ATATORKII dinlerken:

GER~LLA HAKKINDA ~K~~HATIRA
Afet
Türk Tarih Kurumu Asba~karn

Il nci Abdülhamit devri.. ~stanbulda, Harp Akademisinde bir
zabit.. Henüz yirmi ya~~nda...
Onun hususiyetlerinden biri: O, kendisinde birtak~m mana ve
mahiyetini henüz anl~yamad~~~~duygular~ n çarp~~t~~~ n~~ hissediyor,
fakat bunlara ne müspet ve ne menfi bir türlü mana veremiyor.
O, küskündür. O, kederlidir. O, ruhundan gelen anla~~lmaz
bir mana ile asidir. Fakat kime kar~~? Ve ne için? Bunu, o da
bilmez
Birgün ona, yakin arkada~lar~ndan biri:
Sen, diyor, kalkborusunda bir türlü uyanam~yorsun, dahiliye zabiti karyolan~~ sarsmad~ kça kalkam~ yorsun.
O, cevap veriyor:
Hakk~n var..
Anl~ yamad~m; ben sana bu anla~~lmaz hayat~n~n sebebini
soruyorum, sen bana: Hakk~n var, diyorsun. Ben sana kar~~~hakl~~
olup olmad~~~ m yolunda bir iddiaya giri~medim ki... sendeki derin
uykunun sebebi nedir, bunu söyler misin?
Genç zabite böyle hitap ve i~tap eden yaln~z bu arkada~~~
de~ildi; onun bu hali gitgide birçok arkada~lar~ n~n da dikkatini
celbetmi~, bütün arkada~lar~~ ondan bunu sormu~lard~. Bu hücum
o dereceyi bulmu~tu ki art~ k o, bunlara cevap vermek, bu müttefikin ordusunu teskin etmek mecburiyetinde kalm~~t~. Cevap ~u
idi:
— Arkada~lar, yata~a girdikten sora ben sizler gibi saKin
uyuyam~ yorum; sabahlara kadar gözüm aç~ kt~r; nihayet tam dalaca~im zaman: "kalk„ borusu çal~n~yor, onu da bittabi i~idemiyorum, sa~~elinde bir sopa tutan bir adam~ n karyolam~~sarsmasile
uyan~ r gibi oluyorum, uyand~r~ llyorum. O zaman keyfim yerinde
de~ildir, kafam ve vücudüm yorgundur. Dershanede bulu~tu~u.
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muz arkada~lar benden daha çok zinde, benden daha çok ~endirler.
§ Asker üniformal~~ bir hoca dershaneye giriyor, ders ba~l~yor, bu hoca ~öyle diyor:
— Efendiler, harp, muharebe, art~k bunlar sizce mallim ~eylerdir. Fakat Gerilla nedir biliyor musunuz? I~te en mü~kili budur.
Gerilla kolay bir askeri hareket de~ildir. Gerillay~~ bast~rmak ta,
onu yapmak kadar güç bir harekettir.
Bu hoca, ta~ biye muallimi Trabzonlu Bay Nuri. Türk Ordusuna erkan~ harp yeti~tiren Akademide senelerdenberi hocal~k
eden bu Bay Nuri centilmen, cesur bir taktisiyen, bir stratej olarak tan~nm~~t~ . Herkes gibi, o genç zabit te, bu hocaya hürmette
kusur etmiyordu. Ta~biye hocas~n~n Gerilla hakk~ndaki sözleri,
onun kafas~nda yerle~mi~ti: Bunu ö~renmek istiyordu. Bir gün
hocas~ndan rica ediyor: Bu verdi~iniz dersi Türkiyenin muayyen
bir noktas~ nda olmu~~gibi izah eder ve bu dedi~iniz tedbirlerin
orada nas~l tatbik olunaca~~n~~ lütfen anlat~ r m~s~n~z?
Bu rica o kadar nezaketle, ve hocan~ n tabiatine o kadar uygun bir hassasiyetle yap~lm~~t~~ ki Bay Nuri, ertesi derste s~n~fa
gelince, elli küs~~ r talebeden mürekkep olan mevcuda ~u meseleyi
veriyor:
— Efendiler, Osmanl~~imparatorlu~unun devlet merkezi istanbuldur. Hükümet ~stanbuldadir. Meçhul sebeplerden dolay~~Bo~aziçinin ~ark sahilinden Izmit ve onun ~imalinde Karadenize çekilen takribi bir hat dahilinde bulunan m~nt~ kadaki Türkler, Payitahta isyan etmi~ler ve Gerilla'ya ba~lam~~lard~r.
1 — Bu küçük m~nt~ ka halk~~ bu isyan~~ niçin yapabilir, nas~l
yapabilir, nas~ l idame edebilir? 2 -- Osmanl~~ imparatorlu~u
Devleti, bütün hükümeti ve ordusu ile bu isyan~~nas~ l bast~ rabilir?
Vazife 1 ve 2 numaralarda gösterilen vaziyetin halli.
Hocan~n yüzü gülüyordu; çünkü talebesine ekstra bir taktik
meselesi vermi~ti. Halbuki bütün talebenin yüzü çat~kt~; bu çetin
ve nazik vazifeyi nas~ l halledeceklerini dü~ünüyorlard~.
Onlar~n içinde yaln~z bir ki~i, sabahlar~~ kalk borusu ile bir
türlü uyanam~yan zabit, i~te o, a.rad~~~na kavu~mu~~bir a~~ k gibi,
çok memnun görünüyordu; çünkü o zaten kendisinin tahriki üzerine ta~biye hocas~~ taraf~ndan ortaya at~ lan meseleyi halletmek
için u~ra~m~~~bulunuyordu.
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Hoca gittikten sora s~ n~ fta bir münaka~a ba~l~yor: Sanki buna
ne llizum vard~ ? Durup dururken bu i~i niçin kurcalam~~t~? Bu
sitemler hep o genç zabite kar~~~yap~l~yordu...
~~~
Bu tarihten on yedi y~ l sora, 1919 May~ s~= 14 üncii günü
ak~am~, ~stanbulda Vahideddin'in Sadrazam~~Damat Ferid'in Ni~anta~~ndaki kona~~nda, bir ak~am yeme~i. Buraya iki ki~i davetlidir: Bunlardan biri, Mustafa Kemaldir. Ondan dinliyoruz:
Muayyen saatte Sadrazam~n yan~ nda bulunuyordum. Benden
ka
ba~ henüz kimse yoktu. Birkaç cümlelik bir konu~madan sora,
uzunca bir sükilt ba~lad~. Bu s~ rada, ben, Vahideddin'in Sadrazamini tetkik ediyordum. Bir aral~ k saatine bakt~ :
-- Acaba nerede kald~ ? Dedi.
- Birine mi intizar buyuruluyor, dedim.
Evet, Cevat Pa~a Hazretleri geleceklerdi...
kinci
davetli de bu idi. Yine sükiat ba~l~yor. Birkaç dakika
~
sonra Cevat Pa~a geliyor. Sadrazam, iki davetlisi ile birlikte yemek salonuna geçiyor...
Sofrada bu üç ki~inin üçü de önlerine bak~yorlar. Acaba ne
dü~ünüyorlard~ ? Yeni tarihin inki~af ettirdi~i hakikatlere göre,
Sadrazam Damat Ferit Pa~a, dünyay~ , Türkiyeyi, Türk Milletini
asla tan~ mam~~... Fakat efendisi Sultan taraf~ ndan, yüksek Türk
eamias~n~~ idare için kendisine verilen vazifenin a~~ rl~~~~alt~nda,
duygusuz. ~~idilen ses, yaln~z çatallar ve b~çaklar de~i~tikçe, hizmet edenlerin beceriksizli~i yüzünden has~l olan gürültü... yemek
bitiyor. .
Ortas~nda geni~ çe bir masa bulunan dar bir odaya geçiyorlar Henüz ayakta dururken, Sadrazam diyor:
Bir harita getirtsek te, Müfetti~~Pa~a onun üzerinde bana
izahat yerse..., masan~ n üstüne bir harita aç~l~yor. Anla~~l~yor ki
Sadrazam, haritay~~ daha evvel haz~rlatm~~. Kiepert'in atlas~; içinden Anadolu paftas~~ bulunuyor. Damat Feritle Mustafa Kemal
haritan~n ba~~nda kar~~~kar~~ya, Cevat Pa~a da Mustafa Kemalin
yan~nda !...
Mustafa Kemal, Damat Feride soruyor:
Ne noktai nazardan izahat talep ediliyor?
Mesela, diyor, Samsun havalisinde ne yapacaks~n~z?
Samsun havalisinde yap~ lmas~~ istenen i~, o hayali Türklerinin
ba~lad~~~~Gerilla'y~~ bast~ rmakt~.
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Mustafa Kemal anlat~yor: Bu sorguya do~ru cevap vermek
benim için güçtü, bunu i~tiraf ederim. Fakat hiç tereddüt etmeden ~u kelimeler a~z~mdan döküldü:
Efendim, dedim, ~ngiliz raporlar~nda, meselenin biraz mübalâ~a olundu~una hilkmediyorum. Fakat ne de olsa, yerinde yap~lacak tetkiklerden sora, icap eden en iyi tedbirler bulunabilir.
Merak buyurmay~n~z.
Bu sözlerden sora, Mustafa Kemal, Cevat Pa~an~n gözlerine
bak~yor. Ayni zamanda Sadrazam da, gözlerini Generale çevirmi~~bulunuyor. Ona:
Ne dersiniz? Diyor.
Cevat Pa~a, çok tabii bir tav~r ve lisanla :
Oyledir efendim, diyor. Böyle i~ler mahallinde hallolunur.
~imdiden kafi ne söylenebilir?
Hiç memnuniyet göstermiyen Sadrazam~ n kafas~ nda daha büyük bir endi~ eyi halletmek suali, sanki ifade olunabilmek için
~ekil ar~ yordu. Birden, oldukça heyecanl~~ bir seda ile, soruyor:
Pek âlâ, siz bana harita üzerinde kumandan~z~n ~amil oldu~u m~ ntakay~~ gösterir misiniz?
Mustafa Kemal, Sadrazam~ n vesveseye dü~tü~ü noktay~~ derhal ke~fetmi~ ti. Cevap veriyor.
Efendim, henüz ben de pek iyi bilmiyorum. Belki takriben...
(Kiepert haritas~~üzerine elini koyarak) ihtimal ~u kadar bir parça...
Diyerek baz~~ vilâyetleri eliyle tahdit ediyor. Bu defa, daha
manal~~bir tarzda, Cevat Pa~aya bak~ yor. O da, Sadrazam~n vehmini aniatm~~t~. Mustafa Kemal, elini haritadan kald~ r~rken Cevat Pa~a ilave ediyor:
Efendim, m~nt~ kan~n ehemmiyeti yoktur. Pa~a, bittabi o m~ntakadaki kuvvete kumanda edecektir. Zaten nerede kuvvet
kald~~ ki....
Cevat Pa~a, cümlesini tamamlarken vaziyetin hiç te ehemmiyeti
hâiz olmad~~~n~~ iyma etmek ister bir tav~ rla, haritan~ n bulundu~u
masadan uzakla~~ r gibi oluyor. Mustafa Kemal, içinden Cavat
Pa~aya te~ ekkür ediyor. Generalin bu sözleri, Sadrazam~~tatmin
etmi~~görünüyordu. Her biri, birer koltuga çekiliyor.
Sadrazam, Mustafa Kemale soruyor:
Ne vakit hareket edeceksiniz?
Ne vakit emir buyurulursa ... Ben harekete haz~r~m.
Zat~~ ~ahaneyi ziyaret ettiniz mi?
Hay~r irade buyrulmad~ .
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irade buyruldu. Ben tebli~~ediyorum. Yar~ n kendilerini
ziyaret ediniz.
Ayr~lmak zaman~~ geliyor, orada bir adam~~ b~ rakarak soka~a
ç~ kan iki davetli, Mustafa Kemal ve Cevat, kol kola yürüyorlar,
gecenin karanl~ klar~~içinde... Ni~anta~~~caddesinin piyade kald~r~m!
üzerinden Te~ vikiyeye do~ru s~k~~ ad~mlarla ilerliyen bu iki arkada~ tan biri ötekine, pek samimi bir lisanla soruyor:
Bir ~ ey mi yapacaks~n Kemal?
Evet Pa~am, bir ~ey yapaca~~m....
Allah muvaffak etsin!
Mutlak muvaffak olaca~~z!..

