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MERSİN'Lİ CEMAL PAŞA'NIN İKİNCİ ORDU MÜFETTİŞLİGİ 

Dursun GÖK (*) 

A - Biyogr,afisi : 

H. 1288 (M. 1872) tarihinde Mersin'de doğan Cemal Paşa, ·Mersi.n'in 
tanınmış a.ilelerinden olup, babası ·belediye başkanlığı yapmış olan Os
man Efendi'dir. Bahriye Nazırı ve İttihatcı Cemal Paşa'dan ·ayırmak ic·in 
"Küçük Cema.l'' ,adı ile de anılır. İl:k tahsilini Mersin'de yaptıktan sonra, 
İstanbul'a gelerek 4 Mayıs 1308 (1892) de 1311 - b - 12 s·ici,I ·numarasıyla 
Askeri Lise'ye girdi (1). Mart 1311 (1895) de teğmen rütbesiyle vazifeye 
başladı ve aynı yıl Üsteğmenliğe yükseldi. 'Kısa zamanda ımesleğ.inde ken
disini ,kabul ettiren Cemal Paşa 1314 (1899) tarihinde Kolağası (Yüzbaşı}, 
1319 (1903)· da Binbaşı ,ve aynı yıl Yarbaylığa terfi etti. 1320 (1904) de 
iV. Ordu'da vazifelendirildi ve Dersim bölgesindeki isyanın bastınlmasın

daki başarısından dolayı 4 Mart 1324 tarihinde Miralay (Albay) oldu. Er
kôn-ı Harbiy~ Umumiye_ Dairesind~ de .vazife alan Cemal ı:>aşa 2 Ocak 
1326 (1910) da il. ıMüfettişı.ik Erkôn-ı Harbiye Riyaseti'ne ve 22 Eylül de 
Atik il. Ordu Erkôn-ı Harbiye RiyaseU'-ne tayin edildi. 16 1Eylül 1328 (1912) 
de Ha.ikan Harbi'nde vazife alara•k önemli ·hizmetlerde bulundu. Bilha,ssa 
6kirn 1912_ de İşkodra bölgesinde düşmanı durdurmak için büyük müca
dele verdi (2). 

20 Temmuz 1329 (1913) da 42. Fır:k.q_ Komutanlığına getirilen Cema·I 
Paşa, aynı yılın 17 ıKasım'ında 1. O~du Müfettişi oldu. 30 Mart 1330 (1914) 
de 8. Kolordu Komuta.nlığı'na tayin edildi ve Birinci Dünya Harbi'nde Filis
tin · Cephesinde Albay rütbesi.yle carpıştı. Mısır seferini hazırlaımakla gö
revli Alma:n Von Kress, Şam'qa.ki 8. Kolordu Kumandanı Albay Mersin'li 
~ema.l paşa'y., Kanal Seferinde görevlendirdi (3). 16 Kasım 1330 (1914) 

(*) Selçuk Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi. 
(1) Genel Kurmay Başkanlığı Per. A. Ş. M. 4006/18 deki kaydı. 
(2) Türk Silahlı Kuvvetleri, Balkan Harbi Garp Ordusu Karadağ Cephesi C. III, 

Kısım 3, s. 29, 63. 
(3) Ali İhsan Sabis, Harp Hatıralarım, C. II. Ankara 1951. s. 52, 109. 
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da Mirlivô (Tuğgeneral) olan Cemal Paşa, Harplerde gösterdiği başarıla
rından dolayı birçok nişan ve madalya almıştır. 17 Ocak 1334 (1918) tari
hinde Şam'daki iV. Ordu Kumandanlığını devraldı. 28 Temmuz 1334 (1918) 
de Feri,k (Tümgeneral)liğe terfi ettir.ildi. Şeria ırmağı doğusunda bulunan 
İngi.liz ve Arap kuvvetlerinden müteşekkıl düşman askeriyle sovaştı (4). 
Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesi üzerine Limon Von Sanders, Musta
fa Kemal Paşa'ya 7. Ordu Komutanlığını Cemal Paşa'ya bırakarak Ha
yak'ta dağılmış olan kuvvetleri topl·amak va:zifes·ini verdi. Cemal Paşa İn
giliz kuvvetlerine karşı . imkônsızlıklar içerisinde mücade.ıesini devam .et
tirdi ve kendisine :Muharebe Altun Mada,lyası veri.idi. il. Ordu Kumandam 
Nihat Paşa'nın vazifeden alınmasından sonra Yıldırım Kıtcc. t r.,:eı;.: Uişi 

ve ·İkinc.i Ordu Kumandanlığı görevine tayin .edildi. 

B - .MQNDROS'tan Sonrıa İkinci Ordu Bölgesinde Genel Durum: 

Mondros Müta-rekesi'nin ,imzalanmasından sonra :(30 Ekim 1918) Yıl

dırım Orıd~ları Korargôhı 4 Kasım 1918 de · lağvedif.di. 1İkinci Ordu 4 Kasım 
1918 tariMnde mütareke şarNarına göre terhis hazırlıklarına başladı ve 
Nihat Paşa Yıldırım Orduları Kumandanlığına getirildi (5). 5 Kasım 1918 de 
Yıldırım ve ·İkinci Ordu Karargôhı lağvedil-ince, bu karargôh :emrindeki ·as
kerler ve malzemeler 7. Ordu emrine verildi (6). Yapılan bu değişiklikler 

10 Kasım'do Grup Komutanlıklar.ına bildiril,ince, 1Mustafa Kema.ı :İstanbul'a 
gitti. Yıldırım Orduları mıntıkasında kumanda görevini İki,nci Ordu Komu
tanı Mirlivô Nihat Paşa üzerine aldı (7). 

İngiliz Generali Marshall mütctreke hükümlerini hiçe sayarak Mu
sul'un 2 Kasım'da.n itibaren ;işgal edileceğini 6. Ordu Kumandanı Ali. İh
san Paşa'ya bildirdi ve işga.l hareketi İkinci Ordu bölgesine doğru geniş
lemeğe başladı, Musul'un işgaHnden hemen sonra İngi,liz kuv,vetleri 9 'Ka
sım'da-n -itibaren iskenderun bölgesini de ,işgale başladılar. Cautelas ge
misinde İskenderun Mev,ki Kumandanı Yarbay Ali Bey ile İ'tilaf Devletleri 
İskendeı-un Deniz Kuvvetleri Amira·li ve Korvet gem·isi kaptanı Davet 
Beauregard arasındo protokol imzalandı (8). Fransız donanma komutanı 
11 l<a·sım'da verdiği bir emir.le şehirde bulunan memur, polis ve jandarma
nın şehri terketmeler:ini istedi (9). İske.nderun kayma·kamı ve liman reisi 

(4) I. Dünya Harbinde Türk Harbi, Sina Filistin Cephesi, C. IV, Kısım II, s. 218. 

(5) Harp Tariht Vesikaları Dergisi (HTVDJ, C. IV, Sayı 28, vsk. no: 745, 756. 

(6) ATASE Arşivi, Dosya 15, Klasör 15, Fihrist 8 - 9. 

(7) Türk İstiklal Harbi (Genel Kurmay Yay.), C. I. Ankara 1962, s. 63, 82. 

(8) HTVD, VII/30, vsk. 762. 

(9) HTVD VII/30, vsk. 763. 
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tutuklandı. Şehirde elleri bağlı olarak dolaştırıldıktan sonro bir ahırda 
hapsedilerek 16 Kasım'da Payas'a gönderildiler (10). · 

İngili~ ve Fransız kuvvetleri Payas - KÜis hattının güneyini tamamen 
işgal ederek, Adana vi-lôyetinin boşaltı,lmasını Nihat Paşa'ya bildirince; 
M irliva Nihat Paşa 12 Kasım 1918 de İngiliz Generali Clark ile Raco'da 
bir görüşme yaptı. Görüşmede İngil,iz Kumandanı 1 - 14 Aralı·k tarihleri 
arasında Türk askreinin Poz-antı'nın batısına çekilmesini istedi. Bu ar-ada. 
işgal edilen . bölgedeki Türk silahlarına ve cephanelerine el ·koydular. Di
ğer taraftan Yıldırım Orduları Grubu ve İkınci Ordu Karargôhı lağvedilin
ce Mustafa Kemal istanbul'a gitti (11). 

Nihat Paşa mümkün olduğu kadar zaman kazanarak daha fazla silah 
ve cephaneyi Pozantı'y,a taşımak niyetindeydi. 'Bu sebeple İngiJ.izlerin Kat
ma'·da bulunan kumandanına boşaltmanın 1 Ar-alık yerine 13 Aralık'da 
başlamasını teklif etti. ·İngilizler teklifi kabul etti,ler (12). İngiliz <3enerali 
Wilson 22 Kasım'da Osmanlı HükOmeti',ne bir riota vererek, Osmanlı Or
·dusunun kısa zamanda terhisinin sağlanmasını isteöi. İngilizlerin baskısı 
karşısında hükumet Türk kuvvetlerinin Pozantı'ya kadar çekilmesini ka
bul etti. Genel Kurmay Başkanı Cevat Paşa durumu Nihat Paşa'ya bildir
di (13). İkinci Ordu Kumandanı Nihat Paşa 5 Aralık 1918 tarihinde cepha
ne ve silôhların . Pozantı ve Konya'ya nakledileceğini Harbiye Nezareti'ne 
bildi·rdi. Bu sırada Fransız ve Ermeni kuvvetleri Kasım - ayı sonlarına doğ

ru İskenderun'a çıkarak iç bölgelere doğru ilerlemeğe başladıl-ar ve 11 
Ara,lık'ıda Dörtyol , 1-8 Aralık'cla Mersin'i işga.ı ettiler (14). 

İkinci. Ordu'nun lağv.mdan sonra, Ordu Kumandanı Nihat Paşa Ada
na valiliğine tayin ·edildi. İkinci Ordu Karargôhı da uıu.kışla'dan 'Konya'ya 
-nakledildi (15). · Fransız işgali Poz<1ntı'ya kadar genişlediğinden, Adano'ya 
gitmek için Pozantı'ya gelen Nihat Paşa geri çevrildi. · ValiHk görevine 
başlaması engellenen Nihat Paşa Konya'ya dönmek mecburiyetinde 
kaldı (16). 

Allenby'nin isteği üzerine İngrnz Yüksek Komiserliği Osmanlı HükO
meti'ne 2 Ocak 1919 da verdiği nota ile "Türk mH'ietini teşkıHatl.mdırıp, 
silôhlcmdırdığı, kas·ab'a ve köylerde İslam Cemiyetleri kurduğu" gerekçe
siyle Nihat Paşa',nın azlini istedi. Harbiye Nazırı Cevat Paşa suçlamayı 

(10) HTVD, VI/ vsk. 774, 775, 776. 
(11) ATASE Arşivi, K. 15, D. 15, F. 92. 
(12) TİH, C. I. s. 65. 
(13) A.g.e .. s. 66. 
(14) ATASE Arşivi, K. 15, D. 15, F. 92. 
(15) ATASE Arşivi K. 15, D. 15, F. 84 - 85. 
(16) ATASE Arşivi, K. 15, D. 15, 99. 
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kabul etmeyerek, Nihat Paşa'yı görevden ·ala~ayacağını Sadôret'e bil
dirdi ise de verilen ·ikinci nota .karşısında hükumet Nihat Paşa'yı vazi·fe
den almak durumunda· ka.ldı. 22 Oca-k 1919 tarihinde Nihat Pasa istan-, 
bul'a çağrıldı ve yerine Mersin'li Cema-1 Paşa tayin edildi (17). 

C - tkinoi Ordu Müfettişliği 

Cemal Paşa'nın göreve başlamasından sonra İtalyan kuvvetleri İç 
Anadolu Bölgesine doğru işgallere başlamak amacıyla 27 Mart 1919 ta
rihinde Antalya 'ya osker çıkardı,lar . İtalya temsilcisi ,Marki Granti 28 Mart 
1919 da mutasarrıf vekiline şehirde asayişsizl,ik olduğunu, bombalar pat
ladığını ve rahibelerin emniyette olmadığını ileri sürerek (Mondros Müta
rekesinin 7. maddesine dayanarak) işgaHeri ha,klı gösterme.k istedi. Diğer 
taraftan istanbul'dan gönderilen bir kısım İtalyan askeri de 25 Nisan'da 
Konya'ya geldi . 

Yıldırım Kıtaatı Müfettişi ve ·İkinci Ordu Kumandanlığı vaz.ifesine baş
layan Cemal Paşa, konya'ya geldikten sonra hemen inceleme gezi.leri
ne cı ktı ve Ulukışla istasyonunda bulunan cephane, silôh ve mühümma
tın toplatıl,arak zarar görmeyecek bir şekilde muha·faza edilmesini ,ilgi,li
lere bildirdi (18). 11 Şubat 1919 da Ereğ,Ji'ye, 24 Şubat'ta 'Koçhisar ve Sul
taniye bölgelerine giderek askerin ve halkın durumunu yakından inceledi. 
İta·lya,n askeri kuvvetinin Antalya'ya yerleşmesini önlemek ve ahfüiyi ital
yanl·ara karşı harekete geçirmek icin bölgeye muktedir idare ômirlerinin 
gönderilmesini Harbiye Nezaretine bildirdi (19) . 

• 
Antalya bölges.ini işgal eden İtalyanlar halkın kendilerine karşı hare

kete geçmesini önlemek için şehirde bombalar patlattılar. Bu hareketleri 
yapan italyanıa·r Türklerin bombalar patlattığım dahi ileri sürerek, halkı 
bir.birine düşürme politikasını uygulama yoluna gittiler (20). Vayılma,ları

nı genişletmek için Nisaın ayı sonlarına doğru Marmar.is'de kömür depo
su ve iskele yapımına başladılar (21). Konya'da bulunan İngilizler yerleri
ni İtalyanlara terkederek 15 Mayıs'da şehri terkedince; İtalyan askeri ku
mandanı İzmir' in işgali üzerine holktan gelebilecek tepkiyi önlemek icin 
gerekirse zecri tedbirler al·acağını Cemal Paşa'ya bildirdi (22). ·Cemal Pa
şa durumu Harbiye Nezaretiıne bildire_rek alınacak tedbirleri sordu ve ay-

(17) TİH, C. I, s. 74. Tevfik Bıyıkoğlu, Atatürk Anadolu'da, 'C. I. s. 46. 
(18) ATASE Arşivi, 3516, K. 326, D. 1 - 2, F . 129. 
(19) ATASE Arşivi, 1/ 2, K, 79, D. 83, F. 12. 
(20) ATASE Arşivi, 1/2, K. 79, D. 83, F . 39. 
(21) ATASE Arşivi, 1/2, K. 79, D. 83, F . 39. 
(22) HTVD, VIII/ 39, vsk. 928. 
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rıca Rodos'da bulunan onyedibin İtalyan ·askerinin Antalya'ya çıkabile
ceğine dikkat çekerek tedbir alınmasını istedi. 

Antalya'yı işgal eden İtalyan kuvvetleri kumandanı General Marini, 
valiliğe İstanos -·Finike - A•ntalya - Burdur ·arasında yol inşa edeceklerini 
bildirerek halkın tepki göstermemesini istedi. Bölgede tam hakimiyet 
.sağlamak isteyen İtalyanlar bir tara-ftan do lehlerine propaganda yapa
rak bölge halkının karsı gelmesini önlemek mdksadıyla ücretsiz .muayene 

' . , ... 
ve tedaviye başladılar (23}. 

Antalya, Burdur ve Konya havali.sinde işgal kuvvetlerine karşı Türk 
milletini teşkilatlandırmak için harekete geçen Cemal Paşa , Müfettişlik 

bölgesindeki vilayetlere emirler göndererek, mitingler ve protestolar yapıl
masını istedi (24). 

15 Haziran 1919 tarihinde Ordu Müfettişlik sahalarında yapılan deği
şikJ.ikler, İkinci Ordu Müfettişi.iği alanını da genişletti ve İzmir, ·Menteşe, 
Antalya, iSlifke, Ankara, Kastamonu, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, 
Niğde, Kayseri, Konya vilayetleri İkinci Ordu Müfettişliği denetimine gir
di. Cemal .Paşa ita,lya ilerlemesini durdurmak icin Afynokarahisar'da bu
lunan 23. ncü Fırka Kumandanlığı'na gönderdiği bir yazı ile "ahaHnin 
maksat ve fikrinin ne olduğunu, işgal kuvvetlerine karşı gönüllü ve mill"i 
kuvvetler kurup kuramayacaklarını, eonebi boyunduruğu altında yaşama
nın İslôm ·ahali için ne kadar tehlikeli olduğuna" ,işaret ederek, mitingler 

-· ve telgra·flarla durumun protesto edilmesini istedi (25). . . 
· Cemal Paşa düşman ilerlemesini -durdurmak icin milis teşkilatı kura-

rak mücadeleye girmek ister ve ·durumu Harbiye Nezareti'ne şöyle bildi
rir: 

"Harbiye Nezareti Gelilesine 

· İtalyan ·işga.linin yakın zamanda 'Burdur ve lsparta'ya tevessü'ede
ceğini•n kaviyyen memül bul~nmasına ·nazar-an amali milliyenin buna ·razı 

olmadığını zamanında fiilen ispat etmek üzere MHis Teşkilatına ve şehir
li, köylü ·ahôlinin ikaz edilmesine ciheti askeriyece bezl-i gar·et edilmesine 
rağmen, hükümet-i mahalliyeler sanki ecnebi ômalini tervice memur 
imişler gibi teşebbüsatımızı akım bırakmakta ve binaenaleyh düşmanla-. 

,r.ın ekmeğine tereyağı sürmektedirler. :Surdur mutasarrıflığının bu cümle
den olduğunu ·arzeder-im" (26). 

(23) HTVD, VIII/39, vsk. 937. 
(24) HTVD, II/6, vsk. 127. 
(25) HTVD, II/6, vsk. 12·4. 
(26) HTVD, II/6, vsk. 128. 
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Cemal Paşa Millı Teşk i lat ile hükOmet arasında _bir ahenk olmasını 
ve Anadolu'daki görevlilerin ·düşmanla -işbirliğ.inin önlenmesini açık bir 
şekilde belirtmekten geri kalmamıştır. Millı Teşkilata karşı olan mahalli 
memurların vazif_eden alınmalarını istiyerek Milli Teşkilôtın kısa Z:amanda 
kurulması taraftarıydı. Nitekim çalışmalarının sonunda lsparta'da "Ispar
ta Gönüllü Mücahitleri Teşkilôtı" kuruldu. Bu teşkilat Cemal Paşa'ya 
gönderdiği telgrnfla "Zill-et ve meskenetle yaşamağa- mes'udane şehadeti 
tercih edeceklerini" belirterek mücadeleye hazır olduklarını bi·ldirdi
:ler (27). 

Antalya'yı işgal eden 'İtalyan askerlerinin bir kısımının Bolşevik dü
şüncesinde olduğunu ve bu kişilerden silôh s-atın alınmasını tavsiye eden 
Cemal Paşa " ... her tarafta İta,lyalılardan silôh mü baya-asına gayret olun
malı, parası müfettişlikce tesviye edilecektir" diyerek, ha-lkın silôhlanma
sını istiyordu (28) . 

Müfettişlik alanı içinde 1311 ve 1316 arasındaki doğumluları silôh -aı- · 

tına al-arak Milli Kuvvetler meydana getirmeğe o-alışan Cemal Paşa'nın 

bu hareketi İstanbul Hükumetince engellenmek istenir. Dahi•liye Nazırı Ali 
Kemal imzasıyla ilgrn makamlara gönderilen yazıda "Konya vilayetinde, 
K,aresi ve Kütahya havalilerinde bazı yerlerde Ordu Müfeaişlerinin emri· 
ile 1311 - 1316 ·doğumluların silah a,ltına çağrıldiğı ve diğer doğumlular-· 
dan gönüllü toplandığı ve sefer harçları için yardımlar konulduğu anla
şıldı. Mer,kezce böyle bir emir ·çıka~tılmadığı ici·n kanun ve usOI de değil
dir. Bugünkü durumumuz.o ve mütareke şartların-o aykırı, anlayış ve sezi
şe de uygun olmayan bu-hareketin ·elbette gizli s~bepleri olacağı için bu 

·işe kal·kışanlar şiddetle sorumlu tutuJ.acak ve kanunen takip olunacak
lardır. Ordu Müfettişleri bu seferberliği hazırlomağa kalkışırlarken düşün
müyorlar ki silôhlanma ve donatım son derece sınırlıdır. Ve mütareke ah
kômı He elimiz ayağımız bağüdır. ıBiz bugün Yunan ve İtalyan ve hangi 
devletle olursa olsun harbe giremeyiz, girersek hem halkımızı hem de da
vôniızı siyaseten ~aybed:eriz" (29). 

ikinci Ordu Müfettiş.i Cemal Paşa bölgesihdek·i faaliyetler hakkında 
Musta.fa Kemal Paşa'ya zaman zaman bilgi vererek, O'nun görüş ve dü-· 
şüncesini öğrenmek istemiştir. Milli 1Mücadele'de Mustafa Kemal Paşa 
ile daima haberleş.me içinde bulunmuş ve -İzmir'in işgalinden sonra Yu
nanlıların Manisa ve Aydın yönünde ilerlemeğe başlayınoa, durumu Mus
tafa Kemal'·e rapor ederek ne yapılmasını sormuştur. Bu şifrede şöyle di
yordu: 

(27) HTVD. II/6, vsk. 125. 
(28) HTVD, IX/49, vsk. 941. . 
(29) Ali Fuad Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, İstanbul 1953, C. I ., s. 79. 
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''Havza'da Dokuzuncu Ordu Kıtaatı MüfettişUğine; 

1 - Yunan Ordusu Manisa ve Aydın civarlarını işgaletmesi üzerine 
Afyonkarahisar'daki fırkanın civardan takviyesine çalışılıyor. Rum olan 
mutasarnfın tebdili müyesser ol-du. ,Fırka oradaki ·asayişi muhafaza ile 
beraber her türlü işgal hadisesine her türlü vesaitle muk,avemet edecek
tir. Bu vesait hazırlanıyor. ıKonya'da orduya müzahir olabilecek bir kuv
vet ihzqrına calışıyoruz. Ancak maddi bir isim ve ünvana malik değiliz. 

2 - İtriı.ir Müdafa·a-i Milf.iye ve Reddi İlhak Cemiyeti Denizli'de bulunmak
tadır. Efendim. 

Yıldırı;m Kıtaat Müfettişi. 

Cemal" 

İtalyan, İngi:liz, Yunan ve Fransız kuvvetlerine ,karşı mücadeleye gire
bileceğini ve bunlarla mücadele etmek icin silôh ve cephanesinin bulun
duğunu telgrafla Mustafa Kemal Paş,a~ya bildiren Cemal Paşa'nın bu is
teğ·i Mustafa ·Kemal tor.atından !(ôzım Karabekir Paşa'ya bildirilir. ·Kara
bekir Paşa İtalyan ve ·İngiliz kuvvetlerine karşı iyi hazırlanılmasını, vakit
siz hareket etmenin kötü sonuçlar doğurabMeceğini ve Cemal Paşa'nın 
İtalyanla-r tarafından tahrik edilmi ş olabileceğini ·Mustafa Kemal'~ bildi
rir. Mustafa Kemal durumu Cemal Paşa'ya aktarır ve Cemal Paşa'nın 
fevri bir harekete geçmesi önlenir (31). 

Cemal .Paşa vatanın ,kurtanlm-ası için atılan her adımı desteklemiş 
ve arkasında olmuştur. _ Mt,ıstafa l{emal Amasya'da toplant~ yaptığı za
man Cemal Paşa'yı da davet eder. Fakat uzaklık sebebiyle Paşa gidemez.· 
Ancak alınan kararları destekler. İtalyanı-ardan aldığı .silôhlarla halkı si
lôhlandırarak harekete hazır olduğunu da bir defa daha bildirir (32) . 

Cemal Paşa'nın Milli Mücadele için yaptığı çalışmaları İtilôt' Devlet-· 
!erinin gözünden kaçmıyordu. Faaliyetleri takip -ediliyor ve durumdan is
tan·bul Hükümeti haberdar edi'lerek; görevden :alınması için hükumete de
vamlı baskı yapıyorlardı. İngHizlerin_ 'Karadeniz. Ordusu İstihbarat Heyeti
nin 25 Ağustos 1919 tarihl i .raporunda Cemal Paşa için şunl-ar yazılıyordu: 

"Küçük Cemal Paşa 12 Ha.zıirıan'da 23. Fırkanın teftişi için Afyon.ka,rahi
s·ar'a geldi. Köyleri do'laştı. Halkın çağ,nldı,k;l,arı zaman haırp 'etmelerini is- · 
tedi. O'nun ziyaretinden sonra her yet"de huzursuzluk yü,kseldi. Takriben 
temmuz ortal.artnda yakalanan bir telgrıaf, Cemal Pıaşa'nın İsf.iklôl hare
ketine katılmış olduğunu ve Ankara'da bir kongreyi çağırmak istediğini 

(30) Atatürk, Nutuk, İstanbul 1970, C. III., s. 908, vsk. 15. 
(31~ Kazım Karabekir, İstikUll Harbimiz( İ.stanbul 1969, s. 49 - 50. 
(32) ·Cebesoy, a,g,e., s. 74; Lord Kıross, Atatürk ·cçev. Necdet Sander) İstanbul 

1981, s. 272; Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, C. II, s. 35. 

- 207-



ortaya çıkardı. Konya valisi Birıitanya Kontrol Subayının müzaharetine 
başvurdu." (33). 

İngiliz Generali Milne 17 Haziran 1919 da Hariciye Nezaret.i'ne müra
caat ederek, Mustaf.a Kemal ile Cemal Pa.şal-arın geri çağrılmalarını ta
lep etti (34). Generalin isteğini Harbiye Nazırı geri çevirdi. Bunun üzerine 
Cevat Paşa görevden ·alınarak Ali Ferit Paşa tay.in edildi. İngiliz generali 
Milne, 30 Haziran 1919 tarihli bir başka raporunda A. Calthorp·e'ye Ana
dolu'daki Milli Teşkilat hakkında bilgi verirken, . bilhassa Mustafa Kemal 
ve Cemal Paşa üzerinde duruyordu. Milne'ye göre " ... hareketin başlıca 

kışkırtıcı şahsiyetleri Sivas'da Mustafa Kemal Paşa ve Konya'da Cemal 
Paşa'oır. Bu- iki subay ordu müfettişi olarak atanmıştır" (35). 

Amiral Calthorpe, General Milne'nin verdiği raporlar doğrultusunda 
Osmanlı Hariciye Nezaretine 2 temmuz 1919 tarihinde şu önemli raporu 
veriyordu: 

"Vice Admjr-al Sör A. •Calthorpe'den Türk Dışişleri Bakanlığına, · 

1 - Müttefiklere .karşı Sivas ve Konya bölgesinde -a·skerlerin .teşki
lôtlandırılması ve harekete geçirilmesi bakımından ciddi bir faaliyet gö
rü I mekted i r. 

2 - Bu hareket Osmanlı Hükumetinin İstiklôli ·için İttihat ve- Terak.: 
ki Komitesi temsilcileri tarafından orga·nize edilip. yönlendirilmektedir. 

3 - Başlıoa kışkırtıcı şahıslar olarak Sivas'da General Mustafa Ke-: 
mal Konya'da Gema-1 P.aşa'dır. 

6 

• 

4 - 6 Haziran tarihinde Karadeniz Bölges·i Ordu Komutanlığı Mus
tafa Kemal Paşa'nın görevinden alınmasını . Osmanlı Harbiye Nazırlığın

dan istemiştir. Bunun ·neticesi bir emir olarak 8 Hoziran'da Osmanlı Har
biye Nezareti tarafından belirtilmiştir . Fak·at şimdiye kadar yerine geti
rilmemiştir. 

5 --- Aynı konuyu 17 Haziranda Ekselans-larınıza bildirdim, fakat ne 
benim mektubuma bir cevap verildi ne de bunun neticesinde et.ki-H bir iş
lem yapıldı. 

6 - Kötüye giden 9layl-ann, ,içerden gelen haberlerden -alınon bilgi
lere göre, vahim sonuçlar doğurabileceğini düşünerek bir kez daha du·
rumun ciddiyetini hatırlatmayı görev sayıyorum. Generaller Mustafa Ke-

(33) Gotthard Jaeschke, Kurtuluş Savaşı lle İlgili İngiliz Belgeleri (Çev. Cemal 
Köprülü) Ankara 1971, s. 135. 

(34) Bıyıkoğlu, a.g.e., s. 13. 
(35) Bil:11 N. Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk, C. II, s. 35 (Ek - 1). . 
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mal ve Cemal Paşal,arın derhal şartsız olara,k gecikmeks·izin İstanbul'a 
getirilmesi gereklidir (36). Calthorpe. 

Mustafa Kemal ve Cemal Paşaların vezifeden alınmaları ve İstan
bul'a getirilmeler,i icin İngiliz baskısı devam etmektedir. Nitekim 17 Tem
muz 1919 tarihli S. Calthorpe ile Earl Curzon arasındaki yazışmalarda 

aynı konu üzerinde duru·lara,k "General Mustafa Kemal ve General .Ca
_mal Paşa'nın memuriyetlerinden alınmaları"nın Hariciye Nezareti'ne bil
dirildiği belirtiliyordu (37). 

H'arbiye Nazırı Aı.i Ferit Paşa iingiliz baskıları karşısında durumu Sa
ray ile görüşerek Mustafa Kemal ile Cemal Paşa'n_ın İstanbul'a getirHl
meleri için ·ha-rekete geçti. 2 - 3 Temmuz gecesi çeki,len telgrafla Mustaf,a 
Kemal istanbul'a oağrıldı. 1 Temmuz 1919 da Cemal Paşa Konya'dan ay
rılarak lstanbul'-a hareket etti. 5 Temmuz 1919 da 12. Kolordu Kumandanı 
Mir-alay Selôhaddin Bey'in Musta·fa Kemal'e gönderdiğ~ telgraftan anl,a· · 
şıldığına göre, Cemal Paşa İstanbul',a bazı zevat ile görüşmek ve ailesini 
yoklamak -için ·izinli gitmiştir (38). 

Gerek Musta-fa Kemal ile yazışmalardan ve gerekse Mazhar Müfit 
Kansu'nun verdiği bilgilerden anlaşıldığına göre, Cemal Paşa kendisi 
ha,kkında İ·ngilizlerin Osmanlı Hükümeti',ne yaptıkları baskıdan haberdar 
değ·ildir. 

Cemal Paşa HükOmetten silôh ve para alabileceği düşüncesindedir. 
Kendisi İstanbul'a geldikten sonra tekrar Konya'ya gönderilmez ve yeri-·- . - . 
ne Mekôtib-i Askeriye Müfettişi Ferik Esat Paşa 24 Temmuz 1919 da ikin-
ci Ordu ·Müfettişliğine ·tayin edilir. Cemal Paşa Ali Rıza Paşa Hükumeti 
kurulunca Kuva-yı Milliye'nin veya Hey'et-i Temsiliye'nin temsHcisi olara.k 
Harbiye Nazırlığına getirile.cek ve ·,Milli Mücadele'-ye olan hizmet.ine de
v,am -edecektir. Harbiye Nazırı olarak yaptığı çalışmaları da bir başka ya
zimızda -açıklamağa çalışacağız. · 

{36) Şimşir, s. 45 (Ek- 2). 
(37) Şimşir, s. 44 {Ek - 3). 
(38) Nutuk, C. III ı S, 920 - 923, vsk. 30. 
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İNGİLİZ BELGEL:ERİNDE ATATURK 

1 hve the honour to be, 
My Lord, 

Vour Lordship'.s obedeıient Servant, 

Ek - 1 

(Signed) A;· CAL TiHORPE 
HIGH COMıMISSIONE 

F. O. 371 / 4158 /105780 

ENCL:OSUDE I iN No. 12 
General Sir ·G. F. Milne to Vice-Admiral Sir A. ·Calthorpe 
No. 2097 / 33 1. 

CONSTANTINOPLE, 30 June, 1919 
Your Excellency, 

1 have the honour to in-form you that, from reports I have reveived, 
there appears to be ·O serious movement i·n the districts of Sivas . and 
Koni,a with ·O view to the formation of armed bands, ·and to action aga·inst 
the interests of the Allies. This movement ,appear·s to be directed by 
agents of the C.U.P., and aims at action independent of the Ottoman 
Govemment. So far the movement ,appears to be confined to propaganda. 

Th~ principal instigators of the movement are General MUST,APıHA 

~EM~L . Pasha ·Ot SiVAS, and Keı;ıeral DJEMAL PA1SHA at .i~ONIA. Both 
thes.e officers were appointed lnspectors of Army groups. 

On the 6th June 1 .requested the Ottoman Minister of War to remove 
~eneroJ MUSTAPHA KEMAL from his appointment. The order was 
despatched by the Ottoman Miınister of W-0r on the 8th June, but sq for 
this officer has not complied with the order. 

Owing to the importance of checking this movement before it de
velops further, 1 should like you to approach the Ottoman Government 
with a view to the ,above - mentioned officers being recalled forthwith to 
CONSTANTI NOPLE. 

1 have the 'honour to be 
Your Excellency's obedient Servant, 

PO. 371 / 4158/105780 
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(Sgd) G. F. MHJNE 
GENERAL: 

Commandi,ng-in-Chief, 
Army of the Black Sea. 



İNGİLiZ BELGELERİNDE ATATÜRK 

ENCLOSURE I iN No. 17. 

E,k - 2 

Vice-Admiral Sir A. Calthorpe to Turkish Minister tor Foreign Affiairs · · 

CONSTANTINOPLE, July 2, 1919 
Sir, 

ı HAVE the honour to in.form your Excellency that, from _rep_or!s 
received, there -appears -to be a serious movement -in the district~ of Si
vas -and 'Konia, ·havi-ng as ·its obje et the formation · of armed bands a·nd 
oction contrary to the interests of the Allies: · :: 

.. 2. · Thes movement appe_ars to be directed by agents _of. the Com!'llit
tee of Union and Progress, and to contemplat~ -a~lion indep~ndent . qt 
the Ottoman Government. 

.. . . 
3. The principal instigators of this movement are General Mustopha 

Kemal Pasha, at Sivas, -and General 'Djemol .Pasho, ot :Konia. 

4. · On the 6th June, the General Off.icer Comma,nd ing-in-Chief, 
Army of the Blaok Sea, requested the Ottoman M+nister of ·War to remove 
General Mustapha Kemal Pasha from his appointment. An order to this 
effects was despatohed to that officer by the Ottoman · Minfster of ·war: 
oıi the 8th June, but so far it has nol been complied with. 

5. 1 addressed o letter to your ExceMency on the 17th June in the 
same sense, but no reply has been given to my letter nor has any effect 
been given to the request contained therein. 

6. it is my duty to draw the attention fo your Excellency once again 
to the gravity of the informa.tion which is being received from the interior, 
to the d·isastrous effects of the occurrence there of untoward incidents, 
and to the immediate necessity of reoalling to Consta-ntinople, without 
conditions and without delay, both Generals Mustapha Kemal -and Oje
mal Pashas. 

7. 1 request that I may be immediately informed what action is token 
on receipt of my letter, a copy of which -is being forwarded to His Britannic 
Majesty's -Government. 

FiO. 406/ 41, p. 156 - 157, No. 72/1 
1 have &c. 
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A. OAL THORP.E 
HIGH COMMISSIONER 



Ek - 3 

No. 17 

Vice-Admir.al Sir. A. Catthorpe tq ~arı Curzon. 

No. 1230. 

My Lord, 

CONSTANTINOPLE, July 17, A1919 

(Received July 30.) 

1 HAVE the honour to forward -herewith, tor the ~nformation of your 
Lordship, copy of a letter of the 2nd July, which I have addressed to the 
Turk/sh Mlnister tor Foreign Affairs, relative to the removal of -General 
Mustapha Kemal Pasho and -General ıDjemal Pasha from their posts, and 
copy of the reply received there to of the 10th July. 

2. A copy of this despatch is being sent to Mr. Halfour -in Paris. 

ı have, &c. 

FO. 406/ 41, p. 156, No. 72. 

• 
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A. CAL THORPE, 

HIGH OOMMISIONER 


