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Mustafa Kemal’e
komplonun asl› var m›?

G

eçen yaz›m› Rauf Orbay ve Refet Bele
gibi bir zamanlar Mustafa Kemal Atatürk’ün çok yak›n›nda olan, onunla
beraber omuz omuza mücadele vermiß
iki önemli liderin ABD diplomatik
kaynaklar›na göre Cumhuriyet’e karß› bir eylem
içinde olabilece¤i yönündeki bir duyum ile bitirmißtim. Bu istihbarat›n kayna¤› ise yine Ahmet Þerif
el Sunusi’nin özel sekreteri Osman Fahrettin Bey.
‹stanbul’daki ABD Yüksek Komiseri Amiral Mark
L. Bristol taraf›ndan ABD D›ßißleri Bakan› ve yard›mc›s›na ‘gizli’ ibaresi ile gönderilen 867.00/1812
numaral› 26 Temmuz 1924 tarihli rapora ‹stanbul’da aktif bir örgütlenme içinde olan gizli bir örgütün varl›¤›n› iddia ediyor. Bu
nihai amac› iktidardaki
Doç. Dr. örgütün
Cumhuriyet hükümetini devirip
HAKAN yerine bir meßruti monarßi kurÖZOÚLU mak. Bu hareketin as›l ilgilendiCentral ¤i ßey ise din konular›n› AnkaFlorida ra’daki rejime karß› siyasi bir siÜniversitesi lah olarak kullanarak gelecekte
kurulmas› planlanan meßruti
monarßinin baß›na ya Abdülmecit ya da II. Abdülhamit’in o¤lu Selim efendi’yi geçirmek.

Meßruti monarßi istiyorlard›
Osman Fahrettin Bey’in verdi¤i istihbarat buradan sonra daha da ilginçleßiyor. Bunun en önemli
sebebi raporun detaylar›nda yat›yor. Buna göre örgüt k›sa bir süre önce Erenköy’deki bir evde toplanm›ß. Yaklaß›k 25 kißinin kat›ld›¤› toplant›da Rauf Bey ve Refet Paßa da bulunmuß. Rauf Bey yapt›¤› konußmada ‹ngiliz modelinde bir meßruti monarßi sisteminin Türkiye için faydalar›ndan bahsedip Cumhuriyet rejiminin Türkiye’ye uymad›¤›n›
kaydetmiß. Refet Paßa ise Yunanl›lara karß› savaßta
Mustafa Kemal Paßa’n›n arkas›nda olduklar›n›
ama yeni kurulan bu siyasi diktatörlükte kendisine
ve etraf›ndaki gangster gurubuna bu deste¤in art›k verilmeyece¤ini bildirmiß. Refet Paßa bu toplant›da ülkeyi Mustafa Kemal’in de¤il Meclis’in yönetmesi gerekti¤ini sözlerine eklemiß. ‹stihbarata
göre, Lozan Anlaßmas›’n›n imzalanmas›n› tehlikeye atmak istemedikleri için beklemeyi ye¤leyen
bu örgüt ßimdi yavaß yavaß Anadolu’nun de¤ißik
yerlerinde gizlice propaganda yapmaya baßlam›ß.
Bu örgütün ilk aßamada Meclis’i yeni seçimlere
zorlayaca¤›n› belirten Osman Fahrettin, yeni seçimlerin ßüphesiz daha fazla muhalif gurubu
Meclis’e getirece¤ini ve bu yeni Meclis’in de meßruti monarßiyi ilan edece¤ini iddia ediyor.
Mustafa Kemal’in, özellikle Rauf Bey’in Cum-

huriyet rejimine ba¤l›l›¤›ndan ßüphe duydu¤unu biliyoruz. Fakat gerek yapt›¤› konußmalarda gerekse
Nutuk’ta suçlaman›n ötesinde bir delil sunamad›¤›
da bir gerçek. Bu istihbarat›n en önemli özelli¤i e¤er bu bilgiler dogruysa- bize bu suçlamaya destek
verecek bir belge sunmuß olmas›. Peki, bu belgedeki bilgiler do¤ru mu? Bence do¤ru olma olas›l›¤›
yüksek. Gelin birlikte bu belgeyi eleßtirisel bir gözle
okuma¤a çal›ßal›m. Osman Fahrettin Bey’in verdi¤i detaylar›n hiçbirinde tarihsel bir hata yok. Verilen isimler, yer adlar›, ba¤lant›lar hayal ürünü de¤il. Bana göre bu bilgilerin do¤ru olmamas› için
tek sebep Osman Fahrettin’in kasti olarak ABD
diplomatlar›n› yan›ltma¤a çal›ßmas› olabilir. Bunun
için de bir motif olmas› gerekir. Þeyh Sanusi’nin
özel sekreteri olan Osman Fahrettin’in kim oldu¤u
hakk›nda çok ayr›nt›l› bilgiye ulaßamad›m. Sadece
ABD’li diplomatlar onun Bolßeviklerle de ilißkili oldu¤unu bildiriyor. O zaman bu bilgi en çok kimin
ißine yarar sorusundan hareket edelim. Bu bilgiler
Mustafa Kemal’in ßüphelerini do¤rulad›¤›
için acaba Osman Fahrettin Mustafa Kemal’in bir ajan› olabilir mi? Bu tür
ajanlar›n Kemalistler taraf›ndan
kullan›ld›¤›n› biliyoruz, mesela
Þeyh Sait Ayaklanmas›’ndan
sonra ‹stanbul’daki Seyyit AbRefet
dülkadir (ünlü Kürt NakßibenPaßa
di ßeyhi Ubeydullah’›n o¤lu)
böyle bir ajan›n ifadesinden
sonra as›ld›. O yüzden böyle
bir olas›l›k var ama bu bilginin
ABD’ye s›zd›r›lmas›ndan Mustafa Kemal’in ne gibi bir faydas›
olabilir. Osman Fahrettin’in Ankara’n›n ajan› olmad›¤› yolunda
benim kan›m› güçlendiren baßka
bir gerçek, bu bilginin Rauf Orbay’a
karß› ‹stiklal Mahkemeleri’nde (1926
‹zmir Suikast›) kullan›lm›ß olmamas›.
Böyle bir ßahit Rauf Bey’e ölüm cezas› verilmesine sebep olabilirdi. Hâlbuki mahkeme Rauf Orbay’› suçlaman›n ötesinde bir delil sunamad›.

Osman Fahrettin kimin ajan›?
Þu an elimde olan bilgilere göre benim kan›m
Osman Fahrettin’in verdi¤i bilgilerin do¤ru olabilece¤i yönünde. Rauf Orbay’›n meßruti monarßiyi
Türkiye için Cumhuriyet rejiminden daha uygun
görmesi inan›lmayacak bir iddia de¤il. Bu onun vatan haini olmas›n› gerektirmiyor, sadece Cumhuriyet rejimi karß›t› oldu¤unu gösterir. ABD Türkiye
Yüksek Komiseri Mark Bristol, Washington’a bu is-

ABD arßivlerinde 867.00/1745 say›l› 23 Ekim
1923’te yaz›lm›ß bir günlük kayd›na göre ABD’nin
‹stanbul elçili¤inde görevli Mr. Scotten ile Refet
Paßa (Bele) aras›nda ilginç bir konußma geçiyor.
Refet Paßa, Atatürk için “O yak›nda evine tramvay
ile gitmek mecburiyetinde kalabilir” diyor.

tihbarattan üç gün önce 23 Temmuz 1924’de günlü¤üne yazd›¤› bir yaz›da Rauf Orbay’la yapt›¤› bir
görüßme sonundaki izlenimlerini de¤erlendirirken
onun Ankara’daki ‹smet Paßa hükümetine karß›
bir küçümseme içinde olmas›n› bekledi¤ini ama
böyle bir ßey olmad›¤›n› yaz›yor. Tabii bu Rauf Orbay’›n renk vermemek istemesinden dolay› olabilir.

Amiral Bristol’a giden kriptolar
Buna karß› çok önemli baßka bir belge bize Refet
Paßa’n›n daha az politik oldu¤unu ve Mustafa Kemal’e karß› bir hareketin olabilece¤i olas›l›¤›n› güçlendiriyor. Bu belgedeki bilginin do¤ru olmamas›n›
gerektirecek bir ßüpheye pek yer yok. Belge Refet
Paßa’n›n ABD ‹stanbul elçilik binas›na yapt›¤› bir
ziyaretten bahsediyor. ABD arßivlerinde
867.00/1745 say›l› 23 Ekim 1923’te yaz›lm›ß bir
günlük kayd›na göre elçilikte görevli Mr. Scotten
ile Refet Paßa aras›nda çok ilginç bir konußma geçiyor. Bu konußmay› Mr. Scotten Amiral Bristol’a ßöyle bildiriyor: “Ben Refet Paßa’ya
Halife’nin Devlet Baßkan›’na göre
hangi konumda oldu¤unu sordum.
Mesela bir savaß gemimiz ‹stanbul’a gelse ve Devlet Baßkan›
(Mustafa Kemal) ile Halife ayn›
zamanda ‹stanbul’da olsa, onlar› gemimizden yapaca¤›m›z
top at›ßlar› ile selamlamam›z
gerekmektedir ama merak
ediyorum her biri için uygun
top at›ß› kaç tane olmal›d›r.”
Burada okuyucunun da hemen anlayaca¤› gibi ABD’li
diplomat politik bir dille Mustafa Kemal ile Abdülmecit aras›ndaki rütbe fark›n› soruyor. Bu asl›nda Cumhuriyet’in ilan›ndan sonra halifeli¤in kald›r›lmas›na kadar merak edilen bir konu ama dikkatli okuyucu
bu görüßmenin yap›ld›¤› günün Cumhuriyet’in
ilan›ndan alt› gün önce oldu¤unu hemen farkedecektir. Bu soruya Refet Paßa’n›n verdi¤i cevap hem
çok önemli hem de konumuz ile yak›ndan ilgili.
Mr. Scotten, Refet Paßa’n›n önce gürültülü bir
kahkaha att›¤›n› sonra ßunlar› söyledi¤ini kaydediyor: “Dolmabahçe’de oturan o dini beyefendiye
(Abdülmecit) diledi¤iniz kadar top at›n, istedi¤iniz kadar hürmet gösterin. Ama b›rak›n Devlet
Baßkan›’n› (Mustafa Kemal), hiç selamlamay›n.
O sadece içinde bulundu¤u bu tats›z pozisyona
düßtü¤ü için yeterince mutsuz olan bir kißi ve yak›nda evine yine tramvay ile gitmek mecburiyetinde kalabilir. Bizim devletimiz bir demokrasi ve
devlet baßkan› sadece halktan biri.”
Burada Refet Paßa’n›n kulland›¤› alayc› dil ‹ngilizce orijinalde biraz daha belirgin. Alt› gün sonra
Cumhuriyet’in ilan edilece¤ini bilmedi¤i kesin. Benim burada kafama tak›lan Mustafa Kemal için
kulland›¤› “yak›nda evine yine tramvay ile gitmek
mecburiyetinde kalabilir” cümlesi. Acaba bu Mustafa Kemal’e karß› Osman Fahrettin’in bahsetti¤i
Mustafa Kemal’i devirmeyi amaçlayan bir örgütün
varl›¤›na bir destek olarak görülebilir mi? Bence
böyle bir olas›l›k var ama bu görüßmede Refet Paßa’n›n söyledikleri yeterince üstü kapal›.
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