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ILE ILGILI BIR AÇIKLAMA
Dr. SALAHI R. SONYEL
Orgeneral Kaz~m ~ozalp'~n Profesör Teoman Ozalp taraf~ndan
"Milli Mücadele, 1919-1922" ba~l~~~~alt~nda denenen ve 1971'de Türk
Tarih Kurumunca yay~nlanan biyografisinin birinci cildinin 74. sayfas~ndaki ~u bölüm çok ilginçtir:
"Bu s~rada Istanbul'da bulunan baz~~ Bol~evik Ruslar da
bizimle temas kurdular. Bal~kesir'e gelen salâhiyetli bir Rusun yan~nda, terciimanl~k yapmak ve bir taraftan da bize
faideli olmak maksadyle bu i~e girdi~i anla~~lan Emrullah
Bey ad~nda (sonradan maarif müfetti~liklerinde bulunmu~tur) bir tercüman vard~. Emrullah Bey'in tercüme etmekte
oldu~u, Bol~evik Rusun bize yapt~~~~teklifte : Mücadelemizi
Rus dostlu~una dayanarak devam ettirece~imizi, kapitalist
âlemine kar~~~Ruslar ile ayni fikirde oldu~umuzu ilân
edersek, bize istedi~imiz kadar silâh, cephane, para ve hattâ
icabederse Türkistanlz asker yard~m~~yapacaklar~n~' söyledi.
Biz bunlar~~kabul etmedik, ancak bize soruldu~unda Ruslara
kar~~~bir dü~manl~~~mzz olmad~~~n~~ ve kendilerini dost bir
kom~u olarak tan~d~~~m~z~~ifade edece~imizi belirttik. Ayr~l~r
iken bize gizli olarak silâh ve cephane göndermeye çal~~aca~~n~~
vaat etti. Sonradan bu Rusun Istanbul'a dönü~ünde, Ingilizler
taraf~ndan tevkif edilerek belirsiz bir yere gönderildi~ini ve
Emrullah Bey'in de bu i~ten dolay~~Ingilizler taraf~ndan ~iddetle takip edildi~ini ö~rendim".
Bu bölümde kaydedilenlerin tarihi gerçekten ne kadar uzak oldu~u
ve Albay Kaz~ m (Ozalp)'~n 1919 Ekiminde Bal~ kesir'deki ulusal
kuvvetlerin firka komutan~~ s~fat~yle Ingiliz Istihbarat' taraf~ndan
nas~l aldat~ larak ulusal kuvvetlerin durumu hakk~nda kendisinden
bilgi al~nmaya çal~~~ld~~~n~~ a~a~~daki Ingiliz gizli belgeleri aç~kça
göstermektedir. Orgeneral Ozalp ayr~ca biyografisinin 68. sayfas~nda ~u ilginç aç~klamada bulunur:
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. . . baz~~ ecnebi subaylar ve memurlar, kuvay~~milliyenin
kurulu~~~ekli, mevcudu ve faaliyeti hakk~nda bilgiler almak
için Bal~kesir'e geldiler. Bunlardan baz~lar~n~~cephenin belirli
noktalar~na göndermekte ve milli kuvvetlerimizin harekâtun
göstermekte bir zarar görmüyordum".
Albay Kâz~m'~n iyi niyetle giri~ti~i bu davran~~lar~n gerçekte ne
kadar zararl~~olabilece~ini anlamak için Belleten'in bu say~s~nda
yay~nlanan "Ölümünün 34. Y~l~nda Atatürk'ü Anarken" ba~l~kl~~yaz~ma
bak~m 1.
61. F~rka Komutan~~Albay Kâz~m (Ozalp) '~n Ingiliz Istihbarat~~taraf~ndan nas~l aldat~ld~~~n~~gösteren Ingiliz gizli belgelerinin
Türkçe çevirisi aynen ~öyledir :
Gizli Dosya No. 5329 "I"
Binba~~~ W.N.Hay'in, ~ 8 . ii . ~ 9~~ 9'da Istanbul'dan
Londra'da Ingiliz Askeri Istihbarat ~efi (Director of
Military Intelligence) Tüm General Sir W. Thwaites'e
gönderdi~i mektup:
"Istanbul'da küçük bir zümrenin, görünürde Sovyet yönetimi
ad~na Milliyetçi önderlerle, özellikle Mustafa Kemal Pa~a ile
temas kurmaya çal~~t~klar~, 1919 Eylülü sonlar~na do~ru dikkatimize sunuldu. Bir ajan, bu zümrenin toplant~lar~na sokulmay~~
ba~ard~. O ve bir ba~kas~, Istihbarat Servisinin direktifiyle
hareket ederek, bu zümrenin elçileri s~fat~yla Anadolu'ya gitmeyi gönüllü olarak kabullendiler. Hareket etmezden önce,
Bol~evik ajan~~olduklar~na dair kendilerine takdim mektubu
ve ayr~ca Mustafa Kemal'e veya herhangi bir Milliyetçi öndere
tevdi edilmek üzere basit ~ifre ile yaz~l~~bir mesaj verildi. Ajan,
Bal~kesir'de 61. firka komutan~~ve Kolordu Komutan Vekili
Kâz~m Bey'e (Ozalp) takdim edildikten sonra, 21 Ekimde
Istanbul'a döndü. Bol~evizm konusunda liâz~m Bey ~u demeçte
bulundu: '~ahsen Bol~evik program~na kar~~~sempatim vard~r,
fakat Bol~evik fikirleri bizce imkâns~zd~r'.
A~a~~da s. 237
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Ingiltere D~~i~leri Bakanl~~~n~ n Londra'da Devlet Ar~ivinde 2
bulunan 4161 say~l~~dosyas~ndaki 16351 ~~say~l~~bu mektubun Ingilizce
asil aynen ~öyledir:
"Secret File No. 5329 "I" Major W. N. Hay to D.M.I.,
Constantinople letter, ~~8 . ~~~. 1919.
"The existence of a small group of persons in Constantinople
who are apparently seeking to obtain, on behalf of the Soviet
Government, connections with Nationalist leaders and particularly with Mustafa Kemal Pasha, came to notice at the
end of September, 1919. An agent succeeded in obtaining admission to the meetings of these persons and acting on instructions
from G.S. T (Intelligence), he and another volunteered
to proceed into Asia Minor as emissaries of this Group.
Before departure, he was provided with a letter of introduction
as a Bolshevik agent and with a messa,ge in a simple code
addressed to Mustafa Kemal or any Nationalist leader. This
agent returned to Constantinople on 2~st October after having
been presented to Corps Commander Kiazim Bey, Commanding
6~ st Division and Acting Corps Commander at Bali Kesin
As regards Bolshevism Kiazim Bey said : `Personally I
sympathise with the Bolshevik programme, but their ideas are
impossible for us".
Bu belge, 18 . ~~2. ~~ ~~9'da Ingiliz Askeri Istihbarat ~efi (D. M.I.)
Tüm-General Sir W. Thwaites taraf~ ndan No. B.I. /7152 (M.I.2)
say~l~~ yaz~ya ili~ik olarak ~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~ na gönderildi.
Yaz~da, Albay Kâz~m'la görü~en ajan~ n raporu "görünürde bir hayli
abartmal~~ olmakla beraber, ilginç ve muhtemelen do~ru" olarak
nitelendiriliyordu 3.
Orgeneral Kâz~ m Ozalp, an~lar~ nda ayr~ca Bal~kesir'e gelen
"selâhiyetli bir Rusun yan~ nda, tercümanlik yapmak ve bir taraftan
da bize faideli olmak maksad~yle bu i~e girdi~i anla~~lan Emrullah
Bey ad~ nda (sonradan maarif müfetti~liklerinde bulunmu~tur) bir
Public Record Office.
Ingiliz Devlet Ar~ivi (Public Record Office), D~~ i~leri Bakanl~~~~Belgeleri,
FO. 37 t /4 ~~6 / t 635 1, Ingiliz Askeri ~stihbarat ~efinden Hariciyeye yaz~~No. B. I /
7152 (M. I. 2), Londra, 18.12.1919.
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tercüman vard~ ... sonradan... Emrullah Beyin bu i~ten dolay~~
Ingilizler taraf~ndan ~iddetle takip edildi~ini ö~rendim" der. Yukar~daki Ingiliz belgesinde ise aynen ~u bölüm vard~r:
"O ve bir ba~kas~, istihbarat Servisinin direktifiyle hareket
ederek, bu zümrenin elfileri s~fat~yle Anadolu'ya gitmeyi
gönüllü olarak kabullendiler".
Ingilizce metinde bu bölüm aynen ~öyledir:
". . . Acting on instructions from G.S. "I" (Intelligence)
he and another volunteered to proceed into Asia Minor as
emissaries of this Group".
Bu bölümlerde söz edilen "bir ba~kas~" (another) acaba Emrullah
Bey mi idi? Istanbul'dan gelen sözde Bol~evik ajamna e~lik etmi~se
ve onunla birlikte Istanbul'a dönmü~se bu soruya ancak olumlu cevap
verilebilir.

