MUSTAFA KEMAL GENERAL HARINGTON ~LE
GÖRÜ~MEK ISTEMI~~M~D~R?
G. JAESCHKE
Alfred Rawlinson'un yazm~~~oldu~u "Adventures in the Near
East" (London 1923) adl~~eserin 3. k~sm~n~n ba~~nda General Sir
Charles Harington ~öyle demektedir: "I got into direct touch with
Mustafa Kemal, and, in fact, very nearly had a meeting with him".
(M. K. ile do~rudan do~ruya temasa geçtim. Filhakika hemen hemen
ona mülâki olacakt~m).
Atatürk'ün bu husus için söyledikleri ise malümdur (Söylev,
cilt II, s. 471). Fakat yak~nlarda ne~redilmi~~olan resmi yay~n Documents on British Foreign Policy, '919-1939, First Series (London 1970),
vol. XVII de yaz~l~~ olanlar çok ilgi çekicidir. ~ngiliz Hariciye Vekâleti (Foreigr~~Office) ile Istanbul'daki Yüksek Komiser aras~nda
teati olunan telgraflar General Harington'un bu çok nazik te~ebbüsüne Londra'da ne kadar ehemmiyet verildi~ini göstermektedir.
No. 247. Rattigan, 2o.VI.1921: General Harington bana, Ingiliz
Hariciye Nezareti'ne gönderdi~i Binba~~~Henry ile ilgili 20.VI. tarihli
telgraf~n müsveddesini gösterdi. (Not ~~ : Çok ola~anüstü bir olay
meydana geldi ...Ypres Salient'te bizim için.., büyük i~ler yapm~~~
ve terhis olmu~~bir subay, maden i~leriyle ilgili tetkikatta bulunmak
üzere on gün evvel Ankara'ya hareket etti. Ben ona bizim esirlerimiz
ve Mustafa Kemal'in askeri niyetleri ile ilgili olarak ele geçirece~i
bütün bilgileri toplaman hususunda talimat verdim. O ~nebolu'ya
gitti ve çok iyi kar~~land~... M. Kemal Refet'e bir telgraf göndererek
kendi ad~na konu~mas~n~~bildirdi. Esirlerimizin çok iyi oldu~unu, hepsini serbest b~rakmak istedi~inin bana bildirilmesini istemi~... M. Kemal ayr~ca benimle görü~meyi arzu etti~ini bildiren bir mesaj da
gönderdi... E~er Majestelerinin Hükümeti tasvip ederse, ben bir
~ngiliz harp gemisi ile ~nebolu'ya gitme~e ve M. Kemal'in görü~lerini
bizzat kendisinden dinleme'~e, mülâkat~m~~harfiyen (verbatim) Majestelerinin Hükümetinin bilgilerine sunmaya haz~r~ m. Fakat ~ahsen
ben, M. Kemal'in bizzat gelerek durumunu kendisinin bildirmesi
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görü~ündeyim.) Ben bu hususu General Harington ve Amiral de
Robeck ile etrafl~ca münaka~a ettim... M. Kemal bizzat gelmeli...
Mülakat güvertede olabilir. ~ayet General Harington'un ola~anüstü
muamele bilgisi, ihtiyat ve sa~lam hüküm verme yetene~'inden fevkalade emin olmasayd~m ileri sürülen bu bulu~marun aleyhinde bulunabilirdim. Fakat e~er bu husus onun elinde ise, Majestelerinin hükümetini herhangi bir ~ekilde ba~layacak veya Kemalistlere kur
yap~yormu~~bir görünüm verecek bir vaziyetin do~mayaca~~na eminim. (Not 2: Harington'un Ingiliz Harbiye Nezaretine gönderdi~i
telgrafla Rattigan'~n telgraf~~kabinede 21, ve 22.VI. tarihlerinde müzakere edildi.)
No. 277. Lord Curzon 2.VII.~ 92 ~~tarihinde Lord Harding'e
(Paris): Briand'~n M. Kemal ile hiç geciktirmeden bir bulu~ma~un
tertip edilmesini dü~ündü~üne g5re, biz... General Harington'a M.
Kemal'i Inebolu veya Karadeniz'in ba~ka bir yerinde görü~me~e
davet etmesi hususunda talimat gönderiyoruz. Italya Hükümeti ...
Frans~z ve Italyan delegelerinin Britanya delegelerine refakat etmesini
teklif ediyor. Bu bize, yapt~~~m~z teklifin tamamiyle yanl~~~anla~~ld~~~~hissini veriyor. Maksat yaln~z M. Kemal'in ne söyleyece~ini dinlemekmi~~gibi. General Harington yaln~z dinleyecek, fakat müzakereye giri~meyecek.
No. 278. Lord Curzon 2.VII. ~ 92 ~~tarihinde Rattigan'a: ....Aksini
gerektirecek makul bir sebep olmad~kça General Harington'a refakat
etmelisiniz.
No. 280. Rattigan, 4.VII. 1921 : General Harington, ...M. Kemal'e, teklifi ald~~~n~, kendisiyle bulu~ma~a ve söylemek istedi~i ~eyleri dinleme~e haz~r oldu~unun bildirilmesini Izzet Pa~a'dan istiyor.
No. 284. Rattigan, 5.VII. 92I: ... General Harington Izzet Pa~a'ya M. Kemal'e iletmek üzere bir mesaj veriyor. Izzet Pa~a da
Hamid Bey'i vazifelendiriyor. Bu mesaj~~ve Hamid'in bir mektubunu
ta~~yan habercinin, bir Ingiliz muhribi ile Zonguldak'a gitmesi kararla~t~r~ld~. (Not 3: mesaj~n metni: "Ben zat~alilerinin görü~lerini [your
Lordship's views] dinleme~e salâhiyetliyim.")
No. 29I. Rattigan 7.VII.~ g2 ~~: M. Kemal'in cevab~~:1 "...Binba~~~Henry vas~tas~yle görü~me teminine te~ebbüs eden General HaM. Kemal'in cevab~n~n tam metni için bak: Söylev, cilt II, sayfa 472.
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rington'dur. Binba~~~Henry'nin Refet Pa~a'ya verdi~i teklif gere~ince konu~malar (pourparlers) davetini kabul eden o'dur. Milli
talepler General Harington'un malümudur: Milli topra~~n kurtar~lmas~~ve siyasi, mali, ekonomik, askeri, hukuki ve e~itimde tam ba~~ms~zl~k. Bu talepler kabul edilirse Ankara Hükümeti müzakerelere giri~me~e haz~rd~r... Görü~me inebolu'da karada olmal~d~r." Binba~~~
Henry'nin General Harington'un talimatlar~n~~a~t~~~~besbellidir... Biz
bu hadiseyi kapanm~~~addediyoruz.
M. Kemal'in, Ankara'ya kar~~~yürütülen Yunan taaruzunun arifesinde "kendi niyetlerini bildirmek" için ~nebolu'ya gelece~ine General Harington'un inanmas~n~~kabul etmek zordur.

