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Mustafa Kemal'in Türk - Italyan sava~~nda (191 ~~2) oynad~~~~
rol iyi bilinmektedir; Deme yak~n~nda Ayn el Mansur'da cephe
Kumandamyd~. Tüm Berka (Sirenayka) vilâyetinin Kumandan~~Enver Bey ayn~~cephede bulunuyordu. Ankara'daki Cumhurba~kanl~~~~
Ar~ivleri'nde, sava~~s~ras~nda Mustafa Kemal'in eliyle yaz~lm~~~belgeler
bulunmaktad~r. Ayr~ca zaman~n gazetelerinde Deme cephesi hakk~nda
bilgi veren yaz~lar ve foto~raflar ç~km~~t~r. Daha sonra, Mustafa Kemal'in cephedeki rolünden ve Enver Bey'le olan anla~mazhklar~ndan
pek az kimse söz etmi~tir. Bu bölge ve sorunlar~~Mustafa Kemal için yabanc~~de~ildi.
Mustafa Kemal'in Libya'y~~ilk ziyareti k~sa süreliydi ve askeri
yan~~s~ra ba~ka bak~mdan da önem ta~~yordu. Siyasal ve askeri ba~kald~r~n~ n nedenlerini incelemek üzere, 1908 y~l~n~n Eylül ay~~
sonunda Ittihad ve Terakki Cemiyeti'nce Libya'ya gönderilmi~~ve
ayn~~zamanda Genç Türkler'in buradaki durumunu güçlendirmesi
buyrulmu~tu. Bu ziyarete ili~kin bilgiler, Mustafa Kemal'in, ölümünden sonra yay~mlanan an~lar~na büyük ölçüde dayal~d~r 1. Zaman~n
Afetinan, "Atatürk'ü dinledim: Trablusgarp'ta Hürriyete Kar~~~Isyan",
Belleten, Cilt. 8, No. 31, (1944), ss. 387-401. Bu yaz~~ ~u kitab~nda yeniden yay~mlanm~~t~r: Atatürk'ten Hât~ralar, Ankara, 1950, ss. 65-83. Ilerdeki al~nt~lar bu kitaptan
verilecektir. Bu ziyaretten söz eden biyo~rafi kitaplar~~ ~unlard~r: Lord Kinross,
Atatürk. The Rebirth of a Nation, London, 1964, ss. 31-33; Y. H. Bayur, Atatürk. Hayati
ve Eseri, Ankara, 1963, ss. 31-34; J. Benoist - Mechin, Le Loup et le Liopard. Mustafa
Kemal ou La Mort d'un E~npire, Paris, 1954, ss. ~~ o-~~~~~ ; A. F. Cebesoy, S~n~f Arkada~~m
Atatürk. Okul ve Genç Subayl~k Hat~ralar~, ~stanbul, 1967, ss. 144-145; H. Froembgen,
Kemal Atatürk. A Biography, New York, 1937, s. 61; D. von Mikusch, Mustafa Kemal.
Between Europe and Asia. A Biography, London, 1931, ss. 73- 74; I & M. Orga, Atatürk,
London, 1962, ss. 30-31; C. H. Sherrill, A Year's Embassy to Mustafa Kemal, New
York, 1934, ss. 27-28; H. C. Armstrong, Gre_y Wolf; Mustafa Kemal, London, 1945,
ss. 19-20; C. Erikan, Komutan Atatürk, Ankara, 1972, ss. 81-83; J. Melia, Mustafa
Kbnal, Paris, 1929, s. 15; "Atatürk", ~slam Ansiklopedisi, Cilt. I, s. 721; Be - Se,
"Türkiye Cumhuriyetinin Bânisi Ata'm~z~n Hayat~, Hizmetleri ve Ölmez Eserleri",
Hayat Tarih Mecmuast, Cilt. 7, no. 74, (1956), S. 141.
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belgeleri, Mustafa Kemal'in bu görevine yeni bir ~~~k tutmaktad~r.
Belgelerin yazarlar~, henüz tan~mad~klar~~bu subay~n ki~ili~i ile etkilenmi~ler, kimi erdemlerini sezmi~ler ve ki~ili~inde büyük bir gelece~in
sakl~~oldu~unu anlam~~lard~r.
O s~rada Libya'da durum kar~~~ kt~ ; bu ise pek al~~~lmam~~~bir ~ey
de~ildi. Osmanl~lar ~~55 ~~'de Trablusgarp'~, daha sonra öteki yerleri
ele geçirdiler, ancak deniz korsanl~~~yla ün yapm~~~olan bu bölgedeki
yönetimleri her bak~mdan yaln~z ismen vard~. 1711-1835 y~llar~nda
Libya'y~~gerçekte, Karamanl~~ailesinden gelen kimseler yönetiyordu.
Ikinci Osmanl~~döneminde ( '835-19 ~ ) bu bölge ço~u zaman
Trablus ve Berka vilâyetlerine ayr~lm~~t~~ve ayr~~ayr~~ yönetiliyordu.
Abdülhamit döneminde, Libya'daki Osmanl~~ordusunun gücü 1890
y~l~nda yakla~~k 8400 ki~iden, 1911 y~l~nda 5000 ki~iye dü~tü; ordunun
araç ve gereçleri de eskiydi. Öte yandan, çok say~da yerel halk, silahland~r~lm~~~olmas~na kar~~n, bu bölgenin askeri gücüne bir katk~da
bulunmuyordu, çünkü bunlar askere al~nm~~~güçler de~illerdi ve zaman zaman hükümete kar~~~tehlike bile yarat~yorlard~. Öteki uzak ve
a~iretlerin ya~ad~klar~~bölgelere gelince, buralarda Osmanl~lar yerel
halk~~silah alt~na almay~~becerememi~lerdi. Gerçekten, Abdülhamit
döneminin sonlar~nda, Hükümet ile yerel halk aras~nda ba~l~ca
anla~mazl~klara, hükümetin bu durumu de~i~tirme çabalar~~ve genel
askerli~i zorunlu k~lmas~~- ki bu ancak 1911 y~l~nda gerçekle~tirilebilmi~ti - yol açm~~t~.
Kimi mutasarr~flar Libya'ya yenilikler getirmeye çal~~t~larsa da,
halk genel olarak yenilikleri benimsemek için ilgi ve istek göstermiyordu. O devirde rejim için tehlikeli görülen çok say~da Genç Türkler ve siyaset adamlar~~Libya'ya sürgüne gönderilmi~ti. Ço~u tutuklu
de~ildi; burada yönetim i~lerinde ve orduda görev yap~yorlar ya da
ö~retmen, doktor ve tüccar olarak i~~görüyorlard~. Siyasal, toplumsal,
kültürel ve ekonomik görü~lerini tüm ülke yüzeyinde yaymaya çal~~~yorlar ve e~itimsel çabalar~nda gerçekten ba~ar~~gösteriyorlard~.
Izleyen olaylar, etkilerinin sürekli olmad~~~n~~gösterir gibiydi. Abdülhamit döneminde, son Trablus Mutasarr~fi, ayn~~zamanda
Trablus ve Berka vilâyetlerinin Kumandan~~olan Recep Pa~ayd~~
(1904-1908). Rejim için tehlikeli görülerek, önce yaln~z Kumandan
olarak, 1896 y~l~ nda bu uzak Vilâyete gönderilmi~ti. Recep Pa~a
öteki sürgünlere büyük yard~m gösteriyor ve onlar~n devrimci çabalar~n~~destekliyordu. Halk onu pek çok seviyor, iyi yürekli ve anlay~~l~~
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bir Mutasarr~f olarak görüyordu. Avrupa'da sürgünde bulunan Genç
Türkler, onun emrinde bir Hükümet darbesi gerçekle~tirme giri~iminde bulunduklar~~zaman, Genç Türkler'le, yak~n ili~kileri bütün
aç~kl~~~yla ortaya ç~kt~. Bu tasar~, onun kusuru olmayan bir ihmal
yüzünden gerçelde~emedi 2 .
Libya'da, Genç Türk Devrimi'ne (23. 7. 08) kar~~~gösterilen
tepkiler birkaç evreden geçmi~tir. Bunun ba~l~ca nedeni, de~i~ikliklerin anlam~na ve Libya'ya getirdiklerine ili~kin yanl~~~anlamalard~r.
Devrim'e kar~~~tav~r de~i~mesinde, ki~isel s~k~nt~~ve güçlükler de önemli
rol oynam~~t~r. Türkler'le birlikte Araplar'dan olu~an binlerce ki~i,
1876 Anayasas~'n~n geri getirilmesi ve genel af ç~kar~lmas~~için 26. 7. o8
gecesi Trablusgarp'ta bir gösteri yapt~lar. Sevinç ve büyük ço~ku içinde, Padi~ah~, Me~rutiyeti, Adalet ve Özgürlü~ü kutsayan sloganlar
ta~~d~lar 3. Bu ruh durumu çok geçmeden de~i~ti; halk kimi geli~meleri
be~enmedi. Her ~eyden önce, af bekledikleri gibi genel nitelikte de~ildi; yaln~z siyasal suçlular~~kaps~yordu. Böylece, Trablusgarp'ta sal~verilenlerin tümü, yerel halk de~il, ancak buraya sürülmü~~olan tutuklulard~ . Genel af bekleyen tüm yerel tutuklular ve yak~nlar~~dü~~k~r~kl~~~na u~rad~lar ve bu davran~~~, sözünden dönme olarak nitelediler.
7. 8. o8 günü Trablusgarp'ta tutuklular ayaklanmas~~ba~gösterdi; ancak nöbetçilerin ate~~açmas~yla, tutuklular~n kaçmalar~~ önlenebildi 4.
Ba~ka bir yanl~~~anlama ise "özgürlük" sözcü~ünde yat~yordu; bu
2 S. Story, (ed.), The Memoires of Ismail Kemal Bey, London, 1920, çe~itli yerlerde; F. Ahmad, The roung Turks, Oxford, 1969, s. 176; G. W. Swanson, Mahmud
~evket Pa~a and the Defenee of the Ottoman Empire, Ph. D. (Doktora) tezi, Bloomington,
1970, ss. 150-151; PRO (~ngiliz ar~ivi), Alvarez'den Lowther'e (Istanbul'da büyükelçi), Trablusgarp, 12. 9. o8, F. O. (~ngiltere D~~i~leri Bakanl~~~~Belgeleri), 195/
2271; N. S. "Redgeb Pacha", RMM (Revue du monde musulman), Cilt. 6, no. 9,
(19138), ss. 154-157. Prof. N. Slousch, ihtilâ1 patlak verdi~inde Bingazi'de bulunuyordu ve ancak Recep Pa~a gittikten sonra Trablusgarp'a geldi.
3 PRO, Alvarez'den Lowther'e, Trablusgarp, 27. 7. o8, no. 48, F. O., 195/
2271; N. Slousch, "Le nouveau rgime turc et Tripoli", RMM, Cilt. 6, no. 9, (1908)
(ilerde yaln~z Slousch olarak geçecektir), S. 54; L. C. Feraud, Annales tripolitaines,
Tunis, 1927, S. 443.
4 PRO, Alvarez'den Lowther'e, Trablusgarp, 9. 8. o8, no. 53, F. O., 195/2271;
Slousch, S. 55; 77~e jew (Londra'da ~branice yay~mlanan haftal~k dergi), Cilt. 12,
no. 25, 27. 8. o8, s. 3; Mordekhay Hacohen taraf~ndan yaz~lan ve Genazim Ar~ivi'nde bulunan tarihsiz ve imzas~z bir rapor, Tel - Aviv, Slousch Koleksiyonu, dosya
1 o9—A.
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sözcük halka anar~iye yak~ n bir anlam ifade ediyordu. Ayr~ca,
gayrimüslimleri içine alan "e~itlik" kavram~n~~uygun bulmuyorlard~~5. Trablus vilayeti yönetiminde bulunan Genç Türkler, y~llar
boyu süren tedirginsizlikten sonra kendilerini güçlü bir durumda
görmeye ba~lam~~lar ve ordu ve yerel yönetimdeki siyasal dü~manlar~na sald~r~larda bulunmaya giri~mi~lerdi 6 . Büyük bir olas~l~kla,
yerel halk, yeni rejim üyelerinin eski rejim üyelerine kar~~~davran~~~n~~
görüyor ve bu davran~~lar~, halk~n hükümet yetkililerine kar~~~
sürekli olarak olumsuz tav~r almalar~ n~~güçlendiriyordu.
Devrim'den sonra, Istanbul'daki Ittihad ve Terakki Cemiyeti
temsilcileri (Talat, Cavit ve Rahmi), Sadrazaml~~a getirilen, ancak
henüz göreve ba~lamam~~~olan Kamil Pa~a'y~, Harbiye Naz~r~~olarak
Recep Pa~a'y~~seçmesi için ikna etti ve sonunda Padi~ah da bu karar~~
uygun gördü 7. Atama yaz~s~~6. 8. o8'de Trablusgarp'a ula~t~~ ve üç
gün sonra Mutasarr~ f kentten ayr~ld~. Yeni görevinde hizmet etme
olana~~~bulamad~, çünkü Istanbul'a geldikten k~sa bir süre sonra
16. 8. o8 günü öldü. Bu atama Trablusgarp'ta önce büyük bir sevinç
yaratt~. Türkler, Araplar ve Avrupal~ lar olmak üzere birçok ki~i,
Libya'n~n ç~karlar~~do~rultusunda i~~görmeye devam edece~i umuduyla, Mutasarr~f~~terfi etmesinden dolay~~kutlamaya gelmi~lerdi 8 . Ancak
bu sevinç k~sa sürdü, çünkü Recep Pa~a'n~n, Mutasarr~f Vekili olarak
kendi yerine, halk~n nefret etti~i eski mektupçusu Bekir Sami Bey'i
(o s~ rada Mutasarr~f olarak Cebel-i Garbi'de bulunuyordu) b~rakma
niyeti ö~renildi. Geçmi~te onu Vilâyetten koymaya çal~~m~~larsa da,
Recep Pa~a'n~n korumas~~yüzünden bu i~i ba~aramam~~lard~~5. Halk~n
bu atamaya kar~~~k~zg~ nl~~~~büyüktü. 8. 8. o8 tarihinde 3000'i a~k~n
ki~i, önce Belediye binas~~ yan~nda, daha sonra Hükümet Kona~~'n~ n
tam kar~~s~nda bulunan ve Karamanl~~Ahmet Pa~a ad~n~~ ta~~yan
büyük camiye giderek bu atama karar~na kar~~~gösteri yapt~. TrablusThe jew, ad~~ geçen dergi.
Alvarez, ad~~geçen dosya, not 4; ASD (Archivio Storico e Diplomatico,
Roma), Saman'dan MFA'ya, Trablusgarp, 7. 8. o8, Tel. no. 2442, SP. pac. 5.
Ahmad, ss. 20-21.
8 Alvarez, ad~~geçen dosya, not 4; The jew, ad~~geçen dergi; G. Castellini,
Tunisi e Tripoli, Torino, ~ g~~ , ss. 196-197, de~i~ik bir görü~~getiriyor.
9 ASD, Bernabei'den MFA'ya, Trablusgarp, 28. g. 07, no. 1377/493, SP,
pac. 5; Slousch, ss. 56-57; Orga, s. 30; A. M. Sforza, Esplorazioni e prigionia in Libia,
Milano, ~~g ~~g, ss. ~~55-156.
5
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garp'taki Genç Türkler'ce gönderilen ve Bekir Sami Bey'in Mutasarr~f
Vekili olarak atama karar~n~n, tüm halk taraf~ndan - gerçekte hiç
kimsenin dü~üncesi sorulmadan - uygun görüldü~ünü ileri süren
telgraf~~protesto etti. Heyecana gelen yerel halk, Genç Türkler'in
tümünün Vilâyetten uzakla~t~r~ lmas~n~~ istedi. Kendilerini yat~~t~ rmaya
çal~~an bir memura sald~r~da bile bulundular. Bu memur, ancak
Trablusgarp Belediye Reisi Karamanl~~Hasûne Pa~a'n~n arac~l~~~~
sayesinde kurtar~ld~. Mutasarr~fa, vekili hakk~ndaki karar~n~~de~i~tirmesi istemiyle birçok delegasyonlar gönderildi. Bu delegasyonlar
ayr~ca, Mutasarr~f'~n tüm Genç Türkler'i beraberinde götürmesi için
~srar ettiler. Recep Pa~a r~za göstermek zorunda kald~. Trablusgarp
ordu birli~inin Kurmay Ba~kan~~General Muhammed Ali Sami Pa~a
Mutasarr~f Vekili olarak atand~. Mutasarr~ f ise, 9. 8. o8 sabah~~erkenden, hiçbir tören yap~lmadan Vilâyetten sessizce ayr~ld~~ ve 198-250
kadar sürgünü, tüm giderleri ödeyerek, beraberinde götürdül°. Bu
olaylara ili~kin haberler, Recep Pa~a ve sürgünlerin Istanbul'a geldikleri en geç 1908y~l~n~n A~ustos ay~~ ortas~nda Istanbul'a ula~m~~~
olmal~d~r.
Libya ve Imparatorluk içinde, de~i~iklikten pek ho~lanmayan
Bingazi halk~~da, de~i~ikliklere kar~~~
tek yer Trablusgarp de~ildi
en ba~tan beri olumsuz tav~r alm~~t~. Mutasarr~f Galip Pa~a, Anayasa'n~n geri getirildi~ini bildiren telgraf~~halka yüksek sesle okudu
ve bunun ~ükranla kar~~lanmas~~gerekli bir lütuf oldu~unu belirtti.
Haber kentte h~zla yay~ld~, ancak yaln~z Genç Türkler bu olay~n
onuruna gösteri yapt~lar 12 . Arap ileri gelenleri çekingen ve ku~kulu
davran~yorlar& Me~rutiyet'in süreklili~ine ili~kin büyük bir güven
beslemiyorlar ve eski duruma dönü~ün olanakl~~oldu~unu dü~ünüyorlard~. Bu Arap e~raf~, istibdat rejiminin aniden çökü~ünün yol açt~~~~
konu~ma özgürlü~ünü ve ba~kald~r~~ e~ilimini ho~nutsuzlukla kar~~hyorlard~~13. Somut örnekler verilmemekle beraber, uzakl~~~~ve Senusiler'le Bedeviler'in etkisi yüzünden, daha geleneksel ve d~~a kapal~~
Slousch, s. 57; N. Slousch, "A Tripoli", RMM, Cilt. 6, (19°8), S. 272.
II E. Kedourie, "The Impact of the Young Turk Revolution in the Arabicspeaking Provinces of the Ottoman Empire", Arabic Political Memoires and Other
Studies, London, 1974, ss. ~~24- ~~6 ~~(Libya hakk~nda: ss. ~~3o- ~~32, ~~39, ~~45- ~~46).
12 PRO, Fontana'dan Lowther'e, Bingazi, 20. 8. o8, 21. 12. o8, no. 16, 25,
F. O., 195/2271.
12 PRO, Fontana'dan Lowther'e, Bingazi, 7. 9. o8, no. 17, F. O., 195/2271.
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olan Bingazi'deki tavr~n, gerçekten Devrim'e çok daha kar~~~olmas~~
olas~d~r. Ayr~ca, Berka Mutasarr~f~~Genç Türkler'den olmamakla
beraber Me~rutiyet'e dü~man da olmayan tembel bir ki~iydi. Bingazi'
deki Britanya Konsolosu R. Fontana, Mutasarr~f'~n ki~ili~i hakk~nda
~öyle bir yorum yap~yordu: Bingazi Mutasarr~f~, "iyi niyetli olmakla
beraber zay~f iradeli ve hatta cans~z bir ki~iydi. Araplar aras~nda
az bir etkiye sahip oldu~u ve Türk memurlar~~üzerinde hiçbir yetkisi
bulunmad~~~~görünüyordu. Verdi~i sözleri ço~u kez yerine getirmiyordu ve engelleme tehlikesi bulunmaks~z~n rahatl~ kla yerine getirebilece~i en kolay görevlerden bile kaç~nma e~iliminde görünüyordu.
Dost ve dü~manlar~n~n onay~n~~ sa~layacak türden görevleri yerine
getirmek için hiçbir istek göstermezdi, çünkü bu tür görevler güç
gelebilir ya da ki~isel dikkatini gerektirebilirdi. Bununla beraber
Hükümet Kona~~'na düzenli olarak giderdi ve görünü~te, yap~lacak
bol bol i~leri vard~. Ancak hiçbir i~i gere~i gibi yapmazd~"14. Mutasarr~f, bu rejim çöktü~ü takdirde suçlu görülmemesi için çok tedbirli
davrarnyordu. Nitekim, örne~in, Devrim'in hemen ard~ndan Genç
Türkler'in Trablusgarp'ta yürüttükleri enerjik e~itimsel faaliyetlerin
tersine olarak, Bingazi'de e~itim alan~na yenilik geiirmek için hiçbir
~ey yapm~yordu 15. Konsolos'un bu raporlar~, Bingazi'de halk~n
Devrim'e kar~~~duydu~u k~zg~nl~k d~~~nda, belli bir direnme durumunun varl~~~ n~~ göstermiyordu. Trablusgarp'a yak~ n Zliten köyünde,
halk, yerel yöneticiye kar~~~silahl~~bir sald~r~da bulundu, ancak yönetici
kaçarak can~n~~kurtard~~16. Siyasal ~iddet eylemleri gerçekte az say~da
olmakla beraber, siyasal durumun gergin olu~u korku veriyordu.
~ttihad ve Terakki Cemiyeti Merkez Komitesi, Libya'daki siyasal
durumu düzeltmek için ivedilikle harekete geçmeyi kararla~t~rd~.
Çok say~da Genç Türk'ün Vilayet d~~~ na kovulmu~~oldu~u gerçe~i,
Komite'yi uyarm~~~olabilir. Zay~f bir yönetime, küçük bir orduya ve
hükümetten çok kendi a~iret ve dinsel reislerine ba~l~~bulunan silahlanm~~~huzursuz bir halka sahip uzak bir Vilayet olmas~~ nedePRO, Fontana'dan Lowther'e, Bingazi, 21. 12. o8, no. 25, F. O., 195/2271.
Ayn~~dosya. E~itimsel faaliyetler için bk.: PRO, Alvarez'den Lowther'e,
Trablusgarp, 26. 6. ~ o, F. O., 160/27; ASD, Pestalozza'dan MFA'ya, Trablusgarp,
24. 6. to, no. 734/306, SP, pac. 7; N. S., "L'Enseignement de la langue turque
Tripoli", RMM, Cilt. 6, (1938), s. 153.
le PRO, Alvarez'den Lowther'e, Trablusgarp, 17. ~ o. o8, no. 65, F. O.,
195/2271 ; The jew, ad~~geçen dergi.
14
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niyle, ayaklanma ve Imparatorluk'tan kopma tehlikesi ciddi olarak ba~göstermi~ti. Selanik'te toplanan Merkez Komitesi, durumu
gözden geçirme göreviyle Erkan-1 Harp Kola~as~~Mustafa Kemal'i
Libya'ya göndermeyi kararla~t~rd~. Mustafa Kemal, 1908 y~l~n~n
Eylül ay~~sonunda Trablusgarp'a geldi 17 .
An~lar~nda 18, Mustafa Kemal, kimi Cemiyet üyelerinin kendisini
yanlar~ndan uzakla~t~ rmak istemeleri nedeniyle bu tehlikeli göreve
getirildi~ine ili~kin inanc~n~~belirtmi~tir. Önceleri duraksamakla
birlikte, daha sonra bunun önemli bir görev olmas~~nedeniyle gitmek
zorunda oldu~u hakk~nda karar~n~~verdi. Trablusgarp'ta Vilayetin
siyasal ve askeri durumunu, Liva Kumandan~~Ibrahim Pa~a ile
görü~ tü. Mustafa Kemal, ayaklanan ve kenti elinde bulunduran
halka kar~~, askeri birliklerin, bulunduklar~~yerlerde herhangi bir
önlem alma niyetinde olmad~klar~n~~iyice anlad~. Sonunda, kar~~t
grubla, karargahlar~~olan büyük camide görü~meye karar verdi.
Oraya, beraberinde yaln~z güvenilir bir çevirmen oldu~u halde tek
ba~~na gitti. Grubun eleba~lar~~ile görü~tükten sonra bunlar~n, görevlerinden at~lmaktan korkan memurlar olduklar~n~~gördü. Hükümetin, kendilerini i~ten ç~karma dü~üncesi bulunmad~~~na dair söz
verdi. Daha sonra Mustafa Kemal, grup önderlerinden ya~l~~ve sayg~de~er bir ~eyhle görü~tü. ~ttihad ve Terakki Cemiyeti'nin daha önce
benzer görevle ve ayn~~yetki mektubuyla kendisi gibi üç ki~i daha
göndermi~~oldu~unu bu görü~me sayesinde ö~rendi. Ittihad ve Terakki
Cemiyeti'nce, yanlar~ndan uzakla~t~r~lmak amac~yla buraya gönderildi~ine dair tahmini güçlendi ve yeteneklerini kan~tlama iste~i daha
da ~ iddetlendi. Kendisine, Ittihad ve Terakki Cemiyeti'ne ba~l~~bir
ki~i olarak de~il, sorumluluklar~n~n bilincinde ba~~ms~z bir ki~i olarak
davran~lmas~n~~istedi. ~eyh, Mustafa Kemal'in sözlerine güvenebilece~ini anlad~~ve daha önce Cemiyet taraf~ndan gönderilmi~~ve tutuklanm~~~olan görevlileri sahvermeye raz~~oldu. Mustafa Kemal, çevresinde toplanan halka da dikkatini çevirdi. Onlara din karde~leri olarak
seslenerek, çok iyi anlad~ klar~~ortak karde~lik duygusu uyand~rd~.
Içte birli~e dayal~~yeni rejimin gücünü vurgulad~. Mustafa Kemal,
11

PRO, Alvarez'den Lowther'e, Trablusgarp, 9. ~ o. o8, no. 63, F. O., 195/

2271
18 Afetinan, ss. 65-76; bk.: not I ve C. T. Karasapan, Libya, Trablusgarp,
Bingazi ve Fizan, Ankara, 1960, s. 2o6; C Kutay, "Trablusgarb'ta bir avuç kahraman", Tarih Sohbetleri, Cilt. 4, ~stanbul, 1967, s. 52.
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bu gücün ancak Devlet'i korumada kullarnlaca~~na dair söz verdi ve
halk~ , Imparatorlu~un yarar~~için güç ve çabalar~n~~birle~tirmeye
ça~~rd~.
Trablusgarp'ta bulunan Britanya ve Italyan konsoloslar~, ancak
Mustafa Kemal'in halk önünde yapt~~~~ve kendilerinin de haz~ r
bulunduklar~~konu~malar hakk~ nda bilgi vermi~lerdir. Ayr~ca, Mustafa
Kemal ile özel konu~malar yaparak, kendisini daha yak~ndan tan~ma
olana~~m elde etmi~lerdi. An~ lar~nda önemle üstünde durulan ayaklanma durumundan ancak üstü kapal~~olarak söz ediyorlard~. Trablusgarp'ta siyasal bilinçlenme güç kazan~yordu; Türkler ve Araplar
siyasal partiler olu~turmaya ba~lam~~lard~. Mustafa Kemal, do~al
olarak, kendisini Anayasac~~olarak gösteriyordu. Britanya Konsolosu J. Alvarez, "Genç Türk Partisi Selanik Komitesi'nin temsilcisi
olarak Kola~as~~ Kemal Bey'in...." Trablusgarp'taki faaliyetleri
hakk~ nda rapor veriyordu 19 . "Beklenildi~i gibi, Selanik Ittihad ve
Terakki Cemiyeti'nce izlenen politika ve amaçlar~~konusunda koyu
bir bilgisizlik, ilkeleri hakk~nda ise ondan da koyu bir dü~ünce karma~as~~gördü. Bu nedenle görevi büyük ölçüde e~itimsel bir nitelik ta~~yordu ve yapt~~~~çok say~da konu~malarda, Anayasac~lar'~n, temelde
Hilafet ile Saltanat'~n birli~ine ya da ~eriat'a, v.s, kar~~~oldu~una
dair as~ls~z dü~ünceleri ortadan kald~rmaya çal~~~yordu" 2°. Alvarez,
halk~n tedirginli~ine yol açan ba~l~ca iki neden oldu~unu belirtiyordu: I ttihad ve Terakki Cemiyeti'nin hareket ve faaliyetleri konusunda yanl~~~anlamalara neden olan bilgi yoksunlu~u; dinin durumu
ve geleneksel Devlet ve Toplum kavramlar~~ hakk~nda duyulan kayg~.
Trablusgarp'taki Italyan Konsolos Vekili Piacentini, Mustafa Kemal'
in birçok Arapla görü~tü~ünü ve onlara Me~rutiyet'in yararlar~ndan
söz etti~ini bildirmi~tir. Genç Türkler'in program~n~~aç~ klam~~~ve 32
y~ll~k bir tutsakl~ktan kurtulmu~~olan ülkelerinin toplumsal ve kültürel
kalk~nmas~~("La patria") u~runa çabalar~n~~birle~tirmeleri için Türk
Afrikas~'n~n tüm halk~na ça~r~da bulunmu~tu 21. Bu noktada, Mustafa
Kemal, yurtta~lar aras~nda egemen olmas~~gerekli birlik duygusunu
yeniden vurguluyor ve geli~me do~rultusunda ilerlemelerinde ~srar
ediyordu.
Alvarez, ad~~geçen dosya, not 17.
20 Ayn~~dosya, not. 16.
21 ASD, Piacentini'den MFA'ya, Trablusgarp, 18. ~~ o. o8, no. 940 /3 94, SP,
pac. 5.
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Britanya Konsolosu, Mustafa Kemal'in, sonraki meslek ya~am~nda tan~nm~~~kimi özelliklerine dikkat çekmi~tir. Raporunun ba~~nda
"görevin böylece büyük ölçüde e~itimsel nitelikte oldu~unu" anlatt~ktan sonra, Alvarez, Mustafa Kemal'in halk~~inand~r~c~~yetene~ini tan~mlamaya devam ediyordu: "Be~~gün kadar önce, Partisince izlenen
ilke ve amaçlara dair dikkat çekici aç~kl~kla yapt~~~~konu~mas~n~~
dinledikten ve her s~n~f halk temsilcisinin yer ald~~~~geni~~seyirci
toplulu~u taraf~ndan ço~kuyla alk~~land~~~n~~gördükten sonra, onun
etkili ve ak~c~. üslupla dü~üncelerini dile getiren bir konu~mac~~
oldu~una tan~kl~k edebilirim" 22 . Yirmi ya~lar~ndan itibaren, Mustafa
Kemal, aç~k seçik ve etkili muhakemesini dinlemek için daima istekli
olan dinleyicilerini inand~r~c~~güce sahip, tan~nm~~~bir konu~mac~yd~.
Türkçe'yi çok iyi bilmedikleri olas~~olan (Mustafa Kemal Arapça
çevirmenden yararlan~yordu) Trablusgarp halk~, önderli~inin bu ilk
evresinde bile tart~~malar~~sonunda, O'nun dü~üncelerini benimsiyorlar
ve konu~malar~n~~zevkle dinliyorlard~. Y~llar sonra Mustafa Kemal
kendisini, de~i~iklikler gerelçsinmesini ve güç durumlar~~ aç~klayan,
halk kitlelerine temel bilgiler veren bir halk ö~retmeni olarak görüyordu. Bu özelli~i, Trablusgarp'a yapt~~~~ziyareti s~ras~nda dikkati
çekmi~~bulunmaktad~r.
Mustafa Kemal ile aras~nda geçen özel bir konu~madan sonra
Britanya Konsolosu ~u yorumu yapm~~t~ r: "Geçen gün bana u~ram~~t~~ve kendisinin çok sakin ve az konu~an bir ruh durumu içinde
bulundu~una dikkat etme olana~~n~~elde etmi~tim. Bende, daha
sonra do~rulanaca~~na inand~~~m, enerjik ve kararl~~mizaca sahip
bir ki~i izlenimi b~rakt~. Dikkatimi çeken baz~~yerel anar~ik e~ilimler
sürdü~ü takdirde, bu iki özellik ergeç gerekli görülebilir" 23. 1908
y~l~nda Alvarez, ate~li bir konu~mac~~olan ve söyle~iden ho~lanan
Mustafa Kemal'in ayn~~zamanda ciddi ve az konu~an bir ki~ili~e
sahip oldu~una dikkati çekmi~tir. Konsolos, konu~unun özel ki~ili~e sahip olmas~~sayesinde, ilerde kesinlikle önemli bir rol oynayaca~~ndan emindi.
Bu ziyaretin, Trablusgarp'~n siyasal ya~am~~üzerinde oldukça
önemli etkisi olmu~tur. "Kemal Bey'in geli~inden beri.... Muttehidyn (aynen al~nm~~t~r) ve Watania adl~~ iki ayr~~parti birle~ti ve
22
23

Alvarez, ad~~ geçen dosya, not 16.
Ayn~~dosya, not 17.
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~imdi "El ~ttehad El Watany" ya da Vatan Ittihad~~ ad~~ alt~nda tek
parti olu~turmaktad~ r. Ne Terakkiciler, ne de Vatan Ittihadç~lar~,
Selânik'li Özgürlükçü Modernistler'in kendilerinden bekledikleri
belirli düzeye belki de eri~ emediler. Bununla beraber, her türlü siyasal
partilerin Trablusgarp'ta bütünüyle yeni ~eyler oldu~u gerçekleri
ku~kusuz gözönünde tutulacakt~r. Siyasal bak~m~ndan, bu ülke,
Padi~ah~n Avrupa ve Asya'daki vilâyetlerine k~ yasla, Imparatorluk
içinde ayr~~bir yer tutmaktad~r ve sonuç olarak Osmanl~~ ulusal duygusu yerel olarak geli~ meye gereksinme göstermektedir" 24 . Konsolos'
un raporlar~ ndan, Mustafa Kemal'in, Trablusgarp'ta olaylar~n geli~mesinden ho~nut kald~~~~ve önerilerine, kimi önemli ki~ilerce olumlu
tepki gösterildi~i anla~~lmaktad~ r. Yukarda Alvarez'in sözünü etti~i
halka aç~k toplant~da, Mustafa Kemal'e "~eyh Ali Hayat Efendi ustal~kla yard~ mc~~olmu~tur. Trablusgarp'taki ~eriat Mahkemesi'nin Ba~katibi olmakla beraber istibdat rejiminin zararlar~, ~rk, din, dil
ayr~m~~yapmaks~z~n tüm Osmanl~lar'~n Terakki ad~na ortak tav~r
alma gereksinmesini sözünü sak~nmaz biçimde aç~klamas~yla dikkati
çekmi~~bir Terakkici önderdi. Burada ulema aras~ nda benzeri görülmemi~~bu tür Özgürlükçülük itirafi, bana bildirildi~ine göre, sar~~~ndan ya da görevinden yoksun b~rak~lmas~n~~söyleyen gerici ulemay~~
pek çok heyecanland~rm~~t~ ..." 25 ~leri gelen yerel bir din adam~n~n
dostlu~unu kazanmak, Alvarez'in, "ki~isel nefret ya da k~rg~nl~~~n
partilerin yap~s~na geni~~ölçüde girdi~inden" 26 ku~ku duymas~na
kar~~n, ~ ttihad ve Terakki Cemiyeti için önemli say~labilecek bir
ba~ar~~say~lmaktad~r. Alvarez'in bu dü~üncesi, yerel durumun gere~i
olarak pek olas~d~r, ancak elde edilen ba~ar~n~n de~erini azaltmaz.
Kimi halk, Mustafa Kemal'in pek ba~ar~l~~oldu~unu dü~ünmüyordu.
Uzun y~llar sonra Dr. Muhammed Fuad ~ükrü, Libya ulusal önderi
Be~ir - es - Sâdavrnin biyo~rafisinde, bu önderin, ~ttihad ve Terakki
Cemiyeti'ne kar~~~derin bir nefret duydu~unu, çünkü bu Cemiyet'in
Hilâfeti y~kmak istedi~ine inand~~~n~~ve birçok Libyalf n~n da ayn~~
görü~ü payla~t~klar~n~~belirtiyordu. Fuad ~ükrü'ye göre, ~ttihad ve
Terakki Cemiyeti kendilerini Partiye çekmeye çal~~m~~~ve bu amaçla
Mustafa Kemal'i Trablusgarp'a göndermi~, ancak Mustafa Kemal
Alvarez, ad~~geçen dosya, not 17.
24 Ayn~~dosya, not 16
26 Ayn~~dosya.
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hiç bir ba~ar~~elde edememi~tir, çünkü halk Genç Türkler'i putperestler olarak görmeye devam etmi~tir. Ancak, Madaniya Karde~lik
Cemiyeti'nin ileri gelen dinsel ki~ileri, Ittihad ve Terakki Cemiyeti'ne
kar~~~beslenilen bu tür dü~ünceleri de~i~tirebilmi~ti 27 . Zaman~n raporlar~nda görüldü~ü gibi, ~ttihad ve Terakki Cemiyeti'nin Trablusgarp'
taki etkisi en ba~tan beri güçlüydü. Siyasal geli~meler yüzünden ve
aradan uzun zaman geçmi~~oldu~undan, ~ükrü'nün izlenimleri,
görüldü~ü gibi, tarafs~z olmaktan uzakt~ r. Ba~ka biri ise, bu ziyaret
sayesinde, olumlu yönde de~i~iklikler yap~laca~~na ili~kin büyük inanç
besliyordu. Musevi ö~retmeni ve bilgini Mordekhay Hacohen, Trablusgarp sokaklar~nda güvenli~in sa~lanmas~~konusunda duydu~u
kayg~y~, Londra'da Ibranice yay~mlanan haftal~k dergide ~u sözlerle
anlat~yordu: "Buraya olaylar~~gözden geçirmek üzere gelen Genç
Türk temsilcisi sayesinde, gerçek ve do~runun egemen olaca~~n~~
umuyoruz. Ayr~ca, düzeni sa~lamak üzere kent sokaklar~na polisler
yerle~tirilerek, halk~n bar~~~ve güvenli~i artt~r~lacakt~r" 29. Daha
sonraki bir yorumda söz edildi~i gibi, Mustafa Kemal'e ayr~ca yerel
milis kuvvetlerini yeniden düzenlemesi buyrulmu~tu 29. Hacohen'in
bu faaliyetlerden söz etti~i anla~~lmaktad~r.
Trablusgarp'taki garnizon askerleri ~~9. ~~o. o8 sabah~~Me~rutiyet'e
ba~l~l~k ant~n~~ içtiler. Ayn~~gün Mustafa Kemal, genel durumu ve
Me~rutiyet Partisi'nin bu bölgeden beklediklerini inceleme görevini
sürdürmek üzere bir gemiyle Bingazi'ye yola ç~kt~~30. ~ki sivil ki~iyle
birlikte Bingazi'ye geldi n . An~lar~nda belirtti~ine göre 32, burada
oturmakta olan arkada~~~Dr. Mustafa ~evket, kendisini kar~~lad~~ve
bölgeyi gözden geçirmesi için ~srar etti. Daha sonra yerel polis Müdürü Hüseyin Bey, Mutasarr~f Galip Pa~a ve alay Kumandan~~Arif
27 Mul~ammad Fü'ad Shukri, Mildd dawlat Libta al - hadltha, Kahire, 1957,
Cilt. 2, S. 423.
28 The jew, Cilt. 12, no. 40, ~~o. 12. o8, s. 16.
29 Amin Muhammad Sa<id, Sirat Mustafa Kamdl bdshd, Kahire, 1922. S. 6.
30 Piacentini, ad~~geçen dosya, not 2I ; Alvarez, ad~~geçen dosya, not ~~6; PRO,
Alvarez'den Lowther'e, Trablusgarp, 21. IO. o8, no. 66, F. O., 195/2271.
31 Fontana, ad~~geçen dosya, not 14. Mustafa Kemal o s~rada henüz binba~~~
de~ildi ve Ekim ay~n~n sonlarma do~ru Bingazi'ye geldi. Kedourie, s. 146, ziyarete
ili~kin bilgi, yazar~n~n kimli~i belirtilmeden bu belgeden al~nm~~t~r. Trablusgarp'a
yap~lan ziyaretten söz etmemi~tir.
32 Afetinan, ss. 77-83; Kinross, ss. 32-33.
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Bey'le tan~~t~~33. Mustafa Kemal, gerçek yetkinin, emrinde çok say~da
silahl~~ ki~inin bulundu~u, a~iret reisi ~eyh Mansur'un elinde bulundu~unu çok k~sa zamanda anlad~. Hükümet yetkilileri ~eyh Mansur'a
kar~~~ ç~ kmaya cesaret gösteremediklerinden, Mustafa Kemal harekete geçmeye karar verdi. Düzmece bir askeri manevrada, askeri
birlikler ~eyhin evini sard~~ ve ~eyh teslim oldu. Harekete geçmeden
önce Mustafa Kemal, "alayl~" saflar~ndan gelen ve hareketlerinde
kusur bulunmas~ndan korkan askerleri yat~~t~rmay~~becerdi. Onlar~~
böyle bir ~eyin söz konusu olmad~~~na inand~rarak, sayg~~ve güvenlerini kazanmay~~ba~ard~.
Bingazi'deki Britanya Konsolosu Fontana, yukarda sözü edilen
olaylar~n ilk ve aral~ kl~~evrelerinin nas~ l olmak gerekti~ini aç~klam~~t~r.
Raporu olaylardan yakla~~ k 6-8 hafta sonra gönderilmi~tir ve kimi
eksiklikleri içermektedir. Mustafa Kemal protokole uygun olarak
kar~~land~ : "Selanik ~ttihad ve Terakki Cemiyeti'nden genç bir Türk
binba~~s~, beraberinde iki sivil oldu~u halde Ekim ay~~ba~~nda Bingazi'
ye geldi. Askeri bando e~li~inde iskelede Mutasarr~f taraf~ndan kar~~land~lar ve büyük bir ilgi ve sayg~~gördüler" 34 . Bu sözler, ziyarete
daha az resmi bir hava veren an~lar~ ndaki bilgiden biraz de~i~iktir. Daha sonra Mustafa Kemal kentin siyasal olaylar~n~~incelemeye ba~lad~. "Yaln~z Türk yetkilileriyle birkaç subaydan olu~ mas~ndan ve Bingazi'deki geni~~Arap toplumunun temsilci üyelerini
içine almamas~ndan ötürü ele~ tirilen Genç Türk Kulübü'nü hemen
yeniden örgütlemeye giri~ tiler. Selanik Ittihad ve Terakki Cemiyeti'ne ba~l~~ve ayn~~ çal~~ma program~n~~ izleyen bir cemiyet ya
da kulüb durumuna getirerek de~i~ ik bir biçim verdiler. Arap e~raf~ndan Emhay~i Pa~a ve Recep Ali Yusuf olmak üzere iki ki~ inin bu
Kulüb'e kat~lmas~~sa~land~~ ve Mutasarr~f Kulüb'ün Ba~kan~~seçildi" 35.
Trablusgarp'ta oldu~u gibi, Bingazi'de de Mustafa Kemal ayn~~anda
iki siyasal görevi bulundu~unu gördü: yerel Genç Türkler'in siyasal
program~n~ , Ittihad ve Terakki Cemiyeti'nin doktrinleri do~rultusunda
düzeltmek; Kulübü, yerel halktan hiç kimseyi içine almadan yaln~z
hükümet görevlilerinden olu~an ve d~~a kapal~~bir Türk Kulübü
yerine, Osmanl~~faaliyet yeri durumuna getirmek. Kulübü siyasal
33 Arif Bey hakk~ nda bilgi için bk.: ASD, Bernabei'den MFA'ya, Bingazi,
4. 8. o8, no. 753/277, SP, pac. 5.
34 Fontana, ad~~geçen dosya, not 14.
35 Ayn~~dosya.

MUSTAFA KEMAL'IN LIBYA'YI ILK ZIYARETI

95

bak~mdan yeniden örgütledikten ve içine kimi Arap unsurlar~n~~ald~ktan sonra Mustafa K( mal, Trablusgarp'ta yapm~~~oldu~u gibi, büyük
toplant~lar düzenleyerek ve halk~n önünde konu~malar yaparak Kulüb
lehinde bir propaganda kampanyas~~ba~latmay~~kararla~t~rd~. Bingazi'
de, Trablusgarp'ta oldu~undan daha büyük güçlüklerle kar~~la~t~,
çünkü bu bölge d~~a daha kapal~~ ve halk~, dü~ünce ve davran~~lar~nda, din ve geleneklerine daha çok ba~l~yd~. Siyasal ve toplumsal
de~i~ikliklerin kimilerine, çok ivedilikle gerçekle~tirilmi~~gibi görünmesi ve al~~~lm~~~otoritenin d~~~nda ba~ka hiç bir otorite tan~mamalar~~
pek olas~d~r. "Bu arada Binba~~, Selanik ve Istanbul'daki Cemiyetlerin
program ve siyasal amaçlar~n~~ aç~klamak, Osmanl~~Imparatorlu~u'nda ya~ayan türlü ~rk ve dinden tüm insanlar~n içten deste~ini elde
etmek ve Padi~aha ba~l~~kalarak, özgürlü~ün sa~lamla~t~r~lmas~~ve
yeni Anayasa'n~n bar~~c~~ yolda geli~tirilmesi u~runda harcad~klar~~
çabalar~~anlatmak amac~yla, Arap e~raf~n~~toplant~ya ça~~rd~.
Binba~~~giri~~sözlerine son verince, ya~l~~bir Arap hemen aya~a
kalkt~~ve konu~mak için izin istedi. Araplar'~n, Allah, Peygamber ve
Padi~ah, yani Halife olmak üzere üç otorite tan~d~klar~n~~söyledi.
Ve, Binba~~~ya da meslekda~lar~n~n, görevlerinin Padi~ah hazretleri
taraf~ndan bilindi~ini ve onayland~~~n~~göstermek için Padi~ahtan
beraberlerinde bir tavsiye mektubu ya da ba~ka tür itimat mektuplar~~getirip getirmediklerini sordu. Verilen yan~t olumsuz oldu~undan, ya~l~~Arap, kendisinin ve arkada~lar~n~ n bu görevi ciddi bir
görev olarak kabul edemiyeceklerini bildirdi ve toplant~~da~~ld~.
Bingazi'de Genç Türk Kulübü'nü, ellerinden gelen en iyi biçimde
yeniden örgütledikten sonra, Binba~~~ve iki arkada~~~dönü~~yolculu~una ç~kt~lar. Arap e~raf~n~~ve ilgisiz Arap halk~n~, Genç Türkler'in
dü~ünceleri ile uzla~t~rma çabalar~n~n - amac~~do~rultusunda ustal~kla
harcanmas~ na kar~~n - ba~ar~s~zl~kla sonuçland~~~~görünüyordu. Bingazi'de ileri gelen Araplar'dan biri, Arap e~raf~n~ n ve önderlerinin,
Genç Türk faaliyetlerine genel olarak güvensizlikle bakt~klar~n~~ve
yasal hükümdarlar~~olarak yaln~z Halife'yi Padi~ah kabul ettiklerini ve sonradan suçlanabileceklerini dü~ ünerek kulübün faaliyetlerine kat~lmaktan kaç~nd~klar~n~~sonradan bana bildirmi~ti" 36.
Bu büyük bir ba~ar~s~zl~ k gibi görünmekle beraber, ba~ka durumlarda daha büyük ba~ar~ lar elde edildi~i görünmektedir. Ileri gelen
38
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Araplar'~n, Ittihad ve Terakki Cemiyeti'nin yerel faaliyetlerine kat~ld~klar~~ ve Parlâmento'daki Bingazi delegelerinin bu Cemiyetten
olduklar~~an~msanmal~d~ r 37. Fontana, Mustafa Kemal'in kentteki
ya~ant~s~~ ile ilgili ba~ka hiç bir olaydan söz etmemi~~ve Mustafa
Kemal'in ki~ili~i hakk~nda da yorum yapmam~~t~r. "Arap e~raf~n~~ ve
ilgisiz Arap halk~n~~Genç Türkler'in dü~ünceleri ile uzla~t~rma çabalar~ n~n... ustal~kla harcanmas~na kar~~n" diyerek yaln~z bir kez
ki~isel görü~ünü belirtmi~tir. Bu sözler, Genç Türkler'in halk aras~nda
tutulmalar~ n~~sa~lamak amac~yla, Mustafa Kemal'in etkili ve enerjik
davran~~~ n~~ tan~mlayan Britanya Konsolosu'nun, gerçek durumu
oldu~undan daha az vurgulayan anlat~m tarz~~gibi görünmektedir.
Bingazi'deki görevi, Trablusgarp'ta oldu~undan daha güçtü ve bu
nedenle sonuç daha az ba~ar~hyd~. ~ttihad ve Terakki Cemiyeti,
birçok üyesinin uzun y~llar bu ülkede ac~lar çektiklerinden ve umut
beslediklerinden olsa gerek, Libya'ya kar~~~özel duygular beslemeyi
sürdürmü~tür. Cemiyet burada durumu düzeltmeye çal~~makla beraber, ayn~~zamanda eski rejimin izledi~i politikaya geri dönü~~yapt~ :
Libya yine sürgünler ülkesi olmaya devam etti; yaln~z bu kez sürülenler "Me~rutiyet dü~manlanyd~".
Tan~nm~~~bir ki~inin ruhsal geli~mesini ayr~nt~l~~olarak incelemeye
çal~~mak ve ki~ili~inin olu~tu~u evreleri izlemek daima ilginçtir.
Ki~inin baz~~karakter özelliklerinin, henüz çok erken bir evrede belirlendi~ini görmek zaman zaman ~a~~rt~c~d~r. Mustafa Kemal'in ya~am~n~n ilk y~llar~~hakk~nda çok say~da ana kaynaklar bulunmamaktad~ r. Son zamanlarda ortaya ç~kan tan~mlay~c~~yaz~lar~n ço~u do~ru
olmakla birlikte, hayranl~ k, unutkanl~k ya da yar~~ma duygulanyla
bulan~kla~t~r~lm~~~olabilirler. O devre ait her kan~t parças~, O'nun
ki~ili~ini daha iyi anlamam~zda yard~mc~~olur. Daha Libya'da bulundu~u s~rada, ciddiyeti ve az konu~mas~~yan~~ s~ra, örgütçü, konu~mac~~
ve ö~retmen olarak nitelikleri dikkati çekiyordu. Libya'daki siyasal
ya~am~~bir düzene ve disipline sokacakt~. Bu ili~kilerin sonradan, sava~~s~ras~ nda, Osmanl~lar ile Libyal~lar aras~ndaki ili~kiler bak~ m~ndan yararl~~oldu~u bile varsay~labilir.
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