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Mustafa Kemal Paşa ile Yol Arkadaşları Arasında Milli Mücadele 

Sırasında Yaşanan Bazı Anlaşmazlıklar 
Some Disagreements During the National Independence War between Mustafa 

Kemal Pasha and His Companions 

Dr. Serkan ÜNAL 

Öz: Bu makale Mustafa Kemal Paşa ile kendisinin yol arkadaşları arasında Milli Mücadele sırasında 

yaşadığı bazı anlaşmazlıkların sebeplerini inceleyerek,  Mustafa Kemal Paşa’nın sır gibi sakladığı 

devrimci görüşlerinin bu anlaşmazlıkların temelini oluşturduğunu tespit etmektedir. 

Abstract: This article examines the causes of disagrements between Mustafa Kemal and his 

companions during the National Independence War and suggests that the root cause of these 

disagreements was Mustafa Kemal’s previously unrevealed revolutionary views. 
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Giriş 

Mustafa Kemal Paşa ile Milli Mücadele sırasında kader birliği edeceği Kâzım Karabekir 

ve Ali Fuat Paşalar ile Rauf ve Albay Refet Bey arasındaki yol arkadaşlığının temelleri 

mütareke İstanbulu’nda atılacaktı. Zira o günlerde zaten İstanbul’da bulunan Rauf Bey 

dışındaki yol arkadaşlarının hepsinin yolu mütareke sonrasında İstanbul’a düşecekti. Mustafa 

Kemal Paşa’nın yönünü Anadolu’ya dönmesiyle birlikte Milli Mücadele başlayacak, bir ay 

kadar sonra Amasya’da bir araya gelen arkadaşlar bir ‘yol arkadaşlığı’ sürecini başlatacaktı. 

Amasya’da milli bir hareket oluşturmak suretiyle hem işgal güçlerine hem de İstanbul 

Hükümetine meydan okunacak ve Milli Mücadele’nin yol haritası çizilecekti. Ne var ki 

Mustafa Kemal Paşa ile yol arkadaşları arasında Milli Mücadele’nin ilerleyen zamanlarında ve 

sonrasında baş gösteren bir takım anlaşmazlıklar sonucunda bir yol ayrılığı süreci yaşanacaktı. 

Bu süreç esas itibarıyla yol arkadaşlığının devam ettiği Milli Mücadele sırasında başlayacak, 

bununla beraber yol arkadaşları Milli Mücadele’nin birleştirici atmosferinde bir yol ayrımına 

gelmeyecekti. Bu anlamda Milli Mücadele sırasında Mustafa Kemal Paşa ile yol arkadaşları 

arasında yaşanan bazı anlaşmazlıkları ele almak, hem bu anlaşmazlıkların ne olduğunun 

bilinmesi hem de yol arkadaşlarını Mustafa Kemal Paşa ile yol ayrımına götüren sürecin 

zannedildiği gibi zaferden sonra başlamadığının görülmesi açısından faydalı olacaktır. 

 a) Mustafa Kemal Paşa ile Kâzım Karabekir Paşa Arasındaki Anlaşmazlıklar  

Mustafa Kemal Paşa ile Kâzım Karabekir Paşa arasındaki ilk görüş farklılığı, ülkenin 

kurtarılması noktasında Kâzım Karabekir Paşa’nın doğu eksenli çözüm arayışlarına karşılık 

Mustafa Kemal Paşa’nın bütün ülkeyi dikkate alan yaklaşımından kaynaklanmaktaydı. 

Mustafa Kemal Paşa’yı 11 Nisan 1919’da Şişli’deki evinde Anadolu’ya davet eden Kâzım 

Karabekir Paşa konuşma sırasında şu ifadeleri kullanmıştı:  
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… Vaziyetimizin vehametini İstanbul’dan durdurmak imkânsızdır… İtilaf 

devletlerinin Anadolu istilasına kalkışacaklarını ümit etmiyorum… Bence mesele 

(Ermeni ve Rumlar)la boğuşmaktan ibaret kalacaktır. Şarkta Ermeni ordusunu 

teslimi silaha mecbur ettikten sonra Garpteki Yunan ordusu teşebbüslerine göğüs 

gerebiliriz… Derhal ilk fırsatta Şarktaki tehlikeyi bertaraf ederiz. Bütün kuvvetler 

Garba tevcih olunabilir. Ben bu vaziyette Şark’taki rolümü muvaffakiyetle 

yapabilirim. Garp meselesi açık kalmıyor zat-ı samilerinden ricam da bir an evvel 

sizin de Anadolu’ya geçmekliğinizdir…
1
  

1919 yılı Haziran ayında Mustafa Kemal Paşa’nın kendisine Kâzım Karabekir Paşa’nın 

bu ziyaretinden bahsettiğini söyleyen Ali Fuat Paşa, Mustafa Kemal Paşa’nın, Kâzım 

Karabekir Paşa’nın fikriyle kendi düşüncesi arasında esaslı bir benzerlik olduğunu, 

Anadolu’ya geçme konusunda aynı düşündüklerini, Kâzım Karabekir Paşa gibi kudretli bir 

komutanın 15. Kolordu’nun başında bulunmasının davanın doğudaki en önemli 

dayanaklarından biri olabileceğini söylediğini, ancak milli hükümetin ve mukabil hareketin 

doğuda başlayabileceğini açıkça söylemesi noktasında kendisiyle aynı fikirde olmadığını, bu 

nedenle ‘bir fikirdir’ cevabı verdiğini ifade etmişti.
2
 Bu türden bir görüş ayrılığı Sivas 

Kongresi sonrasında Temsil Heyeti’nin Ankara’ya taşınması kararında yaşandı. Kâzım 

Karabekir Paşa, doğu illerini örgütsüz bırakacağı gerekçesiyle Temsil Heyeti’nin bırakın 

Ankara’ya gitmeyi, Sivas’ın batısına dahi geçmemesi gerektiği düşüncesindeydi. Kâzım 

Karabekir Paşa, taşınma işinin o zamana kadar mantıklı ve meşru olarak görevini yapan 

kurulun fena gösterilmesine de yol açacağı endişesi içindeydi. Mustafa Kemal Paşa ise Temsil 

Heyeti’nin doğu illerinden çok batı illerine yakın olması gerektiğini, Sivas’tan nasıl emir 

veriliyorsa Ankara’dan da aynı şekilde verileceği için bölgedeki teşkilat yapısında bir bozulma 

olmayacağını düşünmekteydi. Bununla beraber Mustafa Kemal Paşa, işgal altındaki batı 

bölgeleri için sağlam savunma cepheleri teşkil edilmesi gerektiğinden genel vaziyeti idare 

edenlerin ‘en mühim hedefe ve en yakın tehlikeye mümkün olduğu kadar yakın’ olması 

gerektiği noktasından hareket etmekteydi.
3
 Neticede Mustafa Kemal Paşa, Kâzım Karabekir 

Paşa’nın aksi yöndeki görüşüne rağmen Temsil Heyeti’nin Ankara’ya taşınmasını uygun 

görmüş, kendisi de 27 Aralık 1919 tarihinde Rauf ve Mazhar Müfit Beylerin de içinde yer 

aldığı bir heyetle Ankara’ya ulaşmıştı. 

22 Ağustos 1920 tarihinde üç koldan başlayan Yunan saldırısı Bursa’yı da içine alacak 

şekilde genişlemiş, Uşak ve Gediz’in kaybedilmesinin ardından Afyon ve Eskişehir’in de 

elden çıkacağı endişesiyle hükümet merkezinin Sivas’a taşınması gündeme gelmişti. Kâzım 

Karabekir Paşa, henüz Eskişehir kaybedilmemiş ve düşmanın durumu anlaşılmamışken 

hükümet merkezinin Sivas’a taşınması kararını gereksiz bulmuştu. Bununla beraber güvenli bir 

yer olarak gördüğü Sivas’ın kesin zafere kadar hükümet merkezi olması, Ankara’da ise 

Erzurum’daki gibi bir cephe komutanlığı karargâhı bulundurulması fikrini vaktiyle dile 

getirdiğini, bozguna uğrayabilecek bir yer olan Ankara’dan doğuya gidecek heyete doğu halkı 

tarafından kıymet verilmeyeceği endişesini taşıdığını ifade etmiş ve zamanında önemi 

anlaşılmamış olan Sivas için şimdi can atılmakta olduğunu söylemişti. Öte yandan Kâzım 

Karabekir Paşa, bu kararın arkasındaki gerçek nedenin korku olduğunu, Mustafa Kemal 

Paşa’nın Ankara’ya Şeyh Recep ve Ali Galip hadiseleri nedeniyle gitmek istediğini 

söylemektedir. Kendisinin doğu meselesinin halledilmesinden önce kuvvet istememek ve 

Sivas’a geri dönmemek şartıyla bu kararı kabul ettiğini ifade eden Kâzım Karabekir Paşa her 

iki şartın ortaya çıkmasına karşılık ilkine kendisinin, ikincisine Ali Fuat Paşa’nın engel 

                                                           
1 Kâzım Karabekir, İstiklâl Harbimizin Esasları, Sinan Matbaası ve Neşriyat Evi, İstanbul, 1951, s.35-37. 
2 Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, Temel yay., İstanbul, 2000, s.60-62. 
3 Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Atatürk Araştırma Merkezi yay., Ankara, 1997, s.223-224. 
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olduğunu iddia etmektedir.
4
 Bu noktada Kâzım Karabekir Paşa’nın Mustafa Kemal Paşa’nın 

Ali Galip ve Şeyh Recep hadiseleri nedeniyle korkuya kapıldığı şeklindeki görüşüne katılmak 

mümkün değildir. Zira Milli Mücadele’ye atılma kararını alan, müfettişlik görevine devam 

etme imkânı varken Padişah ve işgalci güçler tarafından asi olarak niteleneceği bir mücadeleye 

atılmaktan çekinmeyen Mustafa Kemal Paşa’nın bunların yanında çok daha küçük bir tehlike 

arz eden Ali Galip ve Şeyh Recep hadiseleri nedeniyle korkuya kapıldığını söylemek akla 

uygun görünmemektedir. Kaldı ki, Milli Mücadele sırasında temkini elden bırakmayan bir yol 

izleyen Kâzım Karabekir Paşa, İstanbul Hükümeti ile iletişimin kopartılması örneğinde olduğu 

gibi bazı konularda Mustafa Kemal Paşa’nın ileri gittiğini düşünmüştü. Bu noktada Kansu, tam 

tersi bir durumun altını çizmekte ve Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Ekim 1919 tarihinde Kâzım 

Karabekir Paşa hakkında şunları söylediğini aktarmaktadır: 

Kâzım Karabekir Paşa, anlaşılıyor ki, hükümeti darıltmayalım, İngilizleri 

kızdırmayalım diye saman altından su yürütmek istiyor ve bu suretle sükunetle 

çalışalım, meydan okumayalım demek istiyor. Halbuki ben, canım kadar sevdiğim 

askerlikten niçin çıkarak milletin arasına girdim? Saman altı, su filan bilmem. 

Gizli çalışmayı anlamam. Milletimle beraber serbest çalışırım.. Şu darılacak, bu 

kızacak dersek, davamız hallolunamaz. Olduğumuz gibi görünelim ve 

göründüğümüz gibi olalım ben başka türlü çalışmasını bilmem.
5
 

Mustafa Kemal Paşa ile Kâzım Karabekir Paşa arasındaki bir diğer görüş farklılığı 

Amasya Kararları sırasında Sivas’ta milli bir kongre toplanacağı kararı alınırken Kâzım 

Karabekir Paşa’nın bu kongreden önce Erzurum’da bir kongre toplanmasını istemesi 

noktasında ortaya çıkmıştı. Amasya’da önce Erzurum, ardından Sivas’ta bir kongre 

toplanacağı kararı alınmak suretiyle Kâzım Karabekir Paşa’nın bu yöndeki isteği kabul 

edilmişti. Bununla beraber Mustafa Kemal Paşa bölgesel nitelikte gördüğü Erzurum 

Kongresi’ne katılmak istememiş, bu kongreden hemen önce Sivas’ta umumi bir kongre 

yapılması için çaba harcamıştı. O sırada ülkenin doğu ve kuzey doğusunda faal olan ve zaten 

Erzurum Kongresi’ni düzenlemeye çalışan iki cemiyet dışında temsilci seçebilecek milli bir 

kuruluş olmadığını söyleyen Goloğlu, davetin Doğu ve Kuzey Doğu illerinde pek de 

tanınmayan Mustafa Kemal Paşa tarafından yapılması nedeniyle genel kongreye beklenen 

ilginin gösterilmediğini ve hatta Erzurum’a delege gönderen Sivaslıların dahi kendi illerinde 

yapılacak kongreyle ilgilenmediklerini ifade etmektedir. Bunda Sivas’ı da içine alan Doğu 

Anadolu halkının Hürriyet ve İtilaf çizgisinde olması ve İttihatçı olduğunu zannettikleri 

Mustafa Kemal Paşa’nın ülkeyi yeniden bir felakete götüreceğini düşünmeleri de etkili 

olmuştu. Öyle ki Sivas Kongresi görüşmeleri başlamadan önce İttihatçılığın 

canlandırılmayacağına dair yemin edilmesi de bunun açık bir deliliydi. Bu noktadaki çabaları 

sonuç vermemiş olan Mustafa Kemal Paşa, böylece önce kendi kongresine gelmelerini istediği 

Doğu illeri kongresine katılmış, genel kongreyi bu kongreden sonrasına bırakmak durumunda 

kalmıştı.
6
 

Sivas Kongresi’nin tamamlanmasından hemen sonra Padişah’a ulaşma çabalarının Damat 

Ferit Paşa tarafından sürekli engellenmesi üzerine İstanbul ile iletişim kesilmiş, Padişah da 20 

Eylül 1919 tarihinde Milli Hareket temsilcilerini ikilik çıkarmak ve Meclis’in toplanmasını 

                                                           
4 Kâzım Karabekir, İstiklâl Harbimiz, c.II, Yapı Kredi yay., İstanbul, 2008, s.964-966. Karabekir’e göre Sivas’a 

taşınma kararının önüne Ali Fuat Paşa geçmişti. Akşin de Ali Fuat Paşa’nın Amasya Askeri Örgütü’nün bir üyesi 

olduğunun dikkate alınması halinde bu etkinin ağırlığının kolayca anlaşılabileceği kanaatindedir. Bkz. Sina Akşin, 

İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele-İç Savaş ve Sevr’de Ölüm, c.III, Türkiye İş Bankası Kültür yay., İstanbul, 

2008, s.291. 
5 Mazhar Müfit Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, c.II, TTK yay., Ankara, 1988,  s.450. 
6 Mahmut Goloğlu, Sivas Kongresi, Türkiye İş Bankası Kültür yay., İstanbul, 2008, s.11-13, 198. 



 

  

Mustafa Kemal Paşa ile Yol Arkadaşları Arasında Milli Mücadele Sırasında Yaşanan  Bazı Anlaşmazlıklar 

 
Journal of History Studies 

JHS 

334 

H i s t o r y    
S t u d i e s 

 
Volume 6 
Issue 3 
April 
2014 

 

 
 

geciktirmekle suçlayan bir beyanname yayımlamıştı.
7
 İstanbul Hükümeti ile her türlü iletişimin 

kesilmesi kararından sonra bu beyannamenin kabul edilmemesi gerekmekteydi. Bu yöndeki 

emirlere rağmen Kâzım Karabekir Paşa’nın bu beyannameyi kabul etmesi Mustafa Kemal Paşa 

tarafından hoş karşılanmamıştı.
8
 Öte yandan henüz 1919 yılı Haziran ayı sonlarında Posta ve 

Telgraf Umum Müdürü Refik Halit’in İstanbul Hükümeti’nin geri çağırdığı Mustafa Kemal 

Paşa’nın imzasını taşıyan telgrafların telgrafhanelerce kabul edilmemesini isteyen tebliğiyle 

ilgili olarak da iki yol arkadaşı arasında bir görüş farklılığı ortaya çıkmıştı. Mustafa Kemal 

Paşa, bu durumun hükümet nezdinde protesto edilmesini ve emrin geri alındığının bildirileceği 

zamana kadar resmi haberleşmenin kesilmesi gerektiğini bildirmişken Kâzım Karabekir Paşa, 

kongrenin toplanmasından ve mücadelenin millete mal edilmesinden önce İstanbul ile ipleri 

koparma kararı alınmasının sakıncalarından bahsetmiş ve bunun Anadolu’da birkaç komutanın 

isyanı şeklinde bir görüntü vereceğine dikkati çekmişti.
9
 

Kâzım Karabekir Paşa 17 Eylül 1919 tarihli bir telgraf ile de Mustafa Kemal Paşa’ya 

Sivas’tan gönderilen tebligat ve tamimlerin genel kongre adıyla gönderilmesi gerekirken bazen 

Mustafa Kemal Paşa adıyla gönderildiğini, ayrıca kendilerine danışılmadan karar alındığını 

dile getirmek suretiyle bu durumdan duyduğu rahatsızlığı ifade etmiş ve Temsil Heyeti ile 

kongre kararlarının daima imzasız bir şekilde Temsil Heyeti adına gönderilmesi ricasında 

bulunmuştu. Kâzım Karabekir Paşa’nın itiraz noktalarını anlayışla karşıladığını söyleyen 

Mustafa Kemal Paşa ise kendiliğinden gelişen olaylar nedeniyle böyle bir tasarrufta 

bulunduğunu ve çıktıkları bu yolda birlik ve beraberlik içinde, şahsı adına değil, arkadaşlarının 

samimi ve vicdani birliği ile hareket ettiğini ifade ederek Kâzım Karabekir Paşa’yı ikna 

etmeye çalışmıştı.
10

 Rauf Bey de Kâzım Karabekir Paşa’nın Sivas Kongresi’nde alınan karar 

ve tedbirlerden aynı gün haberdar edilmeyişine ve Erzurum Kongresi’nde alınan bazı 

kararların değiştirilmesine dair uyarı tonunda telgraflar gönderdiğini söylemektedir.
11

 Rauf 

Bey’in de dediği gibi Kâzım Karabekir Paşa zaman zaman Erzurum’dan gönderdiği 

telgraflarla Mustafa Kemal Paşa’yı uyarmaktaydı. Kâzım Karabekir Paşa’nın bu tutumunun 

Mustafa Kemal Paşa’yı çok rahatsız ettiğini, ancak Milli Mücadele sırasında Kâzım Karabekir 

Paşa gibi bir yol arkadaşıyla yaşanacak gerginlikten de uzak durmaya çalıştığını söylemek 

yanlış olmayacaktır. 

Mustafa Kemal Paşa, Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin düşürülmesinden sonra kurulan Ali 

Rıza Paşa Hükümeti ile Meclis’in açılması konusunda anlaşma sağlandıktan sonra Meclis’in 

Anadolu’da toplanması görüşünde olmuş, Kâzım Karabekir Paşa ise Meclis’in İstanbul’da 

toplanması gerektiğini savunmuştu.
12

 Bundan başka Ali Rıza Paşa Hükümeti’nin 14 Şubat 

1920 tarihinde yayımladığı bir genelge de Mustafa Kemal Paşa ve Kâzım Karabekir Paşaların 

Milli Hareket’in gideceği nokta konusunda farklı düşüncede olduklarını gösteren bir örnekti. 

Bu genelgeyle milli irade adına konuşma hakkının Meclis’e ait olduğunu söyleyen İstanbul 

Hükümeti, Temsil Heyeti’ni kastederek hükümet işlerine müdahale edilmesine artık gerek 

kalmadığını ifade etmişti.
13

 Milli emellere uygun bir barış elde edilinceye kadar Kuva-yı 

Milliye’nin faaliyetlerine devam etmesi gerektiğini düşünen Mustafa Kemal Paşa, hükümet 

işlerine müdahale edenlerin cezalandırılmasının da istendiği bu genelgeye çok sinirlenmişti.
14

 

Kâzım Karabekir Paşa ise yine Mustafa Kemal Paşa ile aynı düşüncede olmamış, 23 Şubat 

                                                           
7 Takvim-i Vakayi, 21 Eylül 1919. 
8 Atatürk, age, s.105-106. 
9 Karabekir, age, s.53-57. 
10 Atatürk, age, s.102-104; Karabekir, age, s.279, 297-299. 
11 Rauf Orbay, “Rauf Orbay’ın Hatıraları”, Yakın Tarihimiz, c.III, İstanbul, 1962, s.114-115. 
12 Karabekir, age, s.417-418. 
13 Alemdar, 15 Şubat 1920. 
14 Atatürk, age, s.252-253. 
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1920 tarihinde kendisine çektiği telde Meclis’in Temsil Heyeti ve Kuva-yı Milliye’nin 

devamına taraftar olmaması halinde Temsil Heyeti’nin işin sorumluluğu ve kendi 

mukadderatını Meclis’e bırakarak faaliyetlerine son vermesi gerektiği görüşünde olduğunu 

ifade etmişti.
15

 

Kâzım Karabekir Paşa, Büyük Millet Meclisi’nin açılmasından önce Mustafa Kemal 

Paşa’nın Ankara’da bir kurucu meclis toplama düşüncesine de karşı çıkmış, İstanbul’dan 

gelebilecekler yanında, yapılacak seçimler sonunda Ankara’da toplanacaklardan oluşacak bir 

Meclis-i Milli önerisinde bulunmuş ve kanunla belirlenmiş usullerin dışına çıkılmasını 

sakıncalı bulduğunu söylemişti. Bununla beraber Kâzım Karabekir Paşa, bir gün sonra 

‘müessisan’ sözcüğünün millet için yabancı ve yanlış anlamalara müsait olduğunu, bunun 

yerine Padişah ve hükümetsiz kalan Müslümanlara uygun olan ‘Şura-yı Milli’nin 

kullanılmasını ve gerekçenin dini esaslara bağlanmasını da önermişti.
16

 Neticede Mustafa 

Kemal Paşa, Erzurum’dan aldığı uyarıların bir kısmını dikkate almış, ‘müessisan’ tabiri yerine 

‘salâhiyet-i fevkalâdeyi haiz bir meclis’ tabirini kullanmıştı.
17

 Öte yandan Kâzım Karabekir 

Paşa Büyük Millet Meclisi’nin açılışı sırasında dini yoğunluğu yüksek bir program yapılmasını 

da eleştirmişti. Meclis açılırken yapılacak beliğ bir duanın gereken etkiyi yapacağı kanaatinde 

olduğunu söyleyen Kâzım Karabekir Paşa, tarihimizin şahit olmadığı dini bir merasime gerek 

olmadığını ifade etmekte ve bunun İstanbul’dan verilen fetvaların ardından başlayan isyanlara 

karşı bir sigorta amacına yönelik olup olmadığını sormaktadır.
18

 Anadolu’da yeni bir devletin 

kuruluşu anlamına gelen Büyük Millet Meclisi’nin esasında 21 Nisan’da açılacağı Anadolu 

Ajansı’nca duyurulmuş ancak açılışın Cuma gününe denk getirilmek istenmesi nedeniyle 23 

Nisan 1920 tarihine karar verilmişti.
19

 Kuşkusuz gerek Cuma gününün seçilmesi, gerekse 

yoğunluğu yüksek dini bir program yapılmasının arkasında, 11 Nisan fetvasıyla açıkça din 

düşmanı ve isyankâr olarak gösterilen Milli Hareket temsilcilerinin kendilerini böyle 

nitelendirenlerden bir farkı olmadığını kamuoyuna duyurmak amacı vardı. İstanbul’a aynı 

düzeyde verilen bu cevapla halifeye, saltanata ve inançlarına bağlı bir halkın desteğinin ancak 

bu şekilde temin edilebileceğinin bilinmesinden kaynaklanan bir adım atılmıştı. 

6 Şubat 1920 tarihinde Mustafa Kemal Paşa, itilaf güçlerinin Türkiye’nin etrafını 

kuşatmalarına karşılık Kafkas Cumhuriyetlerinin yıkılarak Bolşeviklerle birleşmek ve bir doğu 

harekâtı için hazırlık yapılması yönündeki görüşlerini Kâzım Karabekir Paşa’ya bildirmişti. Bu 

harekâtı zamansız bulduğunu söyleyen Kâzım Karabekir Paşa ise vaktinden önce girişilecek 

bir harekâtın Kafkasya’da bulunan İngiliz güçlerine kendimizi ezdireceğimiz sonucunu 

doğuracağını söylemişti.
20

 16 Mart 1920 tarihinde Kâzım Karabekir Paşa, İstanbul’un işgalinin 

şiddetlendirilmesi karşısında bir aksi seda olarak Karadeniz üzerinden Bolşevik ordularıyla 

teması sağlamak amacıyla Batum’da Bolşevikliğin ilan edilmesi teklifinde bulunmuş, Mustafa 

Kemal Paşa da fırsatın kaçırılmaması gerektiğini söyleyerek bu teklife olumlu cevap vermişti. 

Aynı gün Mustafa Kemal Paşa doğuda bir harekât yapılmasını da gündeme getirmiş, ancak 

Kâzım Karabekir Paşa şimdilik Batum’da Bolşeviklik ilanı, Bolşevikliğin Kafkaslarda 

yayılması ve Bolşevik ordularının harekâtının kolaylaştırılmasıyla yetinilmesi gerektiği 

cevabını vermişti.
21

 On 28 Mart’ta bu kez Kâzım Karabekir Paşa, Bolşevikler duruma egemen 

olmadan harekete geçilirse fırsatın kaçırılmamış olacağını söyleyerek Temsil Heyeti’nden 

                                                           
15 Karabekir, age, s.536-537; Atatürk, age, s.259-260. 
16 Karabekir, age, s.605-609. 
17 Atatürk, age, s.281. 
18 Karabekir, age, c.II, s.735. 
19 Akşin, age, s.41. 
20 Karabekir, age, c.I, s.512-516. 
21 Karabekir, age, c.I, s.593-595. 
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askeri bir harekâtla Kars, Ardahan ve Batum’u geri almak için izin istemişti. Mustafa Kemal 

Paşa da cevaben bunun kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu, ancak harekât gününe kadar 

bu durumun gizli tutulması gerektiğini söylemişti.
22

 23 Nisan’a gelindiğinde Anadolu’nun, 

Bolşevik ordularıyla birlikte harekât yapılmasından başka yolla kurtarılamayacağını ifade eden 

ve Bolşeviklere acele bir heyetin gönderilmesini öneren Kâzım Karabekir Paşa, 26 Nisan’da 

Sovyet Rusya ile bağ kurmak için Büyük Millet Meclisi’nden Ermeniler üzerine sefer 

düzenleme izni istemişti. Meclis’in karar vermesinin mahzurlu görülmesi halinde de kendisinin 

serbest hareket etmesine izin verilmesi talebinde bulunmuştu. 6 Mayıs’ta Mustafa Kemal 

Paşa’ya bir telgraf daha çeken Kâzım Karabekir Paşa, bir kez daha doğuda askeri harekât için 

zamanın uygun olduğunu söylemiş, ancak Mustafa Kemal Paşa barış şartlarının henüz belli 

olmadığını, bu nedenle itilafın Türkiye ile anlaşması için bir imkân tanınması gerektiğini, 

Sovyet yardımının belirlenmediğini ve Hıristiyanların bu harekât nedeniyle aleyhte tahrikat 

yapabileceklerini söylemişti.
23

 10 Mayıs’ta Bolşeviklerle temas sağlanmadan ve kendileriyle 

ortak anlaşma yapılmadan bir harekâta girişilmemesi ve sınırın geçilmemesi yönündeki Büyük 

Millet Meclisi kararını Erzurum’a bildiren Mustafa Kemal Paşa, 12 Mayıs’ta da henüz bir 

anlaşma yapılmadığından Bolşevik yardımından emin olunamadığı, Kızılordu’nun Türkiye’ye 

tavrının netleşmediği, Ermenistan üzerine bir harekât yapılmasının itilaf ve Amerika tarafından 

savaş ilanı kabul edileceği ve bu durumun aleyhte sonuçlar doğuracağı gibi nedenlerle 

harekâtın ertelenmesini istemişti.
24

 Kâzım Karabekir Paşa’nın 30 Mayıs tarihli müracaatı 

henüz vaktinin gelmediği söylenerek kabul edilmemiş, 4 Haziran tarihli müracaatı ise kabul 

edilmiş olmasına rağmen hareket tarihinden bir gün önce ertelenmişti.
25

 Görüldüğü gibi Kâzım 

Karabekir Paşa, Kars, Ardahan, Batum’u geri almak ve Kafkaslara inen Kızılordu ile 

birleşmek amacıyla bir harekât yapılması konusunda Ankara’dan ısrarlı bir şekilde izin 

istemiş, ancak Mustafa Kemal Paşa 1920 yılı sonbaharında gerçekleşecek olan harekata kadar 

kendisine izin vermemişti. Kâzım Karabekir Paşa, bu noktada kış ortasında harekât 

yapılmasını isteyen Mustafa Kemal Paşa’nın daha sonra karar değiştirmesinin nedeninin 

Meclis-i Mebusan’ın itilaf güçlerince kapattırılması olduğunu ve artık Büyük Millet Meclisi 

Başkanı olan Mustafa Kemal Paşa’nın doğu harekâtıyla elde edeceği bir sonuç kalmadığını, 

aksine kazanılacak parlak bir zaferin konumunu sarsacağı düşüncesinde olduğunu 

söylemektedir.
26

 Kuşkusuz Mustafa Kemal Paşa, yeni dönemde Meclis ve hükümet başkanı 

olarak Sovyet Rusya’dan alınacak yardımlar, itilaf güçlerinin tutumu ve ülke içindeki 

Hıristiyan unsurlar gibi pek çok noktayı dikkate alarak hareket etmesi gereken bir 

konumdaydı. Öte yandan harekâtla elde edilecek bir sonuç görmemiş olsaydı zamanı 

geldiğinde harekât yapılmasına taraftar olmaması gerekirdi. 

Milli Mücadele’nin ilerleyen günlerinde Mustafa Kemal Paşa ile Kâzım Karabekir 

Paşa’nın farklı düşündükleri pek çok konu olacaktı. Örneğin, Büyük Millet Meclisi’nde Birinci 

Grup’un kurulmasından sonra Kâzım Karabekir Paşa, kendisinin ve Anadolu ve Rumeli 

Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum şubesinden Hoca Raif Efendi’nin bazı çekince ve 

endişelerini 11 Temmuz 1921 tarihinde Mustafa Kemal Paşa’ya aktarmıştı. Grubun devletin 

şekli ve idaresini değiştirecek bir siyasi hedef belirlediğini ve Sivas Kongresi’ndeki esasların 

aksine hilafet ve saltanata ait bir kayıt içermeyen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nu kendisine 

rehber aldığını söylemiş, bu grubun cemiyet unvanının gerçek sahibi olan Anadolu ve Rumeli 

                                                           
22 Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele-Son Meşrutiyet (1919-1920), c.II, Türkiye İş Bankası Kültür 

yay., İstanbul, 1998, s.474.  
23 Karabekir, age, c.II, s.732, 789-791. 
24 Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, Atatürk Araştırma Merkezi yay., Ankara, 

2006, 342-343; Karabekir, age, s.814-815. 
25 Karabekir, age, s.851-854, 860-864. 
26 Age, s.817-818. 
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Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin genel vazifeleriyle tezat teşkil ettiğini ifade etmişti. 

Kendisine göre ‘en hayati endişe’ hilafet ve saltanattan vazgeçilerek bir emrivaki şeklinde 

cumhuriyetçiliğe geçileceği endişesiydi ve hayat ve bağımsızlığı boğarak düşmanların işine 

yarayacak olan bu tehlikeli işten kesinlikle sakınmak gerekmekteydi. Kâzım Karabekir Paşa 

ayrıca Müdafaa-i Hukuk Grubu’nun hilafet ve saltanat şeklini cumhuriyete dönüştürme amacı 

taşıdığını ve bunun bir kargaşaya yol açacağını iddia etmiş, devlet şekliyle ilgili değişiklik 

girişimlerinde mülki ve askeri ricalle Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinden görüş alınması ve 

fevkalade bir mecliste bu görüşlerin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiş, son olarak da 

Mustafa Kemal Paşa’nın nerede durması gerektiğini söylemişti:  

Bendeniz, zat-ı samilerinin … bu kabil siyasi, grup ve fırkalara intisaben 

veyahut efkar-ı umumiyece her türlü muhalefet ve münakaşalara zemin-i müsait 

olabilecek cereyanlara iştirakten beri kalmasına ve yalnız mücahede-i milliyemizin 

nazım ve reis-i tabiisi olarak bulunmasına bilhassa taraftarım.
27

 

10 Ocak 1922 tarihinde Mustafa Kemal Paşa, Erzurum’da bulunan Kâzım Karabekir 

Paşa’ya Refet Paşa’nın istifasıyla boşalacak olan Müdafaa-i Milliye Vekâleti’ni üstlenmek 

üzere Ankara’ya gelmesi davetinde bulunacak, kesin zaferden önce doğudan ayrılmasının 

tehlikeli olacağı düşüncesiyle bu teklifi hayretle karşıladığını düşünen Kâzım Karabekir Paşa, 

Mustafa Kemal Paşa’nın kendisini doğudan ayırmak için uğraştığı kanaatine varacaktı. 

Bununla beraber Kâzım Karabekir Paşa, kendisinin doğudan ayrılmasının herhangi bir kişinin 

yapabileceği Müdafaa-i Milliye Vekilliği gibi bir vazife için değil, ancak askeri ve siyasi bir 

zaruret halinde gerçekleşebileceği, doğudaki çalışmasından endişe duyan birkaç kendini 

bilmez nedeniyle henüz bitmediğini düşündüğü görevini bırakarak Ankara’ya gitme niyetinde 

olmadığı, ısrar edilmesi halinde mebus olarak Meclis’te çalışma yolunu seçeceği düşüncesinde 

olacaktı.
28

 Esasında Kâzım Karabekir Paşa’nın bu davete icabet etmemesinin en temel nedeni 

kendi ifadelerinden de anlaşılacağı üzere Mustafa Kemal Paşa’ya karşı hissettiği güvensizlik 

olacaktı. Kâzım Karabekir Paşa’nın kabul etmediği Müdafaa-i Milliye Vekâleti’ne ise Kâzım 

Paşa seçilecekti.
29

 

18 Şubat 1922 tarihinde Kâzım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal Paşa’ya zaferden 

sonrasına ilişkin olarak mütehassıslardan oluşan ikinci bir meclis önerisinde bulunacaktı. 

Barışın yapılmasından sonra Meclis’e kıymetli insanlar yerine bir takım muhafazakâr 

kimselerin girebileceği endişesi gerekçe gösterilerek yapılan bu öneriye göre, uzman 

kimselerden oluşacak bu ikinci meclis, birinci meclisi uyarmak suretiyle yapılacak yanlışların 

önüne geçecekti. Ancak Mustafa Kemal Paşa millet tarafından seçilmiş olan Türkiye Büyük 

Millet Meclisi üyelerinin almış olduğu kararların başka bir meclis tarafından 

değerlendirilmesinin doğru olmadığı ve bu durumun yönetimde ikilik görüntüsü vereceği gibi 

nedenlerle yol arkadaşının bu önerisini kabul edilebilir bulmayacaktı.
30

 

b) Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Bey Arasındaki Anlaşmazlıklar 

Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından on beş gün kadar sonra İstanbul’a gelen 

Mustafa Kemal Paşa’nın en yakınında bulunanlardan biri eski Bahriye Nazırı Rauf Bey’di. 

Mustafa Kemal Paşa’dan sonra Rauf Bey’in de Anadolu’ya geçmesiyle bir kez daha buluşan 

iki yol arkadaşı Amasya Kararları’nın alınmasından Erzurum ve Sivas Kongrelerine, Temsil 

Heyeti’nin Ankara’ya taşınmasından Bahriye Nazırı Salih Paşa ile yapılan Amasya 

                                                           
27 Age, s.1088-1090. 
28 Karabekir, age, s.1174-1176. 
29 TBMM Zabıt Ceridesi, Birinci Dönem, c.16, s.48-49, 14 Ocak 1922. 
30 Karabekir, age, s.1180-1181; Atatürk, Nutuk, s.426-427. 
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Görüşmelerine kadar hep omuz omuza hareket etmişlerdi. Rauf Bey’in Meclis-i Mebusan’a 

katılmak üzere Ankara’dan hareketine kadar devam eden yol arkadaşlığı yine Rauf Bey’in 

İngilizler tarafından Malta’ya sürgüne gönderilmesiyle nedeniyle kesintiye uğramıştı. Milli 

Mücadele günlerinde Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Bey yakın bir çalışma arkadaşlığı tesis 

etmişler, bununla beraber Sivas Kongresi sırasında Rauf Bey’in Mustafa Kemal Paşa’nın 

başkanlığını istememesi örneğinde olduğu gibi anlaşmazlıklara da düşmüşlerdi. Kongrenin 

açılışında görkemli bir tören yapılmış, başkanlık seçimi konusunda tıpkı Erzurum 

Kongresi’nde olduğu gibi tartışmalar yaşanmıştı. Rauf Bey, bazı üyelerin, askerlikten istifa 

etmiş olmasına rağmen Mustafa Kemal Paşa’nın başkanlığına karşı çıktığını, halkın eseri olan 

bir kongreye başkan seçilecek kişinin halkı temsil eden sivil biri olmasının dışarıya da hoş bir 

mesaj olacağı düşüncesinde olduklarını, Erzurum’da Kâzım Karabekir Paşa’nın yaptığını 

Sivas’ta kendisinin yaptığını ve arabuluculuğu sonucunda henüz kongre başında ortaya çıkan 

bu sorunu çözerek Mustafa Kemal Paşa’nın başkanlığının önünü açtığını söylemektedir.
31

 

Mustafa Kemal Paşa ise Bekir Sami Bey’in evinde Rauf Bey’in de katıldığı özel bir toplantı 

yapıldığını ve bu toplantıda kendisinin başkanlığa getirilmemesine karar verildiğini 

söylemektedir. Bu toplantıyı Hüsrev (Gerede) Bey’den öğrenen Mustafa Kemal Paşa önce bu 

bilgiye itibar etmediğini, ancak kongre salonuna girmeden hemen önce Rauf Bey’i gördüğünü, 

kendisine ‘Kimi reis yapalım?’ diye sorduğunda ‘Sen reis olmamalısın!’ cevabı aldığını, en 

yakın arkadaşlarının bu tavrının kendisini hem üzdüğünü hem de düşündürdüğünü ifade 

etmektedir.
32

 

İki yol arkadaşının birbirine zıt sözleri nasıl açıklanabilir? Öncelikle Mustafa Kemal 

Paşa’nın sözleri ve Rauf Bey’le karşılaştığı sırada yaptığı bir konuşma vardır. Kansu o sırada 

kendisine refakat ettiğini söylediği Mustafa Kemal Paşa’nın, kongre salonundan içeriye 

girerken Rauf Bey’le saniyeler içerisinde gerçekleşen bir konuşma yaptığına şahit olduğunu, 

bu sırada sadece Mustafa Kemal Paşa’nın ‘Bekir Sami Bey’in evinde verdiğiniz kararı bana 

tebliğ ediyorsunuz, öyle mi?’ şeklindeki sözlerini duyduğunu, ayrıntılarını ise sonra 

öğrendiğini aktarmaktadır.
33

 Bizce Rauf Bey, Mustafa Kemal Paşa’nın başkanlığını 

istemeyenlerle yaptığı toplantı ve/veya görüşmelerin de etkisiyle Mustafa Kemal Paşa’nın 

başkanlığını istememiş, Paşa’nın kararlılığı karşısında geri adım atmak durumunda kalmıştır. 

Bu nedenle ‘Sen reis olmamalısın’ sözü kişisel bir söz değil, yapılan görüşmeler sonucunda 

alınmış bir kararın dışa vurumu olmalıdır. Öte yandan o günlerde tanınan biri olan Rauf Bey, 

her fırsatta Milli Hareket’in liderliği noktasında kendisini öne çıkarmayı başaran Mustafa 

Kemal Paşa’ya karşı bir hazımsızlık da yaşamış olabilir. Mustafa Kemal Paşa’nın başkanlığı 

noktasında bir engelleme girişiminde bulunulduğu, ancak bu noktada geri adım atıldığı 

söylenebilir. Rauf Bey’in bahsettiği arabuluculuk da toplantıya katılanları bu girişimden 

vazgeçirmeye çalışmaktan ibaret olabilir. Bizce Sivas Kongresi sırasında yaşanan bu hadiseye 

Mustafa Kemal Paşa’nın, Rauf Bey’e karşı ilerideki yol ayrımında duyacağı güvensizliğin ilk 

nüveleri olması yönüyle de bakılmalıdır. Netice itibarıyla birer gün veya birer hafta nöbetleşe 

başkanlık yapılmasını teklif eden Ali Fuat Paşa’nın babası İsmail Fazıl Paşa’nın teklifi 

reddedilmiş, yapılan oylama sonucunda Mustafa Kemal Paşa başkanlığa seçilmiştir.
34

 

Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin düşürülmesinin ardından kurulan Ali Rıza Paşa Hükümeti 

ile Meclis’in açılması konusunda anlaşma sağlanmışsa da Meclis’in nerede açılacağı 

noktasında uzlaşma söz konusu olmamıştı. Konu 1920 yılı Kasım ayı ortalarında yapılan 

Komutanlar Toplantısı’nda ele alınmış, Mustafa Kemal Paşa Meclis’in İstanbul dışında bir 

                                                           
31 Orbay, age, s.83. 
32 Atatürk, age, s.58. 
33 Kansu, age, c.I, s.211. 
34 Uluğ İğdemir, Heyeti Temsiliye Tutanakları, TTK yay., Ankara, 1989, s.1-2; Atatürk, age, s.59. 
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yerde toplanmasını isterken, Kâzım Karabekir ve Ali Fuat Paşa gibi Rauf Bey de Meclis’in 

İstanbul’da toplanması gerektiğini belirtmişti. Rauf Bey ayrıca İngilizlerin Meclis’i ortadan 

kaldırması ihtimaline karşı Anadolu’da milli bir hükümetin kurulabilmesi amacıyla kendisini 

feda etme niyetinde olduğunu bir kararlılık içinde ifade etmişti.
35

 16 Mart 1920 tarihine 

gelindiğinde İngilizler İstanbul’un işgalini şiddetlendirme kararını uygulamaya koymuş ve 

Meclis-i Mebusan’ı basmak suretiyle Rauf Bey’i tutuklamıştı. Mustafa Kemal Paşa bir gün 

önce Rauf Bey’e Ankara gelmek üzere bir an önce yola çıkmasını söylemişse de
36

 Rauf Bey 

Komutanlar Toplantısı’nda dile getirdiği üzere doğru bildiğini yapmaktan geri kalmamış ve 

kendisini Ankara yerine Malta’da bulmuştu. 

Mebus seçilmesine rağmen güvenlik gerekçesiyle İstanbul’a gitmeyen ve gelişmeleri 

Ankara’dan takip etmeye çalışan Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bulunan arkadaşlarından 

istediklerini yol arkadaşı Rauf Bey aracılığıyla iletmekteydi. Meclis-i Mebusan açılmadan 

önce Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti listesinden seçilen mebuslardan meclis 

başkanlığına getirilmesini isteyen Mustafa Kemal Paşa’nın bu isteği gerçekleşmediği gibi yine 

önceden kararlaştırılan Müdafaa-i Hukuk Grubu yerine Felâh-ı Vatan Grubu kurulmuştu. 

Bununla beraber Mustafa Kemal Paşa, mebuslar İstanbul’dayken bir talepte daha bulunmuştu. 

İngilizlerin Ali Rıza Paşa Hükümeti’ne verdiği nota sonrasında Harbiye Nazırı Cemal Paşa ile 

Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Cevat Paşalar istifa etmiş,
37

 Mustafa Kemal Paşa hükümetin 

bu süreçte gösterdiği pasifliği cezalandırmak için hükümete güvenoyu verilmemesini istemişti. 

Ne var ki Mustafa Kemal Paşa’nın bu isteği de gerçekleşmemiş, hükümet 9 Şubat’ta 108 

mebusun 104’ünün desteğiyle güvenoyu almıştı.
38

 Öteki isteklerinin gerçekleştirilmesi 

noktasında hayal kırıklığı ve kızgınlık hisleriyle dolan Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’daki 

görüşmelerde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti listesinden seçilen mebuslardan 

isteyip de yerine getirildiğini gördüğü tek önemli istek Misak-ı Milli’nin kabulü olmuştu. 

Nutuk’ta kızgınlığını gizlemeyen Mustafa Kemal Paşa, Müdafaa-i Hukuk Grubu kurmayı 

vicdan ve millet borcu olarak görmeleri gerekip de üzerine düşen vazifeyi yapmayanlar için 

imansız, cebin (korkak), cahil, nankör, hotperest (kendini beğenmiş) gibi sıfatlar kullanmaktan 

çekinmemişti. Hatta 1927 yılında Nutuk’u okurken grubun adını ‘Fellâh-ı Vatan’ olarak 

telaffuz etmişti.
39

 

İki yıla yaklaşan sürgün hayatının ardından 1921 yılı Kasım ayı ortalarında Ankara’ya 

gelen Rauf Bey’in üstlendiği ilk görev Nafia Vekâleti idi. Rauf Bey’in bu vekâleti uhdesine 

aldığı günler Büyük Millet Meclisi’nde Birinci ve İkinci Grup mebusları arasında gerginliğin 

arttığı, ordunun pasif durumda olduğu eleştirilerini neden bir türlü taarruza geçilmediği 

söylemlerinin takip ettiği günlerdi. Nafia Vekilliği’nden kısa süre içinde istifa etmeyi tercih 

eden Rauf Bey, yokluklar içinde bulunan memleketin imarı için yapabileceği bir şey olmadığı 

ve işin ehline verilmesi gerektiğini ileri sürmüş,
40

 Meclis’te okunan istifanamesinde de sağlık 

nedenlerini gerekçe göstermişti.
41

 Mustafa Kemal Paşa, Nutuk’ta bu istifayı Rauf Bey’den 

farklı bir şekilde ele almıştı: Sakarya Savaşı’nın üzerinden üç dört ay kadar sonra bazı muhalif 

seslerin yükseldiğini söyleyen Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey ile Müdafaa-i Hukuk Grubu 

İdare Heyeti üyeliğine getirilen Kara Vasıf Bey’in bu muhalefete katkı verdiğini, hatta Rauf 

Bey’in Vekiller Heyeti’nde, Kara Vasıf Bey’in de Grup Heyeti’nde takip edilen askeri 

                                                           
35 Orbay, age, s.208. 
36 Age, s.275. 
37 Atatürk, age, s.243; Ali Fuad Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, TTK yay., Ankara, 1987, s.254; Orbay, age, s.241; 

Cebesoy, Milli…, s.340-341. 
38 Alemdar, 10 Şubat 1920. 
39 Atatürk, age, s.241. 
40 Orbay, age, s.368-370. 
41 TBMM Gizli Celse Zabıtları, Birinci Dönem, c.2, s.588, 7 Ocak 1922. 
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siyasetin ne olduğu konusunda izahatta bulunduğunu ifade etmişti. Askeri siyasetin tam 

bağımsızlığın kazanılmasına kadar mücadele etmek olduğunu vurgulayan Mustafa Kemal 

Paşa, bu meselenin ne Vekiller Heyeti ne de grupta müzakere ve tartışma konusu yapılmasına 

izin vermediğini, Rauf ve Kara Vasıf Beylerin de bunun üzerine istifa ettiklerini 

söylemektedir.
42

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa’nın hükümetin de başkanı 

olması yanında başkomutanlığı da üstlenmesi neticesinde tek adam yönetimine gidileceğine 

dair kaygı içinde olan muhalefet 1922 yılı Temmuz ayında İkinci Grup adı altında 

örgütlenmişti. Mustafa Kemal Paşa, ön planda Salâhattin ve Hüseyin Avni Beyler görünseler 

de esas etkili isimlerin Rauf ve Kara Vasıf Beyler olduğunun anlaşılıyor olduğunu söylemekte, 

İkinci Grup’un etkin bir üyesi olan Samsun mebusu Emin Bey’in kendisine Rauf Bey’in İkinci 

Grup’u tahrik ve teşvik ettiğini, bu işin sehpaya kadar gidebileceği kendisine hatırlatılınca da 

Rauf Bey’in, ölüme kadar kendileriyle beraber olduğunu ifade ettiğini aktarmaktadır. Bununla 

beraber Rauf Bey’in İkinci Grup’un kurulması, güçlendirilmesi ve yönetilmesinde ilk günden 

itibaren çalıştığını, fakat açıktan İkinci Grup’un içine girmeyerek kendi içlerinde üç yıl 

kaldığını ve nihayet kendileriyle beraber bulunmaya imkân kalmadığını gördüğü zaman 

ayrılığını ilan etmek durumunda kaldığını ifade etmişti.
43

 Rauf Bey’in İkinci Grup ile nasıl bir 

ilişkisi olduğu sorusu cevaplanması gereken önemli bir sorudur. Ahmet Demirel, resmen 

Birinci Grup üyesi olan Rauf Bey’in İkinci Grup’un üyesi dahi olmadığını, bu nedenle lider 

olmasının mümkün olmadığını ifade etmektedir.
44

 İkinci Grup’un şiddetli eleştirilerle Mustafa 

Kemal Paşa’yı bunalttığı günlerde İcra Vekilleri Heyeti Reisi olan Rauf Bey, Mustafa Kemal 

Paşa’dan rahatsız olduklarını dile getiren İkinci Grup mensuplarının şikâyetleri karşısında 

üzüldüğünü ve kendisinin her iki tarafı da idare etmeye çalıştığını söylemektedir.
45

 Mustafa 

Kemal Paşa tarafından İkinci Grup’un perde arkasındaki etkili bir ismi olarak görülen Rauf 

Bey bu sözleriyle kendisine yatıştırıcı bir misyon yüklemektedir. Bizce de Rauf Bey’i İkinci 

Grup’un lideri veya etkili ismi olarak gören yaklaşımlar doğru değildir. Zira Birinci Grup 

üyesi olan Rauf Bey, İcra Vekilleri Heyeti Reisliği’ne seçildiği günlerin öncesinde ve 

sonrasında her ne kadar kendisinin (Mustafa Kemal Paşa) diktatörlüğe gidebileceği endişesi 

içindeki İkinci Grup mensuplarıyla ortak kaygıları taşısa da Mustafa Kemal Paşa ile net bir yol 

ayrımına girmemiş, Mustafa Kemal Paşa ile çalışmaya devam etmiştir. Örneğin İkinci Grup 

mebusları 8 Temmuz 1922 tarihinde bağımsız bir İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti’nin kurulduğu, 

vekillerin Meclis tarafından gizli oy ve salt çoğunlukla ayrı ayrı seçileceği bir tasarıyı 

Meclis’ten geçirdikleri sırada Rauf Bey ret oyu kullanmıştır.
46

 Meclis İkinci Başkanlığı’nın 

ardından İcra Vekilleri Heyeti Reisliği’ne seçilirken muhaliflerin desteğini alan Rauf Bey’in 

İkinci Grup mensuplarıyla olan ilişkisi bizce Mustafa Kemal Paşa’nın tek elden idareye 

gideceği kaygısını taşıyan iki tarafın aynı dalga boyunda buluşmasından ibarettir. 

Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Bey arasındaki en büyük fark düşünce düzeyindeydi. 

Babasının Halifenin ekmeğini yiyerek büyüdüğünü söyleyen Rauf Bey ile daha Harbiye 

yıllarında devrimci kişiliğinin işaretlerini veren Mustafa Kemal Paşa’nın Milli Mücadele 

sırasında bazı anlaşmazlıklar yaşaması olağan karşılanmalıdır. Mustafa Kemal Paşa ile Rauf 

Bey arasındaki fikir ayrılığının ilk kez net bir şekilde ortaya konulduğu yer Keçiören 

Görüşmesi idi. Bu görüşme Refet Paşa’nın Keçiören’deki evinde başkomutanlık kanununun 

son kez uzatıldığı 20 Temmuz 1922 tarihinden önceki gece gerçekleşmişti. Görüşme sırasında 

                                                           
42 Atatürk, age, s.420-421. 
43 Age, s.422,442. 
44 Ahmet Demirel, Birinci Meclis’te Muhalefet-İkinci Grup, İletişim yay., İstanbul, 2009, s.21. 
45 Feridun Kandemir, Hatıraları ve Söyleyemedikleri ile Rauf Orbay, Sinan Matbaası, İstanbul, 1965, s.64-66. 
46 TBMM Zabıt Ceridesi, Birinci Dönem, c.21, s. s.241-242, 8 Temmuz 1922. 
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Mustafa Kemal Paşa saltanat ve hilafete dair kanaatini sorduğu Rauf Bey’den şu cevabı 

almıştı: 

Ben, makam-ı saltanat ve hilafete vicdanen ve hissen merbutum.(bağlıyım) 

Çünkü benim babam, padişahın nan ü nimetiyle (ekmeği) yetişmiş, Osmanlı 

Devletinin ricali sırasına geçmiştir. Benim de kanımda o nimetin zerratı vardır. 

Ben nankör değilim ve olamam. Padişaha muhafaza-i sadakat borcumdur. Halifeye 

merbutiyetim ise terbiyem icabıdır… Bizde vaziyet-i umumiyeyi tutmak güçtür. 

Bunu ancak, herkesin erişemeyeceği kadar yüksek görülmeye alışılmış bir makam 

temin edebilir. O da makam-ı saltanat ve hilafettir. Bu makamı lağvetmek, onun 

yerine başka mahiyette bir mevcudiyet(varlık) ikamesine çalışmak, felaket ve 

hüsranı muciptir. Asla caiz olamaz.
47

  

Milli Mücadele’nin zaferle neticelenmesinden sonra gerek Mudanya Mütarekesi gerekse 

Lozan Anlaşması için Mondros’un izlerini silme fırsatı bulacak olan İcra Vekilleri Heyeti 

Reisi Rauf Bey’in değil de İsmet Paşa’nın tercih edilmesi Mustafa Kemal Paşa’nın Rauf Bey’e 

bakışının getirdiği sonuçlarla açıklanmalıdır. 

c) Mustafa Kemal Paşa ile Ali Fuat Paşa Arasındaki Anlaşmazlıklar 

Mütareke İstanbulu’nda Mustafa Kemal Paşa’yı Anadolu’ya davet etmiş olan 20. Kolordu 

Komutanı Ali Fuat Paşa, Milli Mücadele sırasında Mustafa Kemal Paşa’nın en büyük 

dayanaklarından biriydi. Harbiye yıllarında başlayan arkadaşlık, Milli Mücadele günlerinde bir 

yol arkadaşlığına dönüşmüştü. Ali Fuat Paşa, Rauf Bey’in Ankara’ya gelmesinden sonra 

kendisiyle birlikte Mustafa Kemal Paşa ile görüşmek üzere Amasya’ya gitmiş, Milli 

Mücadele’nin yol haritasının çizildiği metnin altına imzasını tereddütsüz atmıştı. Sivas’ta 

Kongresi öncesinde delege toplamak için var gücüyle çalışan Ali Fuat Paşa, 1919 yılı Kasım 

ayında yapılan Komutanlar Toplantısı için gittiği Sivas’ta Mustafa Kemal Paşa ile bir kez daha 

buluşmuştu. Milli Hareket ile Ali Rıza Paşa Kabinesi arasındaki anlaşmanın ardından 

Meclis’in nerede toplanacağının tespit edilmesi yanında Milli Hareket’in ondan sonra nasıl bir 

şekil alacağı gibi konuların ele alındığı bir toplantı yapılmıştı.
48

 Ali Fuat Paşa ile Mustafa 

Kemal Paşa arasındaki bildiğimiz ilk görüş farklılığı da işte bu toplantı sırasında ortaya 

çıkmıştı. Mustafa Kemal Paşa Meclis’in Anadolu’da bir yerde toplanması gerektiği kanaatini 

taşımaktayken, Ali Fuat Paşa, Rauf Bey ve Kâzım Karabekir Paşa gibi Meclis’in İstanbul’da 

toplanması gerektiği düşüncesinde olmuştu.
49

 Kuşkusuz bu türden görüş farklılıkları büyük 

sorunlara yol açacak gelişmeler değildi. Her ne kadar geçen zaman İstanbul’da işgalin 

şiddetlendirilmesi ve Meclis’in baskına uğraması gibi bir dizi olumsuzlukları beraberinde 

getirmek suretiyle Mustafa Kemal Paşa’yı haklı çıkarmışsa da, Mustafa Kemal Paşa bu 

durumu fırsata çevirmesini bilmiş ve Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin açılmasına giden 

yol açılmıştı. 

Ali Fuat Paşa’nın Mustafa Kemal Paşa ile arasında Milli Mücadele sırasında yaşanan en 

ciddi anlaşmazlık Batı Cephesi Komutanlığı’ndan alındığı ve sonrasında Moskova 

Büyükelçiliği’ne getirildiği süreçte yaşanmıştı. Ali Fuat Paşa, 1920 yılının Kasım ayında 

görevinden alınıp Sovyet Rusya’ya büyükelçi olarak atanmış, Batı Cephesi Komutanlığı’na da 

İsmet Bey getirilmişti. Kuşkusuz bu tercih düzenli orduya geçiş noktasındaki sorunların Ali 

Fuat Paşa ile halledilemeyeceği düşüncesinden kaynaklanmıştı. Böyle düşünülmesine neden 

                                                           
47 Atatürk, age, s.454-455. 
48 İğdemir, age, s.IX,26; Atatürk, age, s.181-182; Cebesoy, age, s.286; Karabekir, İstiklâl Harbimizin…, s.148-150; 

Kansu, age, c.II, s.442. 
49 Karabekir, İstiklâl Harbimiz, c.I, s.417. 
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olan gelişmelerden biri Garp Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa’nın, Yunan ordusunun Gediz 

taraflarındaki bir fırkasına saldırı düzenlemek için Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekâleti’ne 

teklifte bulunmasıyla başlayan süreçte yaşanmıştı. Çerkez Ethem ve kardeşlerinin kendilerini 

herkesin üzerinde görerek ağırlık kazanmak istedikleri bir zamanda yapılması, teklifin Çerkez 

Ethem ve kardeşlerinin etkisiyle yapıldığını düşündürmüştü.
50

 Erkan-ı Harbiye-i Umumiye 

Vekâleti Ali Fuat Paşa’nın teklifini kabul etmemiş, Paşa’nın taarruzda ısrar etmesi üzerine 

Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi İsmet Bey bir değerlendirme yapmak üzere cephe 

karargâhının bulunduğu Eskişehir’e gitmişti. İsmet Bey ile görüşmesinin ardından Ali Fuat 

Paşa, durumu yerinde inceledikten sonra karar vermek amacıyla saldırı planını ertelemişti. Öte 

yandan taarruz fikri Meclis’te de destek bulmuştu. Mustafa Kemal Paşa, teklifin yapıldığı 

günlerde hem Batı Cephesi’nde, hem de halk ve Meclis nezdinde yapılan ve düzenli ordunun 

faydalı olmadığı için dağıtılması ve herkesin Kuva-yı Milliye olması gerektiği şeklinde bir 

propagandaya dikkati çekmektedir. Neticede Ali Fuat Paşa, İsmet Bey’le görüşmesinden 

birkaç gün sonra taarruza karar vermiş, 24 Ekim 1920’de gerçekleşen saldırı başarısızlıkla 

neticelenmişti. Ertesi gün Bursa taraflarında karşı saldırıya geçen Yunanlılar, Yenişehir ve 

İnegöl’ü de işgal etmiş, diğer bir cepheden Dumlupınar’a kadar ilerlemişti.
51

 

Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa, Gediz Taarruzu’nu yeni ordunun fedakârlık ve 

azminin denenmesi, düşmanın Uşak ve Bursa grupları arasındaki bağın kopartılması ve halkın 

maneviyatının yükseltilmesi için istediğini söyleyecekse de
52

 kendisinin gerek düzenli ordu 

fikrine sıcak bakmaması, gerekse Ankara’nın gözünden düşen Çerkez Ethem ve kardeşleriyle 

aynı dalga boyunda buluşarak başarısızlıkla neticelenen bu taarruzda ısrar etmesi Batı 

cephesinde köklü bir değişimi beraberinde getirecekti. Mustafa Kemal Paşa, Cephesi ikiye 

bölmeyi, önemli kısmı içeren alanı Batı Cephesi olarak adlandırıp başına İsmet Bey’i
53

 

getirmeyi, güney kısmı içeren bölgeyi de Konya taraflarına göndermeyi düşündüğü Refet 

Bey’in komutasına vermeyi uygun bulacaktı. Bu arada her iki cephe doğrudan Müdafaa-i 

Milliye Vekili Fevzi Paşa’nın vekâlet edeceği Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti’ne bağlı 

olacaktı.
54

 Başarısız Gediz taarruzu nedeniyle komutanlık nüfuzu sarsılmış görünen Ali Fuat 

Paşa’yı Ankara’ya çağıran Mustafa Kemal Paşa bizzat karşıladığı Garp Cephesi Komutanı’nı 

Kuva-yı Milliye kıyafetinde görünce komutanı bu kıyafete rağbet ettiren zihniyetin cephe 

üzerinde ne denli etkili olduğunu anladığını söyleyecek ve kısa bir mütalaanın ardından 

kendisini Moskova Büyükelçisi olarak görevlendirecekti.
55

 

Ülke savunması için çok defa maddi yardım talebinde bulunmasına rağmen kendisine 

zorluk çıkarıldığını söyleyen Ali Fuat Paşa, 18 Kasım tarihli bir telgrafla kendisine ümitsizliğe 

düşmenin doğru olmadığını ve istenen paranın ertesi gün gönderileceğini söyleyen Mustafa 

Kemal Paşa tarafından önemli bazı hususların konuşulması için 19 Kasım’da Ankara’ya 

çağırıldığını söylemektedir. Ankara’da alışılmışın dışında bir merasimle karşılanan Ali Fuat 

Paşa’ya yakın zamanda Moskova’dan dönmesi beklenen Bekir Sami Bey heyetinin orada 

başarılı olamadığını söyleyen Mustafa Kemal Paşa, Milli Hareket’in tanınmış bir isminin 

büyükelçi olarak gönderilmesinin İcra Vekilleri Heyeti’nce kararlaştırıldığını ve bu görev için 

                                                           
50 Taarruza Ertuğrul Grubu Komutanı olarak katılan Kâzım (Özalp) Paşa da bunu doğrulamakta, Çerkez Ethem ve 

kardeşlerinin Yunanlılara saldırmak istediğini, ancak kuvvetlerini yetersiz gördükleri için Ali Fuat Paşa ile 

görüştükten sonra taarruza karar verdiklerini ifade etmektedir. Bkz. Kâzım Özalp, Milli Mücadele, c.I, TTK yay., 

Ankara, 1998, s.164. 
51 Atatürk, age, s.331-332. 
52 Cebesoy, age, s.496-497. 
53 İsmet Bey’in Batı Cephesi Komutanlığı’na tayini 8 Kasım 1920, komutayı eline aldığı tarih ise 10 Kasım 1920 

idi. Bkz. İsmet İnönü, Hatıralar, c.I, Bilgi Yayınevi, İstanbul, 1987, s.214. 
54 Harp Tarihi Vesikaları Dergisi, sayı 52, vesika 1197, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1965; Atatürk, age, s.336. 
55 Atatürk, age, s.336-337.  
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en uygun kişinin kendisi olduğunun ileri sürüldüğünü ifade etmişti. Mustafa Kemal Paşa, 

Sovyet Rusya ile olan dostluk münasebetlerinin bir an önce kurulması gerektiğini, kendisinin 

Meclis Başkanı ve doğal olarak hükümet reisi olmaması durumunda bu vazifeyi memnuniyetle 

kabul edeceğini ilave etmiş ve kendisinden bu önemli görevi kabul etmesini istemişti. 

Alışılmışın dışında karşılama töreni yanında yeni görevinin kendisine söyleniş biçimi 

nedeniyle Ankara’da bir güvensizlik ve emniyetsizlik olduğunu ve şahsi bir yönetim fikrine 

doğru gidildiği yönündeki söylentilere hak vermeye başladığını söyleyen Ali Fuat Paşa, 

Mustafa Kemal Paşa’nın yeni idareyi Ankara muhitinin bu zihniyetiyle yürütmek durumunda 

kaldığının altını çizmekte, bu tayinin yapılış şeklinden duyduğu rahatsızlıktan bahsederken de 

bazı mebusların soru önergesiyle bir büyükelçinin Moskova’ya tayin edildiğinin ortaya 

çıktığını, böylelikle bilgisi dışında henüz Kasım ayı başlarında bu göreve getirildiğini 

öğrendiğini ifade etmektedir. Öte yandan Ali Fuat Paşa, Moskova Büyükelçiliği’ne tayin 

edilmesinin asıl sebebinin İngilizlerin ve İstanbul Hükümeti’nin isteğiyle kendisinin 

Ankara’dan uzaklaştırılması için yapılan girişimler olduğunu söylemektedir. Buna göre 

Sadrazam Tevfik Paşa, Ahmet İzzet Paşa’dan Dahiliye Nezareti’ni kabul etmesini ve bundan 

sonra Ankara ile temasa geçilebileceğini söylemişti. İstanbul Hükümeti Ankara ile temas 

kurmak amacıyla Ali Fuat Paşa’nın Batı Cephesi ve Ankara’dan uzaklaştırılması gibi bazı 

şartlar ileri sürmüştü.
56

 Bütün bu ifadeler değerlendirildiğinde Ali Fuat Paşa’nın Batı 

Cephesi’nden alınmasının nedenini, Ankara’nın İstanbul ile temas kurabilme isteği nedeniyle 

kabul ettiği ileri sürülen şartlarda değil, milis kuvvetlere bakışı nedeniyle kendisinin düzenli 

orduya geçiş konusunda adım atılacak bir kişi olarak görülmemesinde aramak daha doğru 

olacaktır. 

Ali Fuat Paşa Moskova’dan 1922 yılı Haziran ayı başında dönmüş, Anadolu ve Rumeli 

Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanlığı’nı üstlenmişti. Yukarıda değindiğimiz Keçiören 

Görüşmesi sırasında Mustafa Kemal Paşa saltanat ve hilafet hakkında ne düşündüğünü 

kendisine de sormuş, Moskova’dan yeni geldiği için genel durumu yeterince tespite zaman 

bulmadığını belirten Ali Fuat Paşa kesin bir fikir beyan etmemişti. Nutuk’a bakıldığı zaman da 

görülebilecektir ki, Milli Mücadele süresince yol arkadaşları içerisinde Mustafa Kemal Paşa ile 

en az sorun yaşayan kişi Ali Fuat Paşa olmuştur. İki yol arkadaşı arasında Milli Mücadele 

sırasında yaşanan en ciddi sorun Ali Fuat Paşa’nın Batı Cephesi Komutanlığı’ndan alınması 

sürecinde yaşanmışsa da Mustafa Kemal Paşa arkadaşını rencide edecek bir tavır almamış, 

aksine Sovyet Rusya’ya büyükelçi olarak görevlendirmek suretiyle kendisini o sırada önemli 

addedilebilecek bir göreve getirmişti. 

d) Mustafa Kemal Paşa ile Refet Bey Arasındaki Anlaşmazlıklar 

Mustafa Kemal Paşa, Şişli’deki evinde yapılan toplantılar sırasında Anadolu’da bir görev 

almayı kabul eden Albay Refet Bey’i 3. Kolordu Komutanlığı’nı üstlenmesi amacıyla 

beraberinde Samsun’a götürmüş, oraya vardıktan sonra kendisinden Samsun Mutasarrıflığı’nı 

da üstlenmesini istemişti. Mili Mücadele’nin başlamasından sonra Mustafa Kemal Paşa ile 

Refet Bey arasındaki ilk anlaşmazlık Amasya Kararları’nın imzalanması sırasında yaşanmıştı. 

Kendisini Sivas’a göndermeyi düşünen Mustafa Kemal Paşa tarafından birkaç kez gelmesi 

yönünde emir verilmesine rağmen toplantının ancak sonlarında Amasya’ya gelen Refet Bey 

kararların imzalanması noktasında da tereddütlü bir tavır içinde olmuştu. İmza atmaktan 

çekinen ve bir kongre toplanmasındaki amaç ve yararı anlayamadığını söyleyen Refet Bey bu 

                                                           
56 Cebesoy, age, s.560-566.  Adıvar da düzenli ordunun başlangıcındaki çabasına dikkat çektiği Ali Fuat Paşa’ya 

karşı güçlenen bir hareket olduğunu ve ordudaki başıbozukluğa karşı hoşgörülü davranışları ileri sürülerek Ali Fuat 

Paşa’nın Batı Cephesi’nden uzaklaştırılmak istendiğini söylemektedir. Kendisine göre bu iş o kadar kolay 

olmayacak, Moskova Büyükelçiliği gibi önemli bir görevin imdada yetişmesi gerekecekti. Bkz. Halide Edip Adıvar, 

Türkün Ateşle İmtihanı, Atlas Kitabevi, İstanbul, s.147. 
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tavrıyla Mustafa Kemal Paşa’yı üzmüş, metne de ancak Ali Fuat Paşa’nın açıklamalarından 

sonra kendine has bir işaret koymuştu.
57

 Mustafa Kemal Paşa kongre nedeniyle Sivas’a ulaştığı 

zaman da kendisini karşılayanlar arasında Refet Bey’i görememiş, araştırma sonucunda Refet 

Bey’in Ankara’da olduğunu öğrenmişti. Ali Fuat Paşa’ya verilen emirle kendisinin bir an evvel 

Sivas’a gelmesi istenmiş, kongre başladıktan ancak üç gün sonra Sivas’a gelen Refet Bey, 

Mustafa Kemal Paşa tarafından Temsil Heyeti üyesi olarak kongreye takdim edilmişti.
58

 Refet 

Bey’in Mustafa Kemal Paşa’nın tepkisini çeken bir başka tasarrufu Amasya’da komutanın 

hiçbir şekilde terk ve başkasına devrolunmayacağı yönünde bir karar alınmasına
59

 rağmen 3. 

Kolordu Komutanlığı’nı bırakmasıydı. Mustafa Kemal Paşa 7 Temmuz 1919 tarihinde 

yayımladığı bir bildiriyle bu kararı yumuşatmış, komutanların herhangi bir nedenle 

görevlerinden alınmaları halinde, eğer yeni komutan birlikte çalışılabilecek biriyse komutanın 

kendisine devredileceği, eski komutanın da bölgesinden ayrılmadan çalışmasına devam 

edeceği, aksi halde komutanın terkinin söz konusu olamayacağı şeklinde değiştirmişti. 13 

Temmuz’da Mustafa Kemal Paşa’ya bir telgraf çeken Refet Bey, İstanbul Hükümeti tarafından 

3. Kolordu Komutanlığı görevinden alınıp İstanbul’a gitmesinin istendiğini ve kendisinin 

görevi Selahattin Bey’e devrettikten sonra askerlikten istifa ettiğini bildirmişti. Ne var ki Refet 

Bey’in geçerliliğini korumakta olan hususları dikkate almadan hareket etmesi Mustafa Kemal 

Paşa tarafından hoş karşılanmamıştı. Mustafa Kemal Paşa’ya göre Refet Bey, Milli Hareket’e 

bakışı pek bilinmeyen, Samsun’a kadar bir İngiliz gemisiyle geldiği için İngiliz siyasetine 

hizmet etmesi muhtemel Selahattin Bey’e görevi devretmekte acele etmemeli, en azından 

kendisine danıştıktan sonra bir adım atmalıydı. Bununla beraber Refet Bey, komutayı 

devrettikten sonra da Selahattin Bey’e Milli Hareket’in bakışını anlatmak ve kendisini Mustafa 

Kemal Paşa ile irtibata geçirmek amacıyla orada kalmalı, bunu başaracağı zamana kadar görev 

bölgesinden ayrılmamalıydı.
60

 

Refet Bey’in 1919 yılı Kasım ayından ertesi yıl Mart ayına kadar bulunduğu Batı 

Anadolu’daki bir takım hareketleri de Mustafa Kemal Paşa tarafından hoş karşılanmamıştı. 

Demirci Mehmet Efe’den komutayı almayan veya almasına izin verilmeyen Refet Bey’in 

Temsil Heyeti’nin aksi yöndeki kararına rağmen bir Fransız torpidosuyla İstanbul'a giderek 

bazı arkadaşlarıyla görüşmeler yapması gibi başına buyruk tavırları Mustafa Kemal Paşa için 

anlaşılmaz bir durum olarak görülmüştü. Öyle ki Mustafa Kemal Paşa, Nutuk’ta Refet Bey’in 

İstanbul’la ne ilişkisi olabileceğini sorduktan sonra Nazilli-Balıkesir-Bursa yolunun 

İstanbul’dan geçmesini anlamakta zorlandığını, hafif olarak nitelendirdiği bu hareket nedeniyle 

düzenli ordunun kurulacağı zamana kadar Aydın ve Salihli cephelerinde sevk ve idarenin 

kurulamadığını ifade etmişti.
61

 

Refet Bey’in Mustafa Kemal Paşa tarafından anlaşılmaz bulunan bir başka tavrı Konya’ya 

gönderilmesi sırasında ortaya çıkmıştı. 2. Ordu Müfettişi Cemal Paşa’nın Amasya 

Kararları’ndan on gün kadar sonra Konya’dan İstanbul’a gitmesi, Kolordu Komutanı 

Selahattin Bey’in de habersiz şekilde İstanbul’a gitmesiyle Konya ve çevresi Milli Hareket 

aleyhtarı olduğu bilinen Vali Cemal Bey’in kontrolüne geçmişti. Konya’da duruma hâkim 

olması için Albay Refet Bey görevlendirilirken durumdan haberdar olan Vali Cemal Bey 

                                                           
57 Atatürk, age, s.23. 
58 Age, s.57; Mehmet Özdemir, Refet Bele, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi 

Enstitüsü, Ankara, 1992, s.33. 
59 Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele-Mutlakıyete Dönüş (1918-1919), c.I, Türkiye İş Bankası 

Kültür yay., İstanbul, 1998, s.425-427. 
60 Atatürk, age, s.34-35. 
61 Atatürk, age, s.190-191. Akşin, Refet Bey’in komuta edememesinin nedeni olarak kendisiyle birlikte yaveri, emir 

subayı ve Binbaşı Nazım’ın maaşlarının Redd-i İlhak Harekât-ı Milliye Heyet-i Milliyesinden alınmasını 

göstermektedir. Bkz. Akşin, İstanbul…, c.II, s.78-79. 



 
 
 
    
                                                                                                                                                                                                                 Serkan ÜNAL  

 
Journal of History Studies 

JHS 

345  
 

H i s t o r y    
S t u d i e s 

 
Volume 6 
Issue 3 
April 
2014 

 

 

mahkûmlardan bir kuvvet oluşturmak istemiş, ancak halkın harekete geçmesi üzerine 26 

Eylül’de İstanbul’a kaçmak durumunda kalmıştı. Refet Bey’in Konya’ya giderken Mustafa 

Kemal Paşa’dan kendisini 2. Ordu Müfettişliği’ne getirmesini istemesi, milli mesai ve başarı 

için resmi unvan ve yetkiler şartsa bunların kendisinde de olmadığını düşünen Mustafa Kemal 

Paşa tarafından hayli garip karşılanmıştı.
62

 

Mustafa Kemal Paşa Refet Paşa’yı, İzzettin Paşa Çerkez Ethem’le savaşırken ve yardıma 

ihtiyaç duyarken seyirci kalmak suretiyle büyük bir fırsat kaçırmak, böylece Çerkez Ethem ve 

kardeşlerinin geri çekilmesine müsait bir durum bırakmakla da suçlamaktadır.
63

 Mustafa 

Kemal Paşa’nın Refet Paşa’ya eleştiri getirdiği bir başka hadise Ali Fuat Paşa’nın Batı Cephesi 

Komutanlığı’ndan alınmasının ardından Batı Cephesi’nin ikiye ayrılmasından ve güney kısmı 

içeren bölgeye Refet Paşa’nın getirilmesinden beş ay kadar sonra yaşanmıştı. 1921 yılı Nisan 

ayı başlarında kazanılan İkinci İnönü Zaferi sonrasında Yunanlılar Uşak bölgesinde geri 

çekilmeye başlamış, Güney Cephesi Komutanı Refet Paşa 12 Nisan’da emrindeki kuvvetlerle 

Aslıhanlar civarında bulunan bir düşman alayına saldırmıştı. Yunanlıların bir hat tutmak 

amacıyla geri çekilmeleri Refet Paşa’nın muharebenin sonucunu yanlış yorumlayarak 

kazandığını zannetmesine neden olmuştu. Düşmanın amacına uygun olarak Dumlupınar’da 

savunması kolay, hâkim ve sağlam bir mevki aldığının anlaşıldığını söyleyen Mustafa Kemal 

Paşa, başında bulunduğu orduda Refet Paşa’ya karşı bir güvensizlik olduğunun anlaşıldığını, 

Fevzi ve İsmet Paşaların durumu yerinde incelemek için Refet Paşa’nın karargâhına gittiğini, 

Refet Paşa’nın görevine bir süre daha devam etmesi yolunda meselenin halline çalışıldığını, 

bununla beraber zaman geçmeden bu durumun hem uygun hem mümkün olmadığı kanaatinin 

ortaya çıktığını söylemektedir. Fevzi ve İsmet Paşalarla birlikte Refet Paşa’nın karargâhına 

giden Mustafa Kemal Paşa, durumu yakından gördükten sonra Güney Cephesi’ni Batı 

Cephesi’ne bağlamış, Refet Paşa’dan başka bir görevlendirme için Ankara’ya gitmesini 

istemişti. Mustafa Kemal Paşa’nın tepkisini çeken gelişmeler esasında bundan sonra 

başlamıştı. Mustafa Kemal Paşa Refet Paşa için Müdafaa-i Milliye Vekâleti’ne düşünürken 

Refet Paşa açıkça ifade etmese de kendisi için başkomutanlık makamı olan Erkan-ı Harbiye-i 

Umumiye Vekâleti’ni istemekteydi. Mustafa Kemal Paşa başkomutanlık makamı olarak 

gördüğü bu vekalet için gereken vasıfların Refet Paşa’da olmadığını kendisine açık bir şekilde 

söylemişti. Refet Paşa, bunun üzerine Müdafaa-i Milliye Vekâleti’ni kabul etmeyeceğini 

söylemiş, Mustafa Kemal Paşa da ‘O sizin bileceğiniz iştir’ demişti.
64

 Bu konuşmadan sonra 

Refet Paşa, Kastamonu taraflarında dinlenmeye çekilmiş, Dahiliye Vekili olarak seçildiği 1921 

yılı Haziran ayı sonuna
65

 kadar atıl durumda kalmıştı. 

Müdafaa-i Milliye Vekili Refet Paşa, Sakarya Zaferi’nden sonra Yunanlıları ülkeden 

atmak amacıyla yapılması beklenen taarruzun gecikmesi dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa 

aleyhinde gelişen muhalefete destek vermişti. Meclis’te Başkomutanlık ve Erkan-ı Harbiye-i 

Umumiye Vekâleti’nin cephede değil de Ankara’da oturduğu, ordu adına işlerin iyi gitmediği, 

bir harp encümeni oluşturularak ordunun durumunun incelenmesi gerektiği, Mustafa Kemal 

Paşa’nın hem Meclis Başkanlığı hem de başkomutanlığı üstlenmesinin bazı zorlukları olduğu 

ve İcra Vekilleri Heyeti Reisi Fevzi Paşa’nın Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisliği’ni 

bırakmasının Erkan-ı Harbiye işleri için iyi olacağı yönünde bazı eleştirilerde bulunmuştu. 

Muhalefetin ve Refet Paşa’nın eleştirilerinden rahatsız olan Mustafa Kemal Paşa söylenenlerin 

                                                           
62 Atatürk, age, s.114-115. 
63 Age, s.367-368. 
64 Atatürk, age, s.389-391. 
65 TBMM Zabıt Ceridesi, Birinci Dönem, c.11, s.79-85, 30 Haziran 1921. 



 

  

Mustafa Kemal Paşa ile Yol Arkadaşları Arasında Milli Mücadele Sırasında Yaşanan  Bazı Anlaşmazlıklar 

 
Journal of History Studies 

JHS 

346 

H i s t o r y    
S t u d i e s 

 
Volume 6 
Issue 3 
April 
2014 

 

 
 

yapılıyor olmasının bir mahzuru olmadığı cevabını verme lüzumu hissetmiş, eleştirileri revaç 

bulmayan Refet Paşa bu nedenle istifaya hazırlanmış ve Rauf Bey’le aynı gün istifa etmişti.
66

 

Başkomutanlık kanununun uzatılmasından önceki gece Rauf Bey, Refet ve Ali Fuat 

Paşaların Mustafa Kemal Paşa ile yaptıkları görüşme Refet Paşa’nın Keçiören’deki evinde 

gerçekleşmişti. Ertesi gün uzatma kararını Meclis’ten geçiren Mustafa Kemal Paşa, Büyük 

Taarruz öncesinde 2. Ordu Komutanlığı teklifinde bulunduğu Refet Paşa’dan olumsuz cevap 

almıştı.
67

 Böylece Refet Paşa düşmana son darbenin vurulduğu sırada aktif bir görevde 

bulunma şansını kaçırmıştı. Yine de Mustafa Kemal Paşa, zaferden sonra Rauf Bey’in araya 

girmesiyle Doğu Trakya’nın teslim alınmasını gerçekleştirecek TBMM Fevkalade Temsilciliği 

gibi önemli bir görevi Refet Paşa’ya vermişti. 

Sonuç 

1919 yılı Haziran ayında Amasya’da bir araya gelerek vatanın kurtarılmasının reçetesini 

hazırlayan Mustafa Kemal, Kâzım Karabekir, Ali Fuat Paşalar ile Rauf ve Refet Beylerden 

oluşan Milli Mücadele’nin öncü kadrosu aynı zamanda bir yol arkadaşlığı sürecini 

başlatmışlardı. Ne var ki Milli Mücadele’nin lideri Mustafa Kemal Paşa ile yol arkadaşları 

Milli Mücadele sırasında ve sonrasında yaşanan bazı anlaşmazlıklar neticesinde bir yol 

ayrımına gelmişlerdi. Yol ayrımına giden süreç esas itibarıyla Milli Mücadele sırasında 

başlamıştı. Milli Mücadele’nin birleştirici atmosferi içinde fikri uyuşmazlıklar arka plana 

atılırken, zaferin ardından başlayacak yeni dönemde Mustafa Kemal Paşa’nın düşündüklerini 

hayata geçirmesiyle birlikte bir yol ayrımı kaçınılmaz olmuştu. Yukarıda bazılarına 

değindiğimiz Milli Mücadele devam ederken yaşanan anlaşmazlıklar yanında ‘milli bir sır’ 

olarak içinde sakladığını söylediği devrimci düşüncelerini zamanı geldikçe uygulamaya 

koyması Mustafa Kemal Paşa ile yol arkadaşları arasındaki görüş farklılıklarını net bir şekilde 

ortaya çıkarmıştı. Zira Mustafa Kemal Paşa, yeni bir toplum düzeni kurma düşüncesinin Milli 

Mücadele sırasındaki yol arkadaşları ile hayata geçirilmesinin zorluğunu görmüş, bu nedenle 

yoluna yeni yol arkadaşları ile devam etme yoluna gitmişti. 
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