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Ankara'ya Gelen Atatürk'e Pontusçuların Planladığı Suikast Girişimi Nasıl Önlendi?
Pontusçular Samsun'da Yarım Bıraktıkları İşi Ankara'da Bitirmek İstiyorlardı.
Başlıyoruz.

1- Ankara Merkez Kumandanı Binbaşı Abdülkadir Bey de, kardeşi Nuri Bey’i komiser muavini
olarak görevlendirmiş, onu istasyon karakol amirliğine tayin ederek Ankara’ya dışarıdan
gelecek kişileri gözden kaçırmamasını ve istasyonu sıkı bir denetim altında tutmasını
istemişti.
2- Nuri Bey bir gün istasyon civarında dolaşırken kılık kıyafetlerinden yabancı oldukları
anlaşılan üç kişinin tavır ve hareketlerin-den şüphelendi. Bir saat kadar adamları izledikten
sonra cebin-den bir sigara çıkartarak kibriti yokmuş gibi yanlarına yaklaşarak ateş istedi.
3- Adamların çat pat Türkçe konuştuklarını görünce her ihtimale karşı onları karakola
götürüp sorgulamaya başladı. İçlerinden en yaşlısı iri yarı, esmer, palabıyıklı Todori’ydi.
Türkçesi nispeten daha anlaşılır olduğu için cevapları o veriyordu.
4- Fakat diğerleri de lafa karışınca ifadeler birbirini tutmuyordu. İlk ifadenin sonunda üçünün
de evli olduğu, İstanbul’dan ilk defa geldikleri ve Ankara’da kimseyi tanımadıkları anlaşılmıştı.
5- Rum oldukları anlaşılan üç kişi kâh Atina’lı kâh Girit’li olduklarını söylüyorlardı. Ankara’ya
ticaret yapmak için geldiklerini söylediklerinde üzerleri arandı ancak para çıkmadı. Nuri Bey
para olmadan nasıl mal almayı düşündüklerini soruyor ve şüpheleri iyice artıyordu.

6- Nuri Bey’in falaka cezasından sonra Todori her şeyi itiraf etmeye başladı. Kendilerini
Pontusçuların gönderdiğini, Samsun’dan vapurla İstanbul’a oradan da trenle Ankara’ya
geldiklerini söyledi.
7- “Bizi aldattılar. Kimse size bir şey demez Ankara nah böyle karışık, panayır gibi… Kimse
kimseye bakmaz, serbesttir. Orada İngilizler, Fransızlar, Amerikalılar var. Lazım olursa onlar
sizi muhafaza eder. Kimse bir şey yapamaz dediler, aldattılar.”
8- Nuri Bey ne yapmak için gönderildiklerini tekrar sordu. Todori “Biz yapmayacaktık, onlar
yapın dediler. Çok söylediler. Yoksa ben bir şey yapmayacaktım. Amma onlar yapın,
yapacaksın dediler.” diyerek lafı geveleyince Nuri Bey “Neyi yapacaksın dediler? Onu söyle!”
dedi.
9- Todori korkmuş bir halde “Şey, hani Paşa var ya... Mustafa Kemal Paşa... İşte onu… Vurun,
öldürün dediler.” deyince Nuri Bey öfkelendi, “Sen ha… Mustafa Kemal Paşa’yı öldürecektin
ha…” diyerek Todori’yi kafasına vurduğu bir yumrukla yere serdi.
10- Hıncını alamayan Nuri Bey “Vay melun vay! Yaptığınız melanetler yetmiyor da bir de
Paşa’ya kıyacaktınız ha… Kıy bakalım şimdi… Seni namussuz seni!” diye yumruklarını
sıralarken Todori’nin kıpırdamadığını gören polisler onun bayıldığına hükmederek yüzüne su
serptiler.
11- Kendine gelemeyince doktor çağrıldı. Todori yumrukların etkisiyle ölmüştü.
Savcı çağrıldı. Todori’nin darptan öldüğü şeklinde rapor tutuldu.
12- Nuri Bey “Öldüresiye vurmadım. Kendimi tutamadım. Melun yüzü-me karşı Mustafa
Kemal Paşa’yı öldüreceğini söyleyince beynim attı. Geberdi ha? Canı cehenneme. Amma
keşke ölmeseydi de diri kalsaydı. Nasıl olsa darağacına gidecekti.” dedi, diğer mahkûmların
odasına gitti.
13- Todori’nin her şeyi itiraf ettiğini söyleyerek Mustafa Kemal Paşa’yı nasıl öldürmeyi
planladıklarını sordu. Suikastçiler Pontusçuların Ankara’da bekleyen komitacı bir adamlarının
olduğunu ve bu kişinin kendilerine silah ve dinamit temin edeceğini söylediler.
14- Nuri Bey, Todori’yi darp sonucu öldürdüğü için tutuklandı. Yaşananları duyan Atatürk,
Merkez Kumandanı Abdülkadir Bey’i çağırtarak şöyle dedi:
15- “Aferin! Şerirleri vaktinde yakalamaya muvaffak oldunuz. Bu teyakkuzunuzdan dolayı sizi
tebrik ederim. Yalnız Nuri Bey’in maruz kaldığı akıbete çok üzüldüm.
16- Beni öldürmek isteyen ve bunu açıkça itiraf eden bir adam karşısında, beni seven bir

arkadaş vakıa başka türlü hareket edemezdi amma, yumruğu bu kadar kuvvetli olmamalı idi.
Ne çare ki, olmuştur. Buna müteessirim. Ancak kanun, kanundur.
17- Hepimiz ona mutavaata mecburuz. Yalnız gidin benim namıma da hatırını sorun, bir
ihtiyacı varsa temin edin. Umarım ki, nasıl bir vatani his ve tesir altında heyecana gelerek
hareket ettiği nazarı dikkate alınarak mazereti kabul edilir. İnşallah kurtulur.”
18- Pontusçuların Atatürk'e planladıkları son (arşiv belgelerine yansıyan) suikast girişiminden,
Hrisostomos'un intikamını almak için kurulan suikast timinden de daha sonra bahsedeceğim.
Çalışmalarıma destek vermek için patreon hesabıma üye olabilirsiniz.
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