MUSTAFA KEMAL'I ALIP GÖTÜRMEK ISTEYENLER
GOTTHARD JAESCHKE
Italyan Hariciye Vekili Conte Sforza'n~n 1 hat~ralar~na göre,
1919 y~l~n~n hemen ba~~nda "Bab~ali ve Ingiliz memurlar~n~n Mustafa Kemal'in ad~~ ile bir kuvvet do~aca~~n~~hissetmeleri üzerine"
Ingiliz ajanlar~n~n onu tevkif edip Türkiye'den sürgüne "dans quelque
Malte" göndermeyi tasarlad~klar~~söylentisi Istanbul'da yay~lm~~t~.
Plan duyulur duyulmaz — "Istanbul'da her ~ey biliniyor" (!)
Mustafa Kemal'in arkada~lar~~gelip, herhangi bir tehlike kar~~s~nda
Italyan Elçili~ine iltica edip etmiyece~ini soruyorlar. Cevab~nda
"Italyan~n eski kahraman dü~man~n~~korumaktan tabii çekinmeyece~ini" söylüyor. Bu cevap hemen duyuldu ve Ingiliz gizli servisinin
diplomatik yoldan harekete geçmesini durdurmaya yetti.
Mustafa Kemal meseleyi biraz de~i~ik olarak anlat~yor 2 :
"Bir gün A... Bey, bir Italyan ~ahsiyetinin Fethi Bey ve benimle
görü~mek arzusunda bulundu~undan bahsetti. Bir Italyan mimar~n~n
evinde bulu~acakt~k. Teklifi kabul ettik. Bonmar~e'nin kar~~s~nda
büyük bir apartman! Çayday~z. Bahsedilen zat: —Ben Türkiye'nin
hakiki dostuyum, diye hemen söze ba~lad~. Falih R~fk~~Atay'a göre
Sforza'dan ba~kas~~ olmayan bu ~ah~s Mustafa Kemal'e, ~imdiki
zay~f hükümet yerine yeni bir hükümet te~kil edebilecek bir te~kilât~n
olup olmad~~~n~~sordu: "Ittihat ve Terakki F~rkas~ndan bahsetti~ine,
bizi de firkan~n reisleri aras~nda sayd~~~na ~üphe yoktu 3. . . Biraz da
imtihana benziyen bu konu~madan nas~l bir netice ç~kaca~~n~~dü~üCarlo Sforza, Les Bâtisseurs de l'Europe Moderne (Paris 1931), pp. 358 et
seq.
2 Falih R~fk~~Atay, 19 May~s (Ankara 1944.); Atatürk'ün Bana Anlatt~klan,
Sel Yay~nlar~~(Istanbul 1955) ; Atatürk'ün Hât~ralan ~~ ~~4.-19 ~~9 (Ankara 1965).
Mart 1926 da yazd~r~lan metnin ilk k~sm~~(Büyük Gazinin Hât~rat~ndan sahifeler:
Hâkimiyeti Milliye ve Milliyet, 13-III-12-IV 1926) Jean Deny taraf~ndan iyi bir
tercümesi yap~ld~~~~halde (Revue des Etudes Islamiques, Tome I, 1927, pp. 119222), Hât~ralann ikinci k~sm~n~n böyle bir tercümesi maalesef yoktur.
3 "Söz" 3o-XII-1918 de tekzibine ra~men (Tar~k Zafer Tunaya, Türkiyede
Siyasi Partiler (Istanbul 1952), S. 413, n. 9).
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nüyordum. O günkü hükümeti biraz daha tenkit ettikten sonra, bize
veda etti ve gitti."
Sforza (biraz sonra?) "Arnavut asl~ndan baz~~kimselere ~öyle
bir s~r da emanet etmi~ : "Izmir ve havalisini Yunanl~lara i~gal ettireceklerdir... Yunan istilas~na kar~~~silahl~~ te~kilat yapmal~s~n~z
Bu i~~için Italya'n~n istenildi~i kadar silah ve malzeme verece~ini de
temin ediyormu~. Bu teklifi dinliyenler ... böyle bir mukavemet
te~kilat~n~n ba~~na geçebilecek bir kumandan bile bulmu~lar: ben!...
—Bunu yapar m~ ? diye sormu~. —Emin olunuz, cevab~n~~vermi~ler."
Tepeba~~ndaki Italyan Ba~konsoloslu~unda yeni bir bulu~mada
Sforza birdenbire: —Ekselâns, herhangi bir tehlike kar~~s~nda sefarethanenin emrinize haz~r oldu~unu ben de söyleyebilirim, dedi. Y~ld~r~mla vurulmu~a döndüm, teessürümü saklamak için nefsirni güç
tuttum. Italyan tebaas~~ m~~oluyordum? Dedim ki: —Beni buraya
mühim bir ~eyden bahsetmek için siz davet etmi~siniz. Bu mühim
~eyi dinlemek istiyorum. Bir an durdu, —Ha, dedi, bu mülakat~~sizin
de tan~d~~~n~z arkada~lar~n~z istediler. öyle pek mühim bir mesele
bahis mevzuu de~ildi! —O halde fazla rahats~z etmiyeyim! dedim
ve kalkt~m."
Bugün Sforza'n~n ve Mustafa Kemal'in birbirine z~t olan ifadelerinden tarihi hakikati oldukça aç~k bir ~ekilde belli edecek bir netice ç~karmak kolay de~ildir. Yaln~z Mustafa Kemal'in Ingilizler
tarafindan bo~una planlanm~~~olan tevkifi hususu Sforza'n~n fantezi
ve efsane alemine ait oldu~u hiç ~üphesiz görünüyor. Çünkü o s~rada
Ingilizlerin — ayn~~ suretle Padi~ah~n! — ona tam güveni vard~.
Bunu mülakatlar~nda maharetle formüle ba~lad~~~~birçok beyanlariyle, bilhassa Ingilizlerce bilinen Enver Pa~aya muhalefeti ile
kazanm~~t~. Kendisine güven 30 Nisan 1919 tarihli irade ile "Dokuzuncu Ordu K~taat~~Müfetti~li~i" ne tayinine kadar muhafaza edilmi~tir. Sir Andrew Ryan buna dair ~öyle yaz~yor':
"~ 919 ilkbahar~nda Türk Hükümeti Anadolu'da merkez taraf~ndan kontrolu daha iyi düzenlemek amac~yle birkaç umuml müfetti~lik
4 a) "Minber" ~ 7-XI-1918 (Türk Dili, XVII, 1967, s. 91); b) "Vakit",
18-XI-1918 (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri (A. S. D.), III, 1961, s. 1); c) G.
Ward Price, Extra-special Correspondent (London 1957), p. ~ o4.
A. Ryan, The Last of the Dragomans (London 1951), p. 131.
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kurulmas~na karar verdi. Tayin etti~i ilk ve güvenilir tek müfetti~~6
Mustafa Kemal'di. Kendisini en seçkin asker olarak göstermi~, fakat
bu zamana kadar göze çarpan hiçbir siyasi rol oynamam~~t~. Itiraf
etmeliyim ki, Damat Ferit benimle Müfetti~li~in ~emas~~ hakk~nda
konu~tu~unda onun ad~~bana hiçbir ~ey ifade etmedi. Tasar~ya bile
güvenmedim ve onun bilgisi (wisdom) üzerinde ~üphem oldu~unu
beyan ettim. Damat Ferit Mustafa Kemal'le yemek yedi~ini ve ondan
memnuniyet verici sadakat vaadleri ald~~~n~~ve bunlar~~bir subay~n
ve centilmenin yemini olarak kabul etti~ini anlatarak beni temin
etti. Ferid'in vaziyetinin çok aç~ k ve samimi (genuine) oldu~unu
zannediyorum."
Mustafa Kemal'in tayini hakk~ nda Ingilizlerin tam bilgiye sahip
olduklar~~bu suretle anla~~ld~~~na göre, B~y~kl~o~lu görü~ünde hakl~d~r :
"M.K.P.'ya bu kadar geni~~salâhiyetler veren tarihi talimat~n (6
May~s 1919 tarihli), ordu ve memleket üzerindeki s~k~~ i~gal kontrolüne ra~men nas~l haz~rlan~p kabul olundu~u da gerçekten ayd~nlanmas~~gereken bir muammad~r 7." Mustafa Kemalin kendisi muammay~~
çözecek iki i~ arette bulunuyor: — "Bu vâsi salâhiyetin ... bana
nas~l tevdi edildi~i mucibi isti~rab~n~ z olabilir! Derhal ifade etmeliyim
ki, bana bu salâhiyeti onlar bilerek ve anl~yarak vermediler 8 ." 2 —
"Bâblâ.li ve saray benim hakk~ mda derin gaflet içinde bulunuyorlar.
Meseleden henüz Ingilizlerin haberleri yoktur g." Foreign Office
dosyalar~nda Mustafa Kemal'in tayini hakk~ nda Calthorpe'un raporu
olmamas~ ndan, Ingiliz Yüksek Komiserinin (High Commissioner)
olay~~bildirecek kadar önemli bulmad~~~~tahmin edilebilir. Ingiliz
Yüksek Kumandanl~~~~da (C.-in-C. Army of the Black Sea) 10 ihtimal geni~~salâhiyetli talimata dair bilgi almam~~t~.
Halbuki o zaman~n pasaport talimatnamesine göre Istanbul'dan
ayr~ lmak isteyen herkes Ingiliz vizesi almak zorunda idi. John Godolphin Bennett ~unlar~~yaz~yor n : "Padi~ah Müttefik Yüksek KomiserGerçekten uç Mufetti~lik te~kil edilmi~ti, birincisi Mustafa Fevzi Pa~a (Çakmak) n~n, ikincisi Mersinli Cemal Pa~an~n idaresinde idi.
7 Tevfik B~y~kl~o~lu, Atatürk Anadolu'da (Ankara 1959), s. 42.
8 Nutuk, I, s. 7.
9 Yunus Nadi, M. Kemal Pa~a Samsun'da (1955), s. 17.
10 General Sir George Milne 27 Nisanda Kars'ta idi: Alfred Rawlinson,
Adventures in the Near East (London 1923), p. 177.
" J. G. Bennett, Witness. The Story of a Search (London 1962), p. 23.
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leriyle Türk ordusunda harb haline son vermek amaciyle Mustafa Kemal Pa~a ile maiyetinin gönderilmesi hususunda anla~maya vard~. 22
ya~~ma girdi~im 8 Haziran do~um günümde, bir Türk kurmay subay~~
çal~~ma odama geldi ve M. Kemal Pa~a ve arkada~lar~~için vize rica
etti. Listeye bak~nca 35 faal kurmay general ve albay~~farkettim.
Vize vermek istemedim ve talimat rica ettim. Ingiliz Karargah~nda
görevli kurmay subay~na, listenin bende sulh de~il, daha ziyade harp
yapacak bir heyet tesiri b~rakt~~~n~~söyledim. Ingiliz Yüksek KomiserTahminen bir saat sonra vizelerin yap~lmas~~için talimat
li~ine
ald~~~mda bana: "M. Kemal Pa~a Padi~ah~n tam güvenine sahiptir"
dendi. "Burada M. Kemal'in 8 Haziranda çoktan Havza'da oldu~u
ve listede hiçbir generalin bulunmad~~~~kaydedilebilir n. Buna ra~men Bennett taraf~ndan bildirilen olaydan ~üphe edilemez.
Bennett'te kendini hissettiren ~üphe M. Kemal'in Samsun'a
hareketinden biraz önce Ismail Hakk~~Tevfik (Okday) de anlam~n~~
buldu. Bu ~üphe üzerine Yüzba~~~Ne~'et'in M. Kemal'e haber verdi~i
tevkif plan~~söylentisi ortaya ç~kt~. O yolculu~unun birinci k~sm~nda,
~i~liden limana kadar biraz kendisine arkada~l~k eden Hüseyin Raura
(Orbay) bundan söz edince, Rauf: "Can~ m, tevkif etmek istiyorlarsa, d~~ar~~ ç~kman~z~~neden beklesinler, burada etmelerine ne metni
var?" dedi. Ayni ~ekilde M. Kemal'i Samsun'a götüren "Band~rma"
vapurunun bir Ingiliz muhribi ile bo~una takip edildi~i hikâyesinin
de efsane âlemine ait oldu~u meydandad~r.
Herhalde General Milne'de Kafkasya'dan döndükten sonra
~üphe uyanm~~~olacak ki, M. Kemal'in Samsun'a yar~~~~ile ayni günde,
g May~sta Harbiye Nezaretine yaz~l~~olarak sordu: "Dokuzuncu
Ordunun bir te~kilât icab~~ olarak lâ~vedildi~i anla~~lm~~ken Dokuzuncu Ordu K~taat~na bir Müfetti~i Umumi ve Dokuzuncu Ordu
için dahi bir Erkân~~Harbiye Reisi ile büyük bir Erkan~~Harbiye Heyetinin neden dolay~~Sivas'a izam olunmakta oldu~unun anla~~lamad~~~n~~
zât~~âlinize i~'ar eylemekle mübahiyim. Bu zâbitan~n ne gibi vezaif
ifa edeceklerinin ve mutasavver tensikat mahiyetinin neden ibaret
Oldu~unun lütfen izah buyurulmas~n~~istirham eylerim." Cevat Pa~a
Konyadaki Y~ld~r~m K~taat~~
(Çobanl~) 24 May~sta cevap verdi: "
Müfetti~li~i gibi olmak üzere Uç ve Onbe~inci Kolordular için Doku12 Mehmet Arif, Anadolu ~nkilâbl (Istanbul 1924), S. 26; Sabahattin Selek,
Anadolu ~htilâli, 1 (~stanbul 1964), S. 194.
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zuncu Ordu K~ taat~~Müfetti~li~i ihdas olunmu~ tur. Bu Müfetti~lik
fazla olarak havalideki esliha, sürgü kollariyle kamalarm sürati mümküne ile sevkine ve hiç bir asayi~sizli~in meydana gelmemesine gayret
edecektir "". Milne bunun üzerine rahatlad~~!
Damat Ferid de önce ~üphe etmedi. Mustafa Kemal'in "makam~~aidine" görevine ba~lad~~~n~~bildirmesi üzerine ", 21 May~sta
ona telgraf çekti ": " • Kemali s~ hhat ve âfiyetle Samsun'a muvasalat buyurduklar~ ndan mütehass~l mesruriyetle kâffe umurda ( !)
muvaffak~yat~~aliyeleri temennisindeyim ..." Samsun 9 Mart 1919
dan beri Ingilizlerin i~gali alt~ nda bulundu~undan M. Kemal oraya
vard~~~~gün bölgesinin bütün askeri ve sivil makamlar~na bilgi verirken 16 : "Samsun'da birkaç gün kalaca~~m.", i~gal subaylariyle
ba~lant~~kurup Istanbul'daki ~eflerinde görülen ~üpheyi da~~ tmaya
da dikkat ediyordu. 22 May~sta Harbiye Nezaretine rapor gönderdi ":
"Bugün erkân~~harbiyemden birkaç zat~, sureti mahsusada Samsun
Ingiliz siyasi mümessili Yzb. Hurst, askeri kontrol memuru Yzb.
Salter ve siyasi kontrol memuru Yzb. Miles ile temas ve mülâkat
ettirdim" ". Temasta Samsun Sanca~~ndaki ~ekavet sebeplerini de
görü~tüklerini 21 May~s tarihli raporunda bildirdi ": "Rumlar,
Müslümanlar~~tehyiç ve dilgir eden siyasi emellerinden vazgeçerlerse ~akavetin derhal kalkaca~~~ve bu takdirde Islam çetelerinin
ortadan kald~r~lmas~~mümkün ve lüzum görülürse askeri tedbirlerle
tenkili tabii bulunaca~~~bildirilmi~tir...."
Öte yandan Hurst 21 May~sta rapor gönderiyor 2°: "Genel
durum birkaç günden beri daha sakinledi
Kâmil (sic!) Pa~a
19 May~sta buraya geldi ve süküneti sa~lamak için içeriye do~ru
tefti~~seyahatine haz~rlan~ yor. Onunla bölgenin genel durumunu
görü~ tük." Fakat Mustafa Kemal (kapl~ cada tedavi bahanesiyle!)
Havza'ya gider gitmez, Samsun'da bulunan Ingilizler kar~~~kl~k
13 Harp Tarihi Vesikalan Dergisi (----- H. T. V.), no. 15-16; ~ngilizce
metni:
493.
14 Istanbul bas~n~, 21 May~s 1919.
13 Kaz~m Karabekir, ~stiklal Harbimiz (~stanbul 1960), Vesikalar.
16 H. T. V. no. 62.
17 B~y~kl~o~lu, Atatürk Anadolu'da, S. 49.
18 Husrev Gerede'nin 12-IV-1959 tarihli mektubuna göre belki Refet (Bele)
ve Kaz~m (Dirik) bu i~le görevlendirilmi~lerdir. (ayni yer).
12 H. T. V. no. ~ os~ .
2 ° Calthorpe'un 28 May~s tarihli raporu.
00.
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haberlerini ald~ lar ve kendileri Havza'ya gitmek zorunda kald~lar.
Hurst 12 Haziranda buna dair ~u raporu verdi 2°: "~~ Haziranda
tercüman~m, Kontrol subay~~Yzb. Salter ve Samsun'daki Hint K~tas~~
Kumandan~~Yzb. Elliott ile beraber Samsun'dan ayr~ld~ m. Bir ak~am
evvel Ba~ piskopos Germanos Havza'daki memuru papastan bir
alarm haberi ald~~~n~, Mustafa Kemal Pa~a'n~n orada h~zla te~kilât
kurdu~unu ve birçok Rumun hapse at~ld~~~ n~~haber verdi. Bu beni
General Deedes'in 22 bir telgrafinda geçen, Kemal'in görevi hakk~ndaki ~üphenin sebebi ile ba~lant~~kurup k~sa bir müddet için Havza'ya gitmeye sevketti.... Papas 30 May~sta Camide fevkalâde bir
namazdan sonra Belediyenin önünde bir miting yap~ld~~~n~, orada
Mustafa Kemal'in bulunmad~~~n~, fakat onun te~ vikiyle tayin
edilen reji memuru Fuat Efendinin ate~li bir konu~ma yapt~~~n~~bildirdi 23 ... Ertesi sabah (2 Haziran) M. Kemal'i ziyaret ettim. Beni
dürüst bir tarzda kabul etti. Görevinden herhangi bir ~üphem oldu~unu belli etmedim. Genel durumdan ve emniyeti sa~layacak etkili
tedbirlerden konu~tuk. Havza'da içmece tedavisi yapt~~~n~, belki
bir müddet daha orada kalaca~~n~ ; sonra birkaç gün için Amasya'ya
ve oradan Trabzon (!) ve Erzurum havalisine gidece~ini söyledi...
Oradan Kaymakam Fahri Beyi ve içinde dokuz Rum bulunan cezaevini ziyaret ettim.... Durumun fena bir geli~mede oldu~u (misHavza'dan ayr~ld~m... 30 May~s tarihli
chief was afoot) hissi
mitingde Mustafa Kemal'in haz~ r bulunmas~~istifas~n~~hakl~~gösterme~e yetebilir..." Hurst'ün kendisi Samsun'a döndükten sonra (I
Haziran) korkakl~kla suçlanma ~anss~zl~~~na u~rad~~ve Harp Divan~na
verildi, takibinden ancak Foreign Office'in ricasiyle kurtuldu.
Mustafa Kemal Hurst'un Havza'da kendisini ziyaretinden az
sonra Hükümeti ve ~ngilizleri aldatmak için kulland~~~~maskeyi
bütüniyle att~. Harbiye Naz~r~~ ~evket Turgut Pa~a 2 Haziranda ona
Calthorpe'un Sivas Vilâyetindeki Ermeni muhacirlerinin ümitsiz
vaziyeti dolay~siyle yazd~~~~24 May~s tarihli notas~n~ n suretini gönCalthorpe'un 21 Haziran tarihli raporu.
Kr~ ; RoCalthorpe'un yan~nda ata~e militer 17-XI-1918
bert W. Graves, Storm Centres of the Near East (London 1933), p. 323 ve John
Presland (= Gladys Skelton), Deedes Bey (London 194.2), müellif hakl~~olarak
D.'nin o zaman günlük not defteri tutmad~g~na üzülüyor (p. 302).
23 Kr~.; Zübeyro~lu Mehmet Fuat, Yurdumuz Havza (Istanbul 1925), S. 38:
yanl~~l~kla 3-VI-335 cuma günü yaz~l~d~r (sal~~ günü!).
21
22
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dermesi üzerine, ay~ n 3 ünde cevap verdi" : " ...Itilâf Devletleri
milletimizin hukuk ve istiklâline riayetkâr kald~kça ve millet, devletin tamamii masuniyetinden emin bulundukça anâs~r~~gayri Müslimenin duçar~~ha~yet olmas~n~n hiçbir sebebi yoktur... Fakat istiklâl
ve mevcudiyeti milliyeyi imha ve bekay~~hayat~~tehlikeye Isal eden
i~gali kas~t ve teaddi gibi Izmir havalisinde görülmekte olan fiiliyat~n
zuhurat~~mümasilesine kar~~~ne halk~n heyecan ve te'sirat~~vicdaniyesini ve ne de buna müstenit tezahürat~~milliyeyi men ve tevkif için
nefsimde ve hiç kimsede kudret ve takat görerniyece~im gibi, bu yüzden tahaddüs edecek vakayi ve hâdisat kar~~s~nda mesuliyet kabul
edebilecek ne kumandan ve ne de mülkiye memuru ve ne de hüld~met tasavvur ederim."
Art~k tevldfinin tam zaman~~idi. General Milne bunun için
Harbiye Nezaretine 6 Haziranda nezaketle yaz~lm~~~bir dilekçenin
ihtiyatl~~ ~ekliyle te~vikte bulundu 25 : "Kemal Pa~a ile maiyeti erkân~mn vilâyetlerde isbat~~vücut etmelerinin arzu olunmad~~~n~~Zât~~
Sarnilerine arz ile kesbi mübahat eylerim. Hali haz~r itibariyle kesbi
temeyyüz etmi~~bir Pa~an~n maiyeti erkâniyle beraber memleket
dahilinde dola~mas~~ efkâr~~umumiyeyi taciz edece~i gibi askerlik
noktai nazarmdan dahi kendi mesaisine bence bir lüzum görülmemektedir. Kemal Pa~a ile maiyeti erkân~mn derhal 26 Istanbul'a avdeti
için emir buyurmalar~n~~talep eylerim."
Mustafa Kemal Cevat Pa~adan Ingilizlerin iste~i üzerine Istanbul'a geri dönmesi için vaki olan daveti haber al~nca, Padi~aha do~rudan do~ruya gönderdi~i telgrafta ~unlar~~diyordu": " . . .~evketmeab~m!... Ali Ihsan ve Yakup ~evki Pa~alar~n âlubetine 28 giremiyece~im... Malta'ya gitmek veyahut en hafif olarak hal-i atalete
mahld~m edilmek gibi ihtimaller kar~~s~nda b~rak~ld~m ve... e~er
icbar edilirsem memuriyeti âcizanemden istifa ederek kemakân
Anadoluda ve sinei millette kalaca~~m ve vezaifi vataniyeme bu kere
daha sarih hatvelerle devam edece~im..."
H. T. V. 95, ~~o54 (5 Haziran tarihli mükerreri mi?).
H. T. V. no. 17; ~ngilizce metni: no. 494.
28 ~ngilizce orijinalinde alt~~çizilmi~tir: immediate.
27 A. S. D. I, S. 16: M. Kemal'in B. M. M. inde 24 Nisan 1920 tarihli nutku.
28 Ali ~hsan 2. III. 1919 da ~ngilizler taraf~ndan tevkif edildi ve Malta'ya
götürüldü; Yakup ~evki ayni ~ekilde mahküm edilmi~, fakat rahats~zl~~~~dolay~siyle
21. IV. 1920 tarihine kadar serbest b~rak~lm~~t~. (Türk Istiklal Harbi, I, s. Iv).
24

25
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Mustafa Kemal Büyük Nutkunda (Nutuk) Hükümetin kendisini
entrikalarla Istanbul'a veya "tebdili hava için" (!) ba~ka bir yere
izinli olarak getirme~e u~ra~t~~~n~~aç~kça anlat~yor. Zor kullanmaktan
henüz korkuluyordu. Samsun'da bulunan kontrol subay~~ (Repatriation officer) Yzb. Perring de, 22 Haziranda Amasya'da onu ziyaret
ettikten sonra gönderdi~i raporda, ancak Antalya ve Izmir'in i~galiyle mütarekeyi bozan Müttefiklerin tutumundan ac~~hayal k~r~kl~~~na u~rad~~~m söyledi~ini bildirebildi 29.
Fakat yaln~z istifas~n~~de~il, tevkifini isteyecek kadar a~~r~~gidenler vard~. Onlardan Ali Galip Sivas Valisi Re~it Pa~aya: "Senin
yerinde olsam derhal kollar~n~~ba~lar, tevkif ederim ve senin de böyle
yapman laz~md~r" diyor. Bunun üzerine Re~it Pa~a ona M. Kemal'in
Sivas'a vaktinden önce varaca~~na dair bir telgraf~~göstererek "Buyurun, okuyun. Sonra da kalka', tertibat al~n, üçüncü ordu müfetti~ini yakalay~n!"" diyor.
Hükümet M. Kemal'in Erzurum'a seyahatinin önüne geçerniyece~ini anlay~nca sonunda onu görevinden geri ald~ : "Üçüncü Ordu
Müfetti~i Mustafa Kemal'in vazifesine nihayet verilmi~tir 31" . Kendisi askerlikten ayr~lmas~m istedi ve karar~n~~hemen tamimle ilan
etti: "...milletle beraber nihayete kadar çal~~ma~a mukaddesat~m
nam~na söz vermi~~oldu~um cihetle pek a~~k~~bulundu~um silki celili
askerlye bugün veda ve istifa ettim. Bundan sonra gayei mukaddesei
rnilliyemiz için her türlü fedakarl~kla çal~~mak üzere sinei millette
bir ferdi mücahit suretiyle bulunmakta oldu~umu tamimen arz ve
ilan eylerim 32 ."
Damat Ferid Paris'ten döndü~ünde, Milne ve Calthorpe'un
günden güne daha enerjik olan te~ebbüslerine boyun e~mek zorunda
kalaca~~n~~ ve M. Kemal ile Rauf'u tevkif ettirece~ini san~yordu.
Bunun için baz~~naz~rlarla be~~günlük sert tart~~madan sonra 29 Tem29 Documents on British Foreign Policy, 1919-1939, First Series, Vol. IV, nr.
441, 446, 460, 470.
39 Nutuk, I, s. 28; Cevdet R. Yulark~ran, Re~it Pa~an~n Hat~ralar~~(Istanbul
1939), s. 56.
31 Takvimi Vakayi, S. 3596.
32 Faik Re~it Unat, Atatürk'ün askerlikten istifas~~... (Tarih Vesikalar~, I,
S. 5, s. 321); Yunus Nadi, Yeni Gün'den Cumhuriyet'e kadar, Say~~122).
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muzda Meclisi Vükelâ karar~~33 alma~a muvaffak oldu 34 ve Dahiliye
Naz~r~~Adil vilâyetlere talimat verdi 35 : "Mustafa Kemal ve Rauf
Beylerin (!) hükümetin tebliganna muhalif tahrik ve te~viklerde
devam etmekte olduklar~~imzalar~~ alt~nda ne~ retmekte olduklar~~
beyannamelerle vukubulan i~'ardan anla~~lm~~~olmas~na binaen hemen derdest ederek Dersaadet'e izamlar~~Meclisi Vükelâ karariyle
tebli~~olunur. Harbiye Nezaretinden de Kolordu Kumandanlar~na
tebligat ifa olunmu~tur."
Erzurum Vali Vekili Kad~~Hur~it Efendi cevap verdi 36 :
"Mustafa Kemal Pa~a ve Rauf Bey bu memlekete say~s~z hizmetlerde bulunmu~lard~ r. Kendilerinin tutularak mahfuzen gönderilmelerine kalk~~ mak ahali aras~ nda heyecan ve büyük vak'alar~n
zuhuruna sebep olaca~~~muhakkak bulundu~undan bu hususta
imkans~zl~~~~arzederim."
Harbiye Naz~r~~Naz~m Pa~a 30 Temmuzda a~a~~ daki emri gönderdi 37 :
"Erzurum'da Onbe~ inci Kolordu Kumandanl~~~ na
Mustafa Kemal Pa~a ile Rauf Beyin mukarrerat~~hükümete
muhalif ef'al ve hareketlerinden dolay~~hemen derdestleriyle Dersaadet'e izamlar~~ Bab~ alice bittensip mahalli memurinine evamiri
lazime verildi~inden, Kolorduca da ciddi muavenette bulunulmas~~
ve neticesinden malümat itas~~ rica olunur."
Kaz~m Karabekir Pa~a bunun üzerine ~u cevab~~ verdi":
"...Hükümetin mukarrerat~~siyaseti ne oldu~unu bilmiyorsam
da Erzurum'da bulunan M. Kemal Pa~a ve Rauf Beyin ef'al ve harekat~ nda vatan ve milletin maksat ve menafiine ve kavanini mevcudeye
muhalif telakki edilecek hiçbir hal ve hareketi olmad~~~n~~görüyorum.
Mü~arünileyhler mülkü milletin saadet ve selâmeti ile alakadar her
ferdi vatanperver gibi ya~amaktad~rlar .... M. Kemal Pa~a gibi
memlekette namusiyle ve hidemat~~güzidei askeriye ve vatanperveranesiyle tan~nm~~~ve bütün askerlerin de pek ziyade hürmeti mahsusas~n~~
33 Karar~ n metni: M. Tayyib Gokbilgin, Milli Mücadele ba~larken, I (Ankara
1959), S. 1 70.
34 Doc. Brit. Policy, IV, nr. 471.
35 Yulark~ran, s. 76.
38 Gökbilgin, s. 570.
37 B~y~kl~o~lu, Atatürk Anadolu'da, s. 48 kar~~s~ ndaki fotokopi.
38 K. Karabekir, ~stiklâ1 Harbimiz, S. 99.
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kazanm~~~olan... bir zat~n tevkifine bir sebebi kanuni olarmyaca~~~
ve... halk ve ordu nazar~nda iyi bir hareket olarak telâkki edilerniyece~i cihetle mü~arünileyhin tevkifine ve Kolorduca da bunun için
muavenette bulunulmas~ na hal ve vaziyetin kat'iyyen müsait olma"
d~~~n~~arzeylerim
~~ A~ustosta Adil Beyin gazetecilere verdi~i demeçte ~u okunuyor ":
... gerek Mustafa Kemal Pa~a ve gerek Rauf Bey hakk~nda
iptidalar~~hükümetçe pek büyük bir hissi itimat perverde edilmekte
oldu~u ve kendilerinin ~anl~~ve parlak mazileri de bu itimad~~takviye
etmekte bulundu~u halde, son zamanlardaki hareketleri hükümeti
bu tarzda evamir itas~na mecbur etmi~tir. Ezcümle M. Kemal Pa~a
Sa~nsun'a gidince bir tak~m te~kilat icras~na ba~lam~~, camide ahaliyi
topl~yarak tahrikât ve te~vikatta bulunmu~, bunun üzerine hükümetçe verilen avdet emrine icabet etmedi~i gibi Dahiliye Nezaretinin
azli hakk~ndaki tebli~ini de tan~mam~~~ve nihayet askerlikten istifa
ederek daha ziyade tahrikâta devam eylemeleri itibariyle M. Kemal
Pa~a ile Rauf Beyin derdesti emri verilmi~tir."
Ertesi günü (2 A~ustos) Adil Bey bir mülakatta bilgi verdi':
...Çeteler te~kil ediyor ve hükümet içinde hükümet yapmak
istiyorlar. Hükümetin ~ifresini kullanarak halk~~gayri kanuni içtimalara davet ediyorlar... M. Kemal ve Rauf Beyler ~iddetle tecziye
olunacakt~r. ~imdiye kadar bunlar~n tevkifi hakk~nda bir haber gelmemi~~ise de, her halde tevkiflerine muvaffak olunacakt~r...."
Bu hususta Adil yan~lm~~t~ . M. Kemal'in pek ~iddetli muar~z~~
olan Konya Valisi Cemal Bey, "Bu emir ka~~ t üzerinde kal~r 41"
diyerek görü~ünü aç~klam~~, ve hükümet tarafl~s~~ ~ngiliz gazetesi
"The Orient News" ~u alayl~~yaz~y~~yazmaktan kendini alamam~~t~ :
"Bu tutuklama emri t~pk~~Lenin ve Troçki'nin tevkifini emretmeye
benziyor e."

Sa Istanbul bas~n~, 2 A~ustos 1913.
4° Istanbul bas~n~, 3 A~ustos 1319.
41 Yunus Nadi, S. 123.
42 Vakit, 2 A~ustos 1919.

