ATATÜRK'ÜN SELÂNIK'TEKI ASKERLIK
HAYATINA AIT HATIRALAR
BEHIÇ ERKIN
Büyük halaskar Atatürk hakk~ nda her memlekette her lisanda
çok yaz~~yaz~ld~. Benim kalemim bu büyük dahiye dair yaz~~yazma~a
müsait de~ildir, yeltensem belki bir hata i~lemi~~olurum, bu dü~ünce
ile ben, Atatürk'ün Selânik'teki baz~~menkibeleri ile sonradan aram~zda geçen baz~~ konu~malar~~arma~an kitaba hediye etmekle iktifa
ediyorum :
Atatürk'ü ne vakit tan~d~m:
Erkarnharbiye Kola~as~~ (~imdiki ön yüzba~~ya muadil) Mustafa
Kemal Bey'i (Atatürkü) 1907 senesinde Selanik'te tan~d~m, merkezi
~am'da bulunan be~inci ordudan merkezi Selanik olan üçüncü
orduya nakledilrni~~ve ordu erkâmharbiyesine memur olmu~tu. Az
zamanda sevi~tik ve samimi dost olduk. Bütün hayatlar~~boyunca
bir arada iken s~k s~k görü~ür ve gaybubetlerinde muhabere ederdik.
Selanik'te ak~amlar~~ daireden ç~k~nca arkada~lariyle oran~n
me~hur gazinolar~ndan Olimpos palas ve Yonyo'da, yaz~n Beyazkule
bahçesinde toplan~r ve en çok memleket i~lerinden bahsederdik.
Mustafa Kemal Bey bizimle, yani erkarnharbiye subaylarile birle~mekle beraber daha ziyade genç zabitlerle Kristal gazinosunda
bulu~ur ve onlar~~istikbale haz~rlama~a çal~~~rd~.
Mustafa Kemal Bey'in ordunun talim ve terbiyesindeki büyük ba~ar~lar~ :
23 Temmuz 1908 de kanuni esasinin meriyete girmesinden sonra
Mustafa Kemal Bey subaylar~n siyasetle me~gul olmamas~~ fikrini
ileri sürer ve onlara askeri vazifelerini telkine çal~~~rd~.
Italyanlar~n Trablusgarb'a taarruzlar~~üzerine, Bingazi'ye giden
Mustafa Kemal Bey'e Selânik'ten memleketin o zamanki durumu
hakk~nda yazd~~~m mektuba Bingazi'de Ayn~mansur karargah~ndan
~~6 Temmuz 328 (29 Temmuz ~~9 ~~2) tarihle verdi~i cevab~n bir f~kras~nda "askerleri siyasetle i~tigalden men için maddei kanuniye
yapm~~lar, ben iki sene evvel hasbettesadüf bulundu~um bir kongrede
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"askerleri b~rak~n~z!,, dedi~im için mürteci oldum, idama mahküm
edildim" diye yaz~yordu. Bu mektup Gazi'nin emirlerile 1925 senesi
Eylülünde Hâkimiyeti Milliye gazetesinde ne~ir olundu. Bu mektubun asl~~Gazi'nin di~er mektuplarile beraber Türk ink~lap Tarihi
Enstitüsüne taraf~mdan hediye edilmi~tir.
Mustafa Kemal Bey, yüksek askeri kabiliyeti ve nefsine büyük
itimad~~ dolay~siyle subaylar~n ilmen ve fikren yeti~tirilmesi için
rütbesinin küçük olmas~na ra~men çok çal~~m~~~ ve muvaffak da
olmu~tu.
Bu maksatla o zaman Selanik'te kurulan zabitan talimgab~~
komutanl~~~na tayinini istedi; orduca inha olundu; fakat rütbesi
küçüktür diye yapmad~lar. Bir alman yarbay~n~~gönderdiler.
Bu s~rada Selânik'teki bir piyade alay~~komutan yekilli~ine tayin
edildi, bu alay~~ hakikaten iyi yeti~tirdi.
908 Ocak ay~nda Selanik civar~ nda Sedes çiftli~i etraf~nda bir
askeri tatbikata gittik. Ben o zaman 17 nci ni~anc~~taburu binba~~s~~
idim. Mustafa Kemal Bey benim misafirim olarak tatbikatta bulundu.
Yine Ayn~mansur karargah~ ndan 20 Mart 1328 (2 Nisan 1912)
tarihinde bana yazd~~~~bir mektupta bizim, Sedes çiftli~i manevras~n~n Ayn~mansur civar~nda ~talyanlara kar~~~yap~lan muharebenin
baz~~safhalar~na benzedi~ini hikâye ediyordu.
1909 senesi 28 Hazirandan 31 Temmuza kadar devam eden bir
erkarnharbiye seyahatine ben de i~tirak etmi~tim; o zaman Selanik - Dersaadet iltisak hatt~~askeri komiseri idim". Bu seyahati
ordu erkamharbiye reisi Ali R~za Pa~a idare ediyordu. Hakikatte
seyahati te~vik eden, haz~rlayan, harekat~~ idare eden, tatbik mevkiine koyan ve kriti~ini yapan hep kola~as~~Mustafa Kemal Bey idi.
Büyük rütbeli arkada~lar~n~~gücendirmeden bu vazifeyi yapma~a
pek muvaffak olmu~~ve hepimizi müstefit etmi~ti.
Yine ayn~~sene içinde Selanik'te bir kolordu harp oyunu tertip
edilmi~ti. Bu harp oyununun tertibi, idaresi Mustafa Kemal Bey'e
b~rak~lm~~t~. Çok güzel idare etti; neticede kolordu komutan~~ nam~na
harekat~~ çok maharet ile kritik etti; bu i~te de yüksek kabiliyetini
gösterdi. Ordu müfetti~i kriti~i çok be~endi.
908 ink~lab~ndan evvel Sultan Hamid'in vehminden dolay~~
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manevra yap~lmazd~. Ink~ laptan sonra az çok geni~~mikyasta manevralar yap~ld~.
Rumeli'de Köprülü civar~ nda yap~ lan bir suvari manevras~n~~
yine a~a~~~yukar~~ Mustafa Kemal Bey tertip, idare ve kritik etmi~ti.
Mustafa Kemal Bey'in memur bulundu~u 5 inci kolordu tabiye
tatbikat~~ seyahatleri yap~ lm~~~ve Mustafa Kemal Bey bu manevralara dair "Cumal~~ ordugahl" ve "tabiye tatbikat~~ seyahati" namile
iki kitap ne~retmi~ti.
Bu suretle bu manevralarda bulunmayan arkada~lar~~ da istifade
etmi~ ti, bu iki eserden birer nüshas~~ kütüphanentde mevcuttur.
Ink~ laptan sonra erkâmharbiyei umumiyeden erkan~harbiye
subaylar~ na askeri meseleler gönderilir, bunlar~ n hallinde gösterdikleri muvaffakiyete göre sicillerine i~aret edilirdi. Birgün arkada~larla
Beyazkule bahçesinde otururken, ben: "Mustafa Kemal Bey, erkan~harbiyeden gelen meseleyi hallettin mi?" diye sordum; "Hay~ r halletmedim ve etmiyece~im, ben onlara mesele vereyim." demekle nefsinc
kar~~~ne kadar itimad~~ oldu~ unu göstermi~ti.
Milli Mücadelede:
Ben 5 Temmuz 1920 de Istanbul'dan Ankara'ya geldim, Mustafa Kemal Pa~a'y~~ziyaret ettim. O zaman Naf~ a Vekili olan rahmetli
Ismail Faz~l Pa~ a bana Anadolu demiryollar~~ Umum Müdürlü~ünü,
Erkan~ harbiyei Umumiye Reisi Ismet Bey de (Say~ n Ismet Inönü)
Erkarnharbiyei Umumiye ikinci rcisli~ini teklif etti. Mustafa Kemal
Pa~a'y~~ görerek hangisini kabul edeyim diye cmirlerini sordum, demiryollar~~mühimdir, onu kabul et buyurdular ve öyle oldu.
Mustafa Kemal Pa~a'n~ n beni bir imtihan~~:
Eski~ ehir'de, Demiryollar Umum Müdürü iken 1920 senesi
sonlar~na do~ru, Naf~ a Vekili bulunan rahmetli Ismail Faz~l Pa~a,
beni Ankara'ya ça~~rd~ ; Icra Vekilleri Heyetine götürdü. O zamanlar
vekiller heyetine Mustafa Kemal Pa~a reislik ederdi. Mesele gayri
müslim personelin demiryollar~ ndan uzakla~t~r~ lmas~~ imi~ . Ben, bu
mütehass~slar~~ ç~ karamam, evvela adam yeti~ tirelim, sonra bu i~~
olabilir demekte ~srar ettim, ~srar~ m kar~~s~ nda bir karara var ~ lamad~.
O zaman mühim telâkki edilen bu meseleyi ba~ba~a Mustafa
Kemal Pa~ a ile görü~ meye karar verdim.
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Ben, "e~er siz bu fikirde iseniz, beni bu vazifeden af buyurunuz,
demiryollar~n~~acemi ellere vermek mesuliyetini üstüme alamam".
dedim.
Mustafa Kemal Pa~a, "sen hakl~s~ n; demagoji yap~ yorlar" dedikten
sonra, "sen ne dersin, komunist olsak, bu din ve milliyet davalar~n~~
ortadan kald~rm~~~olur, i~i esas~ ndan hallederiz" dediler, ben "Istanbul'dan Ferid Pa~a hükümeti taraf~ ndan takip edildi~im s~ rada sakl~~
bulundu~um yerde arkada~ lardan kitap isterdim, bu arada komunizme
dair bir kitap göndermi~ler, okudum, akl~m almad~" diyerek bu fikre
muhalefet etmekle beraber içimden "yarabbi Istanbul'dan kaçt~m
buraya geldim, burada da ba~~ ma bir komunistlik ç~kt~" diyordum,
bu mesele üzerinde münaka~a bir saat kadar sürdü.
Me~er Mustafa Kemal Pa~a beni imtihan edermi~. Çerkez
Ethem ve arkada~lar~~Eski~ ehir'de komunizm fikrini yaymakta olduklar~ ndan, acaba beni de a~~lad~lar m~~ diye, bu münaka~aya giri~mi~,
benim komunizme tamamen muhalif oldu~umu anlay~ nca, bana bu
hususta baz~~emirler verdiler, emirlerini ifa ettim, sonralar~~aras~ra
bu meseleyi açar ve "seni nas~ l imtihan ettim" diye lâtife ederlerdi.
Abidin Bey'in kravat~n~~ y~rtmas~~:
Bir gün mebus Dr. Abidin Bey, Büyük Millet Meclisinde boynundaki kravat~~ y~ rtmak surtile garp medeniyetine kar~~~isyan
etmi~ti. O aral~ k Konya'ya gelen Gazi Mustafa Kemal Pa~a'ya "Pa~am
nereye gidiyoruz, kravatlar~~ y~rt~ yorlar, bu ne haldir" dedim. Gazi
bana "sabret, bak neler olacak" cevab~n~~verdiler. Bu sözle ~apka,
lâtin harfleri vesair ink~laplan kastettiklerini ima etmek isterni~lerdi.
Büyük taarruza tekaddüm eden günler:
17 A~ustos 1922 günü Konya'daki evimde yemekten sonra istirahat ederken a~a~~ da bir gürültü duydum, kalkt~m, o anda Gazi
Mustafa Kemal Pa~a'y~~kar~~ mda buldum "aman kimse duymas~n
ben gizli geldim, burada kalaca~~m" dediler.
Bu gizli seyahatin bir mânas~~ oldu~unu sezdim. O günlerde
ba~ba~a konu~urken söz siyasi ve askeri duruma intikal etti. Gazi
bana "dü~ man hakk~ nda ald~~~ m maltimat~~yanyana getirdim, buna
göre art~ k bu badireye son vermek zaman~~geldi~ine hükmettim"
buyurdular. Ertesi gece yar~s~ ndan sonra yine gizli olarak hususi
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bir katarla Ak~ ehir'e hareket buyurdular. Tekrar Konya'ya geldiler,
biraz rahats~zl~klar~~ ve hararetleri vard~ , sonra tekrar Ak~ ehir'e
gittiler, 26 A~ustos 1922 sabah~~"dakika tehiri idam~~ muciptir"
i~aretli bir ~ifreli telgrafnamelerini ald~ m, bunda taarruzun ba~lad~~~ n~~ve hariçle her türlü muhabere ve muvasalenin kesilmesini
emir buyuruyorlard~.
Saltanat~n ilgas~ ndan sonraki durum:
Gazi yine bir gün Konya'y~~ te~rif buyurmu~lard~ . Saltanat~n
ilgas~ ndan bahsederken, ben "Pa~am bu i~~tamam olmad~, bu hanedan yaln~z hilâfetle iktifa etmez, rahat durmazlar" dedim. Bana
cevaben "i~te ~imdilik bu kadar~n~~kurtarabildim, senin korktu~un
ciheti de elbette bir gün halledece~iz" dediler.
~apka meselesinin ba~lang~c~ :
Tarihini nas~lsa kay~t etmedi~im bir gün bir mar~andiz katan~~
ile Ankara'ya geliyordum. Orman çiftli~i önüne geldi~imiz zaman
Gazi'nin yukar~dan a~a~~~do~ru yaya olarak indiklerini gördüm.
Ben pencerede idim. Treni durdurduk, lütfen benim vagon servise
ç~kt~lar. Daha ~apka meselesi bahis mevzuu de~ilken o gün arkalar~ndaki elbise kuma~~ndan ba~lar~ na bir kasket geçirmi~ lerdi.
"elbisemi be~endin mi? bu elbise mutlak bu kasketle giyilir" buyurdular. ~apkay~~kabul ettirmek hakk~ ndaki kararlar~n~ n ilk tezahürü
bu olsa gerek. Oturduktan sonra yaz~hanemin yan~nda birkaç tane
serpu~~gördüler, bunlar nedir dediler. Demiryollar personeli için
bunlardan yapt~raca~~z, musaadesini almak maksadiyle bu nümuneleri Nafia Vekâletine götürüyorum dedim. "Bana bak, bunlara birer
vizier koydur" diye emir buyurdular.
Serpu~lar~~o zamanki Nafia Vekili Süleyman S~ rr~~Bey'e gösterirken Gazi'nin emirlerini de anlatt~m. ~apka aleyhinde oldu~unu
zannetti~im Süleyman S~rr~~Bey "~imdi böyle yaparsak halk demiryolunu ~irket alm~~~zanneder" gibi garip bir fikir beyan etti; ben de
"~irketin mukavelesi mucibince demiryolu personeli fes giymekle
mükelleftir, böyle bir suitefehhüm olamaz" cevab~n~~ verdim, tabii
Gazi'nin emirleri' infaz olundu.
Atatürk'ün bana kar~~~iltifatlan :
Demiryollar Umum Müdürü iken Ankara'ya geldikçe Gazi
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aras~ra benim servis vagonumu ~ereflendirirler ve yemek yerler, geç
vakite kadar kahrlard~. Naf~a Vekili iken de evimi ~ereflendirirler
ve giderken çoktan beri bu kadar iyi vakit geçirmedim diye iltifat
buyururlard~.
~ltifadan cümlesinden olarak bana "Erkin" soyad~n~~vermek
suretiyle iyi tan~d~klar~~hüviyetimi isrnime de izafe buyurmu~lard~.
Bu iltifatlann ebediyen minnettar~pm.

