'n~n yan~na gitme~e karar verdiklerini ve Salih
Pa~a'ya müracaat ederek kendilerine trende yer tedarik etmelerini rica ettiklerini
yazar. Ve bu suretle trenle Arfiye'ye ve oradan da Drezin'le, Do~ançay'a gelmi~lerdir. Geyve kaymakam' kendilerini kar~~lam~~~fakat onlar~~nezaret alt~na alm~~t~r.
Bunu sorduklar~nda, Izmit mutasarr~fm~n bir Heyeti Nas~ha geliyor diye telgraf
çekmesinden ileri geldi~i anla~~lm~~t~r. Bunun üzerine yazar, Mustafa Kemal
Pa~a ile telgraf muhaberelerinde bulunduklar~n~~kendilerinin Heyeti Nas~ha olmad~klar~n~~bildirdiklerini ve Mustafa Kemal Pa~a'n~n da verdi~i cevapta: "~ifreniz
okundu, maksad~~seyahatleri anla~~ld~. Ankara'ya te~rifinize intizar ederiz", diye
telgraf çekti~ini ve bilhassa Gara kadar gelip kar~~lad~~~n~~söyler.
ONUNCU BÖLÜM: (144 - 245)
Yazar bu k~s~mda 23 Nisan 192o'de Büyük Millet Meclisi aç~ld~~~n~~ve 5 May~sda Mustafa Kemal Pa~a'n~n ba~kanl~~~~alt~nda ilk Icra Vekilleri toplant~s~~ yap~ld~~~n~~ anlat~r. i~e ba~lad~ktan sonra Yusuf Kemal Bey di~er devletlerin nas~l
davranacaklarm~n mahlm oldu~unu bir kere de Rusya'n~n bize kar~~~ne tav~r tak~naca~~n~~ö~renmenin faydal~~olaca~~n~~söylemi~, Bekir Sami Bey'in o tarafa gitmek
tasavvurunda oldu~unu ve kendisine bunu ö~renmesini rica edelim teklifinde bulunmas~~üzerine kendisinin de onunla gitmesi uygun görülüm~tür.
Yazar Erzurum'a geldi~inde Kaz~m Karabekir Pa~a ile görü~tüklerini ve Pa~an~n askeri seferber edip Kars'a ve Sar~kam~~'a gitmek istedi~ini ve do~u s~n~rlar~-
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m~zda ikinci bir cephenin aç~lmas~n~n muhtemel oldu~unu heyete söyledi~inden
bahseder, bunun üzerine hem heyetin hem de Kaz~m Karabekir Pa~a'n~n imzas~~
ile Ankara'ya bir telgraf çekildi~ini ve istenilen müsadenin de Ankara'dan verildi~ini yazar.
Yazar, Erzurum'dan hareket edecekleri gün Istanbul'dan gelen gazetelerde
kendilerinin idam~n~n istendi~ini okudu~unu ve oradan hareket ederek Temmuzun
19 uncu günü Moskova'ya vard~klar~n~~ ve oradaki hat~ralar~n~~anlat~r. Orada
iken istanburdan gelmi~~ve Türkiye komünistleri ad~n~~ ta~~yanlar Bekir Sami Bey'le
alay ederek ~u sözleri söylemi~ler : "Siz bu sosyalistlikten, komonistlikten ne
anlars~n~z ki bol~eviklerle müzakereye geldiniz?" demi~ler ve bir dahaki geli~lerinde
Yusuf Kemal Bey Ba~kandan müsaade isteyerek onlar~~imtihana çekmi~~ve bu hususta
ma~lumatlar~~olmad~~~n~~görerek onlara : Türkiye Komonistleri ad~n~~ ta~~maya
haklar~~olmad~~~n~~ kendilerine Komonist diyebileceklerini, fakat bunun yan~nda
Türkiye ad~n~~koyam~yacaklar~n~~çünkü Türki'yeyi hiç bir surette temsile yetkileri
olmad~~~n~~ ve ~ayet bu nasihatlerini dinlemezlerse kendileri hakk~nda laz~m gelen
muamelenin yap~lmas~n~~ Bol~evik hükümetten isteyece~ini söylemi~~ve bundan
sonra da onlar bir daha Türkiye Komonistleri heyeti s~fat~~ile hareket etmemi~lerdir.
Yine bu bahiste yazar, Moskova'ya geldiklerinde Karahan'la görü~meleri için
uzun bir zaman beklediklerini ve nihayet 4 A~ustosta Karahan'~n kendilerini kabul
etti~ini ve bu görü~mede Litovsk muahedesine dayanarak Ermenistan üzerine
taarruzumuzun bir tak~m siyasi dü~üncelerle ve Avrupa umumi efkarm~~gücendirmemek için uygun görmedi~i ve Ermenistan i~ini kendilerinin hal edeceklerini ve
nihayet bir aya kadar da yolu açacaklar~n~~söyledi~ini nakleder.
Yusuf Kemal Bey, Bekir Sami Bey'in raporu ile bir de Lenin'le konu~ulanlar~~
Ankara hükümetine bildirmek üzere Moskova'dan ayr~ld~~~n~~ve bu konu~mada
Lenin'in Ermeniler ile yap~lan muahede için ~unlar~~söyledi~ini bildirir: "Biz o
muahedeyi yapmakta hata etti'~imizi anlad~k, düzeltme~e çal~~aca~~z. Biz düzeltemezsek siz düzeltiniz".
Yusuf Kemal Bey arkada~lar~n~~Moskova'da b~rakarak Türkiye'ye dönmek
üzere hareket etti~ini ve binbir güçlüklerle Trabzon'a geli~ini ve orada Ankara
hükümeti ile hem de Kaz~m Karabekir Pa~a ile görü~melerini yine bu bahiste anlat~r.
Oradan Büyük Millet Meclisine gönderdi~i raporda aynen bu bahse dercedilmi~tir.
Bu bahis bundan ba~ka Yusuf Kemal Bey'in, Mustafa Kemal Pa~a'ya ve Mustafa
Kemal Pa~a'n~n Yusuf Kemal Bey'e ve Kaz~m Karabekir ve Hariciye Vekili Muhtar
Bey'in gönderdi~i telgraflarla Rus elçisi Medivani'nin Kaz~m Karabekir Pa~a'ya
ve Kaz~m Karabekir Pa~a'n~n da Medivaniye yazd~~~~mektuplar~~ ihtiva eder.
Yusuf Kemal Bey Ankara hükümetine emanetleri tevdi ettikten sonra bir müddet
izin alarak Kastomonu'ya gitmi~~kendisi orada iken Hariciye Vekili Ahmed Muhtar
Bey'den ald~~~~bir mektupta Ali Fuat Pa~a'n~n sefir olarak Moskova'ya tayin edildi~ini ve Yusuf Kemal Bey'i de müste~ar olarak birlikte götürmek istedi~i bildirilmi~~
ve buna cevaben Yusuf Kemal Bey kendisinin gitmesinin lüzumu olmad~~~n~~Çiçerin'in son teklifine kar~~~hükümetimizin verdi~i cevab~~Ruslarca kabul olunursa
muahedenin imza edilece~ini kabul olunmad~~~~takdirde Çiçerin'in o zaman noktai
nazar~na göre muahedenin imza edilmesinin parafe halinde kalaca~~n~, bu iki suretin
hangisi tahakkuk ederse etsin kendisinin orada bulunmas~na hacet olmad~~~n~~ve
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Ali Fuat Pa~a'n~n merasimden ibaret olan imza hususunu ifa edece~ini söyliyerek
müste~arl~~~~kabul etmedi~ini söyler.
Yazar yine bu bahiste Kastamonu'dan Ankara'ya döndü~ünde Mustafa Kemal
Pa~a'n~n Kaz~m Karabekir Pa~a'dan gelen bir telgraf~~kendisine okumas~~ için
verdi~ini yazar. Rusya'n~n Ankara sefiri Medivani Gtl~nrü'ye gelip Kaz~m
Karabekir ile görü~mü~, Lenin ve Stalin'den ald~~~~bir ~ifrede Sovyet Rusya'n~n
Büyük Millet Meclisi ile siyasi bir ahitnâme ve askeri bir ittifaknâme akdetmek
hakk~ndaki arzusunu bildirmi~tir. Yusuf Kemal Bey bu telgraf~~ okuduktan sonra
Mustafa Kemal Pa~a'ya ~u sözleri söyledi~ini kaydeder: "Is~tmakta oldu~umuz demir tav~na geldi. Demiri tav~nda dövece~iz. Hemen bir heyet yoll~yaca~~z". Bunun
üzerine Mustafa Kemal Pa~a "kim gidecek" diye sormu~. Yusuf Kemal Bey'de müsaadenizle ben gidece~im Pa~am", demi~. Bunun üzerine Mustafa Kemal Pa~a'n~n
da kendisine selahiyet vererek Rusya'ya gönderdi~ini ve o s~ rada Gümrü muahesinin yap~ld~~~n~~ve Ermenilerin istilâ etmi~~olduklar~~vatan parçalar~n~n geri al~nd~~~n~~ demirin tav~na geldi~ini anlat~r.
Yazar, Moskova'ya ikinci gidi~lerinde birincisinden daha farkl~~ kar~~land~klar~n' ve kendilerine askeri merasim yap~d~~m~~yazar. Moskova'da Çiçerin ile
görü.~ tükleri s~rada Çiçerin onlara ~unu sormu~ : "Niçin geldiniz?" demi~. Buna
cevaben de Yusuf Kemal Bey, "niçin ça~~rd~n~z?" demi~. "Biz ça~~rmad~k" cevab~~
kar~~s~nda Medivan~'n~n imzas~~ ile yaz~l~~mektup gösterilince ~u cevab~~vermi~ :
"Evet mümessilimizin mektubu. Burada muhtelif devlet murahhaslar~ndan mürekkep bir konferans toplanacak ona ça~~rm~~ lar", demesi üzerine Yusuf Kemal Bey:
"Biz sadece Sovyet Rusya murahhaslar~~ile görü~üp anla~~ rsak bir mual~ede akdetmek için geldik ba~ka hükümetlerle burada görü~ecek bir i~imiz olmad~~~~gibi bahsetti~iniz Konferansa i~tiraka da selahiyetimiz yoktur." cevab~n~~verdi~ini söyler.
Yazar yine bu bölümde, Stalin ve Çiçerin ile neler görü~tüklerini uzun uzun
anlatmakta ve uzun görü~meler neticesinde g Mart günü anla~maya vard~klar~n~~
ve neler üzerinde anla~t~klar~n~~birer birer s~ralamakta ve bunlar~n ba~~nda da Misak~~
MillPnin Rusya hükümeti taraf~ndan resmen tan~nd~~~n~~söylemektedir. Yine yazar
18 Mart ~ g2~~'de Türk-Sovyet muahedesinin merasimle imzaland~~~n~~ fakat bir
sene evvel dü~man donanmas~n~n istanbul'a do~ru çevrilmi~~toplar~n~~ hat~rlad~~~n~~
ve Ingilizler ile yapt~klar~~ticaret muahedesinden dolay~~Ruslar~n da i~ine geldi~inden muahedenin alt~na 18 Mart yerine istanbul'un i~gal y~ldönümü olan 16 Mart
tarihi koyduklar~n~~kaydeder. Yusuf Kemal Bey Rusya hükümetinin o sene verece~i
on milyon alt~n rublenin be~~milyonunun emrine verildi~ini ve Moskova'dan hareket
ederek Bakü'ye geldiklerini ve orada çok iyi kar~~land~klarm~~fakat Bakü'den hareket eden trenin, Gümrü~e geldi~i zaman oradan daha fazla ileriye gitmesine müsaade
edilmedi~ini görünce kumandanlar~~kompart~man~na ça~~rarak onlara: "Gürcistan
reisine söyleyin e~er tren hareket etmez ise Kaz~m Karabekir Pa~a'dan alt~nlar~~
Türkiye'ye götürmek üzere bir alay asker isteme~e mecbur kalaca~~m," dedi~ini ve
trenin 13 saat bekledikten sonra hareketine müsaade edilderek Kars'a gelip ve
orada alt~nlar~~ teslim etti~ini anlat~r.
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Yazar bu k~s~mda kendisi inebolu'da iken Hariciye Vekaleti Vekili Fevzi Pa~a'dan gelen bir telgrafta Franklin Bouilon'nm Inebolu tariki ile gelece~ini ve
onunla mutlaka müzakerede bulunmas~~icap etti~ini ve Rus ve Efgan muahedelerinin meclise kabulü için laz~m gelen izahat~~vermek üzere acele Ankara'ya
gelmesi istendi~ini yazar. Yusuf Kemal Bey, yolda Franklin Bouilon'un söyledi~i
~u sözleri nakleder : "Siz bu muharebede mutlaka muvaffak olacaks~n~z. Her
ne zaman bir millet böyle genci ihtiyar~, çolu~u çocu~u ile bir i~e sar~l~rsa o mutlaka ba~ar~r. Geçti~im yerde gördüklerim bunu anlat~yor."
Yazar Franklin Bouilon'nun Ankara'da konu~ulan ~eyleri hükümetine bildirmek için müsaade istiyerek Adana'ya gitti~ini söyler.
Yazar Istanbul minnessili Hamit Bey'in cephe yoluyla bir telgraf yollad~~~n~~
yazar. Hamit Bey bu telgraf~nda prensipler üzerinde anla~t~~~m~zdan dolay~~
Franklin Bouilon'un tekrar gelerek i~i bitirmesini tavsiye eder ve kendi vas~tas~~ile
Istanbul'daki Frans~z komiserli~i yoluyla Franklin Bouilon'a bir telgraf çekilirse
pek iyi bir tesir yapaca~~n~~söyler. Icra Vekillerinin tasvibi ile yazar, Hamit Bey'e
cevap verdi~ini ve bunun üzerine Franklin Bouilon'un Ankara'ya tekrar geldi~ini
anlat~r. Bu geli~inde Franklin Bouilon ile sert tart~~malar olmu~, kapitülkyonlar
meselesi tart~~~lm~~t~r. Daha sonra yazar, Fethi Bey'in bir formül buldu~unu ve
bunun da Icra Vekilleri taraf~ndan kabul edilip te sadace kendisi taraf~ndan kabul
edilmedi~ini bunun üzerine Mustafa Kemal Pa~a'n~n neden muhalif kald~~~n~~
sormas~~üzerine izahat verdi~ini söyler. Bunun üzerine de Mustafa Kemal Pa~a'n~n
bu i~i meclise getirdi~ini ve meclisinde Misak~~Milli'den ayr~l~nama~~~hükümete,
Hariciyeye ve murahhas~m~za kat'i olarak emretti~i halde Bekir Sami Bey'in
Londra'da Frans~z hükümeti ile çizilmi~~hududunu kabul etme~e mecbur kal~nd~~~n~~ ve 20 Te~rinevvel 192 ~~'de Ankara itilâfnamesinin yap~lm~~~oldu~unu
anlat~r.
ONIKINCI BÖLÜM: (280 - 281)
Yazar, bu bölümde Ba~kumandan ile cepheye gidi~ini anlat~r. Bu seyahatten
Ba~kumar~danm gayesinin o günlerde dü~mana kar~~~bir taarruz hareketi yap~labilir mi bunu ö~renmek ve buna lüzum oldu~unu da Hariciye Vekili taraf~ndan
k~unandanlara söyletmek ve onlar~n verece~i cevab~~Hariciye Vekiline dinletmek
oldu~unu fakat onlar~n verdikleri cevapta o günlerde öyle bir taarruz yap~lam~yaca~~~mütalaasmda olduklar~n~~kaydeder.
ONCÇONCO BÖLÜM: (282)
Yazar, burada ameliyat geçirdi~inden evde yatmakta oldu~u bir s~rada, Ba~kumandan ve Icra Vekilleri heyeti reisinin ve yaverlerinin kendisini ziyarete geldi~ini
ve bir ara Mustafa Kemal Pa~a'n~n onlara d~~ar~ya ç~kmalar~n~~söyledikten sonra
Yusuf Kemal Bey'e ~unlar~~söyledi~ini nakleder: "Arzu etti~ini yapma~a gidiyoruz,
dü~man~~geri ataca~~z".
ONDORD~SCU BÖLÜM: (283 - 284)
Yazar, bu bölümde 26 A~ustos 1922'de Türk askerlerinin cepheyi yard~klar~n~~
ve Yunan askerini denize dökmenin sevinci içinde oldu~unu ve Paris'te iken Poin-
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care'ye söyledi~i sözü hat~ rlad~~~n~~ yazar. O söz ~udur : "Dü~man mutlaka Türk
topraklar~ndan ç~kacakt~r". Yazar yine burada icra Vekilleri Reisi Rauf Bey'le kendisinin tzmir'e Ba~kumandan~n yan~na gitmeleri istendi~inden oraya gittiklerini
ve ~zmir'de Mudanya mütarekesi haz~rl~klar~n~~yapt~klar~n~~ve sonra Ba~kumandan
ile beraber Ankara'ya döndüklerinde istasyonda Ankara'da= Ba~kumandan~~
sevinç ve hürmetle kar~~lad~klar~n~~anlat~r.
ONBE~INCI BÖLÜM: (285 - 292)
Yazar, bu bölümde ameliyat~n iyi netice vermedi~ini ve bundan dolay~~ da
mühim bir zamanda vekil vekili ile idarenin do~ru olm~yaca~~ndan Hariciye Veka'etinden istifas~n~n Mustafa Kemal Pa~a taraf~ndan kabulünü ve kendisinin de
Avrupa'ya gitmesine müsaade istedi~ini ve istedi~i müsaadenin verildi~ini yazar.
Çekilen telgraf~~da aynen bu bahse koymu~tur.
Yine ayn~~bahiste Rauf Bey'in icra Vekilleri Reisli~inden istifa etmesi üzerine
Fethi Bey'in seçildi~ini ve ondan bo~alan Adliye vekilli~ine de kendisinin getirilmesi istendi~ini fakat Fethi Bey'le aras~nda anla~amamazl~k oldu~undan bunu
kabul etmedi~ini bundan sonra bir müddet elçi olarak Ingiltere'de kald~~~n~~anlat~r. Fakat Anayasada yap~lan de~i~ikli~e göre bir kimsenin hem elçi hem de mebus olamayaca~~ndan kendisinin mebuslu~u tercih edip Türkiye'ye döndü~ünü
yazar ve yine Londra'da bulundu~u s~rada petrol kumpanyalar~~reislerinden
Lord Ivenport'un seferathaneye gelerek, "Musul meselesi bizim için petrol meselesidir, bunda anla~~rsak vilayet sizde kalabilir", dedi~ini ve kendisinin de bunu
derhal Hariciyeye bildirdi~ini yazar.
Yazar, yine bu bölümde Devletin ecnebi ~irketleri ile aras~ndaki ihtilâflarda
hakemlik etti~ini ve Haydar Pa~a gar~~yang~n~~davas~nda avukatlardan biri olarak
çal~~arak ihtilaf~n sulhan hal olmas~n~~temin etti~ini anlat~r. Kendisine bu hususta
çekilen telgraflar~~da bu bahise koymu~tur.
ONALTINCI BÖLÜM: (193 - 199)
Yazar, bu bahiste Rusya ile yapt~klar~~muahedenin onalt~~maddesinden birer
birer bahsetmekte ve bu maddenin 16 Mart 1921'de imzalanm~~~oldu~unu ve imzalayanlar~n da Rus murahhaslar~~Çiçerin ve Korkmazof, Türk murahhaslar~n~n da
Yusuf Kemal, R~za Nur ve Ali Fuat Pa~a oldu~unu yazar.
Kitab~n sonunda zeyl k~sm~~ vard~r. Bu k~s~mda Moskova muahedesine zeyl
olan I/A, I/B ve I/C den bahseder.
MINE SÜMER

