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Cumhuriyet tarihimizin ilginç konularından biri, Atatürk ve 
yakın arkadaşları arasında süregelen ve cumhuriyetin ilanından 
sonra şiddetlenen ayrılıktır. Bu kitabın konusu budur. Canları 
pahasına bir araya gelip iç ve dış düşmanlarla savaşan bu bir avuç 
insan, üç dört yıl içinde neden birbirlerine karşı güven bunalımına 
sürüklenmiştir?

Bu konuyu incelememizde kaynaklarımız, başta Atatürk’ün 
ölümsüz eseri NUTUK olmak üzere, İnönü, Rauf Bey, Kazım Ka-
rabekir ve Ali Fuat Cebesoy tarafından kaleme alınmış hatıralardır. 
Bu eserler, sadece konumuz kahramanlarının birbirleriyle ilgili 
düşünceleri yönünden incelenmiş, diğer olaylar ele alınmamıştır.

Kitabımızın isminde yer alan “1920-1926” tarihine dikkat 
edilmelidir. Kahramanlarımız arasındaki ilişkiler, sadece bu dö-
nem içinde incelenmiştir.

İncelenen olaylar, tarafsız bir gözle ele alınmıştır, kendi değer 
yargılarımıza yer verilmemiştir. Bu hakkın kullanımı, okuyucuya 
bırakılmıştır.

Bu çalışma ile yakın tarihimizin daha iyi anlaşılacağı ümidin-
deyiz.

Moda, 29 Ekim 2017                 

Vural Fuat Savaş    
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Mustafa Kemal hem bir ihtilalci hem de bir devrimciydi. 
İhtilali, Birinci Dünya Savaşı’nda yenilen ve Montrö Ateşkes 
Anlaşması’nı imzalayarak İstanbul başta olmak üzere bütün Ana-
dolu’yu düşmanların işgaline terk eden padişah-halife yönetimine 
karşıydı. Bu ihtilali başarıya ulaştırmak için hemen hepsi asker 
kökenli, bazı “yakın arkadaşları” vardı. Rauf (Orbay) Bey, Ali 
Fuat (Cebesoy) Paşa, Kazım Karabekir Paşa, İsmet (İnönü) Paşa 
ve Refet (Bele) Bey’den oluşan bu yakın arkadaşlar, Mustafa 
Kemal’in savaş sonrası Şişli’de yaşadığı eve sık sık gelip giden 
ve Rauf Bey’in deyimiyle “Şişli’deki evin orta katında, perdeleri 
daima inik duran odasında toplantılar yapan” kimselerdi.

Mustafa Kemal, yurt içi ve yurt dışı düşmanlara karşı yürüt-
tüğü mücadeleyi ve yaptığı savaşları, bu yakın arkadaşlarının 
yardım ve destekleriyle kazanmıştı.

19 Mayıs 1919’da Samsun’a, beraberinde 23 subaydan oluşan 
karargâhı ve 25 askerden oluşan birliği ile çıktı. Ayrıca, yanında 3. 
Kolordu Komutanlığına atanmış Albay Refet Bey vardı. Bu tarih-
te başlayan Milli Mücadele’nin her aşamasında Mustafa Kemal, 
bu yakın arkadaşları ile beraberdi.

22 Haziran 1919’da Amasya Genelgesi’ni Mustafa Kemal, Ali 
Fuat Cebesoy, Rauf Orbay ve Refet Bele ile birlikte hazırlamış, bu 
arada Konya’da bulunan Mersinli Cemal Paşa ile Erzurum’da bu-
lunan Kazım Karabekir Paşa’nın da telgrafla görüşleri ve bildiriye 
katkı ve onaylarını almıştır.

23 Temmuz 1919’da yapılan Erzurum Kongresi’nde Mustafa 
Kemal, Rauf Orbay ile birlikte bulunmuş, Kazım Karabekir de 
onlara ev sahipliği yapmıştır.

4 Eylül 1919’da toplanan Sivas Kongresi’nde de Mustafa 
Kemal, Rauf Bey ve Albay Refet Bey ile birliktedir.
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23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığı za-
man Mustafa Kemal, İsmet Bey, Ali Fuat Paşa, Kazım Karabekir 
Paşa, Refet Paşa, Fevzi (Çakmak) Paşa, Rauf Bey, Dr. Adnan ve 
Ali Fethi Okyar ile birlikte milletvekilidir. Ayrıca Meclis tarafın-
dan seçilen ilk İcra Vekilleri Heyetinde Mustafa Kemal, İsmet 
Bey, Dr. Adnan ve Fevzi Paşa yer almıştır. Rauf Bey son Osmanlı 
Meclisinde üye iken İngilizler tarafından tutuklanmış ve Malta’ya 
sürülmüştür. Malta’dan serbest bırakılınca Anadolu’ya gelmiş ve 
Sivas mebusu olarak Büyük Millet Meclisine katılmıştır.

Mustafa Kemal’in bu yakın arkadaşlarına duyduğu güven, 
onlardan aldığı büyük destek ve yardım, bu kişilere verilen gö-
revlerden de bellidir. Önemli görevlere değişik tarihlerde hep bu 
yakın arkadaşlar atanmıştır (Coşkun, 2009, s.293):

Batı Cephesi Komutanlığı: Ali Fuat Cebesoy ve İsmet İnönü
Doğu Cephesi Komutanlığı: Kazım Karabekir
Güney Cephesi Komutanlığı: Refet Bele
Genel Kurmay Başkanlığı: İsmet İnönü ve Fevzi Çakmak
Başbakanlık: Fevzi Çakmak, Rauf Orbay, Fethi Okyar ve 

İsmet İnönü
Bakanlık: Fevzi Çakmak, Rauf Orbay, Fethi Okyar, İsmet 

İnönü, Refet Bele
Büyükelçilik: Ali Fuat Cebesoy (Moskova Büyükelçiliği)
Baş Delege: İsmet İnönü (Mudanya Ateşkes Görüşmesi-Lozan 

Konferansı)
Bu açıklamalar “İhtilalci Mustafa Kemal’in yakın arkadaşları” 

olduğunu göstermektedir ancak, Mustafa Kemal ayrıca devrim-
cidir. Mevcut toplum düzenini her yönü ile değiştirmeyi ve laik, 
demokratik, çağdaş uygarlığı Türkiye’ye getirmeye kararlıdır. 
Bu devrimci hedef, Samsun’a çıktığı andan itibaren kafasında ve 
gönlünde çok canlıdır ancak, bu devrim stratejisini hemen açıkla-
mak, bu devrimlerden zarar görecek ve bu devrimleri inançlarına 
ve alışkanlıklarına aykırı bulacak olanların tepkisini çekebilirdi. 
Onun için (NUTUK S.10):
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“Uygulamayı birtakım safhalara ayırmak, olaylardan ve 
olayların akışından yararlanarak milletin duygu ve düşüncelerini 
hazırlamak ve basamak basamak ilerleyerek hedefe ulaşmaya 
çalışmak gerekiyordu.”

Atatürk bu stratejiden hiç sapmadı. Bu ihtiyatlı ve dikkatli uy-
gulamaya rağmen, önce Cumhuriyet’in ilanı ve daha sonra gelen 
devrimler bazı çevrelerde ve özellikle yakın arkadaşları arasında 
önce “tepki” ve sonra “ayrılık” getirdi. Nutuk’ta belirttiği gibi 
(s.11):

“Başarı için pratik ve güvenilir yol, her safhayı vakti geldikçe 
uygulamaktı. Milletin gelişmesini ve yükselmesini sağlayacak 
doğru yol buydu. Ben de bu yolda yürüdüm ancak, bu pratik ve 
güvenilir başarı yolu, yakın çalışma arkadaşlarım olarak tanınmış 
kimselerden bazıları ile aramızda zaman zaman görüşler, davra-
nışlar veya yapılan çalışmalardaki uygulamalar bakımından temel 
veya ikinci derecede birtakım anlaşmazlıkların, kırgınlıkların 
ve hatta ayrılmaların da sebebi ve açıklayıcısı olmuştur. Milli 
Mücadele’ye beraber başlayan yolculardan bazıları, milli hayatın 
bugünkü Cumhuriyet’e ve cumhuriyet kanunlarına kadar uzanan 
gelişmelerinde, kendi fikir ve ruh kabiliyetlerinin kavrayış sınırı 
bittikçe bana karşı direnişe ve muhalefete geçmişlerdir.”

Atatürk’ten uzaklaşan ve hatta ona karşı bir muhalefet partisi 
kuracak olan yakın arkadaşları da Atatürk’ün, kendileriyle görüş-
meden kararlar verdiğini, işleri tek başına ve her türlü denetimden 
uzak yürüttüğünü ve böyle devam edilirse bir dikta rejimine 
gidişin kaçınılmaz olduğunu öne sürüyorlardı.

Atatürk, devrimci olmayıp sadece ihtilalci olsaydı da yakın 
arkadaşları ile aralarının açılması ve birbirlerinden ayrılmaları 
yine de ortaya çıkacaktı. “İhtilaller evlatlarını yer.” diye bilinen 
bir kural vardır.  Bu kuralı Aydemir şöyle açıklamıştır (Ayde-
mir,1966, s.10-11):

“İhtilalin akışından ihtilalciler ortak sloganlarla ortak düş-
man, ortak tehlike karşısında ve bir kader birliği içindedirler.                      
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İhtilal hedefine ulaşınca bu ortak bağlar gevşer, hatta silinirler. O 
zaman iş ve hedef birliğinin yerini, işlerin normal veya normale 
yakın şartlar içinde bölünüşü, görev ve sorumlulukların savaş-
kanlık hatıralarına ve savaş devrinin ölçülerine göre dağılışı alır. 
Özetle, bu hem bir ganimetler taksimi hem de tek bir şef etrafında 
itaatli bir hiyerarşiye vücut vermek işidir. Bu aşamada ‘tek lider’ 
ve ‘tek idare’, hemen her ihtilal sonrasının, normal düzene ulaşın-
caya kadar getirdiği bir otorite şeklidir…”

Gazi, ihtilalci olmaktan ziyade devrimcidir. Buna rağmen, her 
ihtilal sonrasını saran önderler buhranı, Türk İstiklal Savaşı’nın 
sona ermesinden, barışın elde edilişinden, Cumhuriyet’in ilanın-
dan sonra Türkiye’yi de sardı.” 

Kısacası hem bir ihtilalci hem de bir devrimci olan Atatürk’ün, 
yakın arkadaşları tarafından eleştirilmesi ve ona karşı “muhalefet 
cephesi” oluşturulması kaçınılmazdı. Bunun bir nedeni, kazanılan 
şöhretin paylaşılma isteği; bir diğer nedeni de devrimlerin zaman-
sız ve hatta gereksiz bulunması idi.

Takdim ettiğimiz bu kitap, yakın arkadaşların ne zaman ve 
hangi gerekçelerle Atatürk’ten ayrıldıklarının hikâyesidir. 29 
Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilan edilmesi ile Atatürk ve yakın 
arkadaşları arasındaki ayrılık, gizlenmesi mümkün olmayan bir 
şekilde ortaya çıkmıştır. Bu süreç “Cumhuriyet’in ilanı” ile başla-
mış, “Paşalar Komplosu”, “Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının 
Kurulması”, “Şeyh Said İsyanı” ve nihayet “İzmir Suikastı Girişi-
mi” ile “İstiklal Mahkemesi”ne kadar uzanmıştır.
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Cumhuriyet İdealinin Oluşumu
29 Ekim 1923, saat akşamın sekiz buçuğu, Büyük Millet 

Meclisi önüne yerleştirilen top bataryası ateşleniyor! 101 pare 
top atılıyor! Anadolu’nun hemen her kentinde toplar aynı şekilde 
ateşleniyor! Türk milleti yeni devlet şeklinin, Cumhuriyet’in 
kuruluşunu kutluyor! 

 Cumhuriyet ilan edilir edilmez, bunun “düşünüp tartışılmadan, 
sıkboğaz alınan bir karar olduğunu” öne sürerek karşı çıkmışlar-
dır. Bu tür bir değerlendirme yanlıştır. Laik, demokratik ve çağdaş 
uygarlığı benimsemiş bir “Türkiye Cumhuriyeti” kurmak ideali, 
daha Samsun’a ayak bastığı anda Mustafa Kemal’in kafasında ve 
gönlündedir.

Mustafa Kemal, Erzurum Kongresi toplanmadan önce: 

“Muhakkak ki mevcut şekli hükûmet, memleket, refah, saadet 
ve terakkisine kâfi gelmeyecektir. Başka bir hükûmet şekli arayıp 
bulmamız lazım geldiği kanaatindeyim.” demekteydi. Bu günle-
rin birinde yardımcısı Mazhar Müfit şu olayı yaşamıştır (Çekiç, 
2001, s.274):

“20 Temmuz 1919 günü Mustafa Kemal Paşa’ya sormuştu:

– Başarı takdirinde hükûmet şekli ne olacak?

Mustafa Kemal:

– Açıkça söyleyeyim; hükûmet şekli, zamanı gelince, Cumhu-
riyet olacaktır.

Önceleri sadece Mustafa Kemal’in kafasında yerleşik Cumhu-
riyet fikri, İkinci Meclisin çalışmaya başladığı 1923 yılında artık 
bir sır olmaktan çıkmış, tartışma ortamına gelmişti.
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Ankara’da ve İstanbul’da düşünebilen, görebilen ve duyabilen 
herkes biliyordu ki hiçbir yerde benzeri olmayan o rejim öyle 
gidemez. Bir şey olacağı, bir şey hazırlandığı belli idi. Devlet 
şeklinin cumhuriyet ve Mustafa Kemal’in Cumhur Reisi olmasını 
istemeyenler, halk efkârını kendileri ile beraber sürükleyecekle-
rine inanmakta ve bu inanışlarında haklı idiler. Eski Türkiye’de 
Cumhuriyet sözü “şapka” sözü kadar kötü ve korkulu idi. Yobaz 
lügatindeki manası ile “gâvurluk” mahiyetinde idi… Bir Osman-
lılıya cumhuriyetçi demek o zaman için “gâvur” demek, bugün 
için “komünist” demek gibi bir şeydi…

“1923 yılının o haftalarında Büyük Millet Meclisinde cumhu-
riyetçilik akımı var mıydı? Hayır! Mustafa Kemal ne yapsa ona 
itirazsız razı olacaklar dahi, içlerinden “Keşke bunu yapmasa.” 
diyorlardı. Mustafa Kemal o Meclis’te fikir tartışmaları ile ‘tabii’ 
bir ekseriyet elde edemezdi. İnce politika taktikleri ile bir ‘tesli-
miyet’ havası yaratmalı idi.” (Altay, 1968, s.436-437)

Oysa 1919 yılına ilişkin İngiliz belgeleri, Anadolu’daki kur-
tuluş hareketinin bağımsız bir cumhuriyete doğru yol aldığını 
belirtmektedir. 22 Eylül 1919 tarihli The Times gazetesi, Sivas 
Kongresi’nden “Sivas’taki Anadolu Cumhuriyeti” diye söz et-
mektedir.

Sadrazam Ali Rıza Paşa, Mustafa Kemal’i Ahmet İzzet Pa-
şa’ya çekiştirirken “Cumhuriyet yapacaklar, cumhuriyet!” diye 
bağırmıştı (Arıkan, 1985, s.959).

Herkesten habersiz, anayasa ile ilgili çalışmalar yapan Atatürk, 
11 Eylül 1923 günü Meclis’e erkenden gelmiş ve orada rastladığı 
birkaç milletvekilini odasına davet etmişti. Davet edilen milletve-
killerinden biri olan Falih Rıfkı Atay, o gün konuşulanları şöyle 
anlatıyor. (Atay, 1968, s.434-436):

“Odasına giderken bizi de çağırdı. Milletvekili olmakla bera-
ber hâlâ yaverliğini yapan eski subaylardan biri, parti tüzüğünün 
son şeklini getirdi. Tüzük bugün bütün milletvekilleri tarafından 
birer birer imzalanacaktı.
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Biraz sonra cebinden tüzüğün bir nüshasını çıkardı. Sahife 
açığına yazdığı Fransızca bir cümleyi okudu. Bu, Fransız Cumhu-
riyeti’nin ‘bir gayr-i kabili tecezzi’ bölünemez olduğunu söyleyen 
cümle idi: ‘Dün akşam Fransız İhtilal tarihini gözden geçirdiğim 
vakit not etmiştim.’ dedi ve sildi.

Bir sualim üzerine Kanun-i Esasi Tadilleri meselesine geçtik. 
Biraz önce içeriye giren Yunus Nadi de aramızda idi.

Gazi dedi ki:
– Cumhuriyet ne demektir? Kamusa baktım ‘Chose publique’ 

(kamusal tercih) kelimeleriyle tercüme edilmiştir. Bizde manası 
ne olacak?

Gazi’nin, sözü hangi konu üzerine getirmek istediği belli idi. 
Kanun-i Esasi’de yeni hükûmet şeklini açıkça göstermek sırası 
geldiğini söyleyen Sabri Bey:

– Mesele bugünkü vaziyetin ifade edilmesinden ibarettir, dedi.
Gazi:
– Ben projeyi gördüm. Çok eksik yerleri var. Bu hafta kendim 

uğraşacağım. Sonra bazı arkadaşlarla hususi müzakerede buluşu-
ruz ve fırkaya getiririz, dedi.

Yunus Nadi: 
– Bunu en kuvvetli zamanımızda yapmalıyız. 
Gazi kalemini masaya vurarak:
– En kuvvetli zamanımız bugündür, dedi.
Sonra, yeni Kanun-i Esasi’nin kendi niyetine göre ilk madde-

sini okudu: ‘Türkiye Cumhuriyeti usulü ile idare olunmuş bir halk 
devletidir.’

Nihayet, yakında Cumhuriyet’in ilan olunacağını Meclis’te 
Mustafa Kemal Paşa’nın ağzından duyuyorduk. Haber, ağızdan 
ağıza yayılacak, Meclis’te herkes şüpheden kurtulacaktı. Acaba 
böyle bir havadisi ölüm haberi gibi bekleyen, harekete geçecek 
miydi?1

1  Atay’ın burada halifeyi ve onu destekleyenleri kastettiğini düşünüyoruz.
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Aramızdan biri sordu:
– Reis-i Cumhur olduktan sonra gene Halk Fırkasının reisi 

kalacak mısınız?
Gazi gülümseyerek:
– Aramızda öyle, dedi.
Reis-i cumhurluk müddeti üzerine konuştuk. Onun fikrince 

Reis-i Cumhur, Büyük Millet Meclisinin de sesidir. Dört sene, 
yedi sene bahisleri geçti.

Bir gayretkeş:
– Kaydı hayat şartıyla olabilir, dedi.

Gazi sert bir tavırla bunu reddetti. Bir arkadaş, fesih hakkı 
meselesini açtı:

– Gerçi şimdiki Meclis için düşünülecek bir şey yok. Sizin 
hükûmetleriniz daima ekseriyet bulabilir; fakat fırkalar çoğalınca 
hükûmetsizlik tehlikeleri de baş gösterebilir. Buna ne çare düşü-
nüyorsunuz?

– Millet Meclisi kendi kendini feshedebilir.

Bu cevap emniyet verecek gibi değildi. Arkadaşların ortaya 
sürdüğü fikirler şöyle hülasa olunabilir: Cumhuriyeti Fransa’daki 
şekli ile almak arzusunda olanlar, bu hakkı reis-i cumhura ve 
hükûmete bırakmak teklifinde bulundular. Eski İttihatçı Sabri Bey, 
fesih hakkının Meşrutiyet Devri’nde iki defa kötüye kullanıldığını 
hatırlatarak ihtiyatlı olmayı tavsiye etti. Bir arkadaş, ‘Acaba fesih 
hakkı şartlarını son derece kayıtlamak, mesela reis-i cumhur ve 
hükûmetin bu hakkı ancak fırkalar arasındaki nispetsizlik anarşiye 
vardığı zaman kullanılması daha doğru değil midir?’ dedi.

Gazi, ‘Millete müracaat eder, referandum yaparız.’ cevabını 
verdi. Arkadaşlar bu usulün karışıklığını ve sebep olabileceği 
buhranları öne sürdüler. Münakaşaya yine kendisinin bulduğu 
şöyle bir formül üzerinde karar kıldı: ‘Reis-i cumhur ve hükûmet, 
Millet Meclisi ifayı vazife imkânsızlığında kaldığı vakit yeni 
intihabat icra ettirmek hakkını haizdir.’
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Bu görüşmelerin açıkça ortaya koyduğu gibi, Cumhuriyet’in 
ilanı, cumhuriyet karşıtlarının iddia ettiği gibi “bir sır olarak 
saklanıp, bir gece top sesleri ile ansızın ortaya çıkmış” değildir. 
Ankara, İstanbul başta olmak üzere bütün yurtta vatandaşlar böyle 
bir beklenti içindeydi. Gerçi bunu bekleyenlerden bir kısmı ke-
sinlikle bunu istemiyor, devlet başkanlığına halifenin geçmesini 
diliyordu.

Cumhuriyet’in ilan edilmesi beklentisi sınırlarımızı da aşmış, 
Amerika Birleşik Devletleri’ne kadar uzanmıştı. Washington’da 
“29 Eylül 1923 İstanbul çıkışlı şu haber yayımlanmıştı (Duru, 
1978, s.183):

“Resmî basının Ankara’dan bildirdiğine göre, Türk Anaya-
sası’nda değişiklikler hemen hemen hazırdır ve belki de gelecek 
hafta görüşülmesine başlanacaktır. Yeni Anayasa’ya göre Türkiye 
bir cumhuriyet ve halk hükûmeti olacaktır. Yasama organının 
süresi dört yıl olacak ve her dört ya da altı ay çalışacaktır. Cum-
hurbaşkanı aynı zamanda Büyük Millet Meclisi Başkanı olacak 
ve Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı 
olacaktır.”

Atatürk, 23 Eylül 1923’te Viyana’da yayımlanan Neue Freie 
Presse muhabirine bir demeç vermiştir. İlk defa cumhuriyetten 
bahsedilen bu demeçte, Atatürk’ün yaptığı açıklamanın konumuz-
la ilgili kısmı şudur (ABE, Cilt:16, s.117-118):

“Yeni Türk Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun ilk maddesini size 
tekrar edeceğim: ‘Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İcra 
kudreti, kanun yapma salahiyeti, milletin yegâne hakiki temsilci-
si olan Meclis’te tecelli etmiş ve toplanmıştır.’ Bu iki maddeyi bir 
kelimede özetlemek mümkündür: Cumhuriyet! Netice itibariyle 
reis-i cumhurdan, hükûmet reisinden ve mesul vekillerden müte-
şekkil bir hükûmet teşkil edeceğiz.

Yeni Türkiye’nin payitahtı meselesine gelince, bunun cevabı 
kendiliğinden ortaya çıkar: Ankara, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
payitahtıdır.”


