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Harp Akademisinden ç~ kar ç~kmaz Be~ inci Orduya sürülmil~~
olan Erkan~ harp Kola~as~~ Mustafa Kemal'i bir aral~ k Selânikte
görüyoruz. Bu, usulü dairesinde izinli bir geli~~de~il, istibdat devrinin tarassut ve takayyüdünden s~yr~larak bir kaç~~~idi. izah
edelim :
Mustafa Kemal, Be~ inci ordunun Yafa m~ntakas~nda piyade staj~~
yap~yordu. Fakat ruhu, ink~ lap idealinin yüksek ilhamlariyle dolu
idi. ~amda, bir gece, tüccar veya doktor Mustafa'n~n evinde
kurdu~u "Hürriyet ve Vatan Cemiyeti,, [1] te~kilât~m Makedonya'ya yayma~~~dü~ünüyordu.
Kafas~ n~~ve kalbini saran bu dü~ ünce ile o, bir gün Yafa'y~~
terkederek M~s~ r'a kaçt~ . Hedefi Selanik idi. Buraya girebilmenin
yolunu haz~rl~yordu, M~s~rda çok durmad~. Akdenizin dalgal~~ ve
f~rt~nal~~bir mevsiminde bir vapura binerek Pire'ye ç~kt~, oradan
Atina'ya gitti. Burada vaziyeti ve Selanik'e girebilmek esbab~m
tetkik ettikten sonra karar~n~~verdi ve Selanik'te Erkan~ harp Yüzba~~s~~Ahmet Tevfik'e ~u üç kelimeli telgraf~~ çekti:
"Parti bateau grec„. Ve bir gün Pire liman~ndan Selanik'e kalkan
Yunan band~ral~~ bir vapura binerek do~du~u diyara yolland~.
Arkada~~~Ahmet Tevfik, vapurun ismi yaz~l~~olm~yan bu müphem
1] Selleten: Say~~2, «Vatan ve Hürriyet»,
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telgraf~~ald~~~~tarihten itibaren hergün bir kay~~a binerek Selanik
liman~na giren Yunan vapurlar~n~~birer birer ziyaret ediyor ve her
defas~nda arad~~~n~~bulamadan, dön üyordu. Nihayet Mustafa Kemal'in
bindi~i vapur Selanik önünde demirledi. Ahmet Tevfik, hüviyetini
gizlemek için arkas~na bir mu~amba giymi~~oldu~u halde, bir
sandalla vapura yana~t~. Biraz sonra iki arkada~, ayni sandalla,
gümrü~ün r~ht~m~na ç~km~~~bulunuyorlard~.
Mustafa Kemal burada üç sorgudan geçecekti: Gümrük memurlar~, polis memurlar~, askeri inz~bat memurlar~.... T~pk~~kaçan bir
nefer gibi gelen bir Erkân~harp zabiti için bu sorgulara cevap
vermek mii~kül, belki de imkans~zd~. Fakat bir arkada~~~Selanik
Merkez kumandan muavini Mümtaz Yüzba~~~Cemil (~imdi Tekirda~~
Saylav~, sab~ k Dahiliye Vekili Cemil Uybad~n ) onun imdad~ na
yeti~iyor. Mustafa Kemal'in seyahati tarz~ndan evvelce mallimat~~
olan Yüzba~~~Cemil, laz~ m gelen tertibat~~alm~~, Pire'den bir zabit
gelip ismi Mustafa Kemal oldu~unu söyleyince serbest b~rak~lmas~~
için iskeledeki inz~bat memurlar~na talimat vermi~ti. Yüzba~~~
Cemil'in bu tertibat~ndan Ahmet Tevfik bile haberdar de~ildi.
Mustafa Kemal, annesiyle kar~~~kar~~ya:
Mustafa Kemal, Selanik'e ç~kar ç~kmaz, Sanayi Mektebi kar~~s~ndaki evine gidiyor. Mustafa Kemal bu evde dünyaya gelmi~tir.
Ana o~ul kar~~la~~nca annesi, çocu~unun ba~~na bir felaket gelebilmek endi~esi içinde soruyor:
Ne cesaretle buraya gelebildin o~lum? Hem nas~l geldin?
Devletin ve Padi~ah~= Efendimizin arzusuna mugayir bir i~~
yapm~~~olm~yas~n?
Mustafa Kemal:
Merak etme anne, diyor, müsterih ol! Benim buraya gelmekli~im laz~md~~ onun için geldim. Padi~ah~= Efendimizin
ne oldu~unu da ~imdi de~il, fakat yak~n zamanda sana gösterecegim.
Maamafih vaziyet hiç emniyetbah~~de~ildir. Mustafa Kemal'in
ortada görünmesi istibdad~ n gözcülerini derhal harekete getirebilirdi.
Bunu dü~ünebilen Mustafa Kemal, bir müddet evinden d~~ar~~ç~kmad~,
kendi arzusile evinde mahpus kald~ . Bu müddet zarf~nda kimse onun
Selanik'te bulundu~undan haberdar de~ildi. Mustafa Kemal bu
ihtiyar! mevkufiyeti zarf~nda maksad~~ u~runa faaliyete koyuldu.
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~lk te~ebbü~:
Mustafa Kemal'in Selânikte ilk te~ebbüsü orada o devrin ~öhretli
bir pa~as~~ile mülâkat oldu. Mustafa Kemal daha ~am'da iken bu
Pa~a ile muhabere etmi~ti. Onu kendisine bir vatanperver ve ihtilâlci
olarak tamtm~~lard~.
Mustafa Kemal, onun ~ahs~nda bir ink~lâp arkada~~~bulaca~~~
kanaatiyle, bir gece vakti, onun evine gitti. Kap~y~~açan adama
ismini vererek pa~aya haber gönderdi. Derhal kabul edilece~ini
zannetti. Mustafa Kemal: «Pa~a Hazretleri bir yere gitmek mecburiyetindedirler, kendileriyle ~imdi görü~emiyecekler» cevabiyle kar~~la~t~.
Fakat yüksek maksad~~ u~runda yola ç~km~~~olan Mustafa Kemal,
böyle bir mania önünde geri dönemezdi. Kabul olunmak için ~srar
etti. Nihayet Pa~an~n yan~na götürüldü. Pa~an~n salonunda ayakta
vukubulan bu mülâkat topu topu birkaç dakika süren üç be~~
kelimenin teatisinden ibaret kalm~~t~.
Mustafa Kemal sordu:
Pa~am, ben size Suriyeden mektup yazd~m, ink~lâptan, ihtilâlden bahsettim. Memlekette ink~lâp yapabilir bir adam oldu~umu
anlatt~m. Siz de bana: «Her ne suret ve vas~ta ile olursa olsun
buraya geliniz, ben elimden geleni yapar~m» diye cevap verdiniz.
~imdi halinizde bir ihtiraz, .bir tereddüt görüyorum. Ancak ben bir
defa gelmi~~bulundum, ~imdi ne yapaca~~m?
Uzaktan ~öhreti i~itilen bu Pa~an~n cevab~~ ~u olmu~tu:
Ben hiçbir ~ey yapamam. Yaln~z senin yapacaklar~n~~ hüsnü
telâkki etmekle iktifa ederim. Ancak benim de senden bir ricam
var: Beni yakma!
Mustafa Kemal, yak~lmaktan korkan bu Pa~aya kendisini yakm~yaca~~na dair söz verdi ve gecenin karanl~~~nda, geldi~i gibi
evine döndü.
O gece Mustafa Kemal sabaha kadar uyumad~. Ne yapaca~~n~,
i~e nereden ba~l~yaca~~m dü~ünerek sabah~~buldu.
Sabaha kar~~~onun verdi~i karar:
Ortal~k a~ar~yor... Mustafa Kemal fecrin ilk ayd~nl~~iyle beraber
karar~n~~vermi~tir: Üniformas~n~~giyerek ordu Erkâmharbiye dairesinin kap~s~~önüne geliyor ve burada bir adam~n gelmesine intizar
ediyor. Bekledi~i adam Erkan~harbiye Miralay~~Hasan Beydi. Çok
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geçmeden Hasan Bey k~l~= ~ak~rdatarak, geldi. Makam~ na girece~i
s~rada... Mustafa Kemal kendisini önledi ve:
Beni tan~mad~n~z m~ ?
dedi. Filhakika tamyamam~~t~. Mustafa Kemal'in yüzüne dikkatle
bakt~~~~halde bir türlü hat~ras~n~~ayd~nlatam~yordu.
Tan~yamad~m çocu~um!
Mustafa Kemal kendisini tan~tt~ :
Ben Selânik Askeri Rü~tiyesinde okurken siz birçok defalar
bize mümeyyizli~e gelmi~tiniz. Mektebi bitirdikten sonra Istanbul'a,
Kuleli idadisine girecektim. Siz buna mani oldunuz ve «Manast~r'da
daha iyi yeti~irsin» diyerek beni Manast~r ~dadisine gönderdiniz.
?
~imdi hat~rlad~mz
Mustafa Kemal'in bu k~sa izaln Hasan Beyin hat~ralar~n~~ayd~nlatma~a kâfi gelmi~ti. Mustafa Kemal devam etti:
Tahmin ve te~hisiniz do~ru ç~kt~, ben hakikaten dedi~iniz gibi
daha iyi yeti~tim. Fakat ~imdi bir felâketle kar~~la~m~~~bulunuyorum.
Sizi namuslu bir adam olarak tan~d~~~m için bugünkü vaziyetimin
felâketli cihetini de size anlatmaktan çekinmiyece~im.
Miralay Hasan Bey, Mustafa Kemal'in halini anlam~~~olacak ki,
ona:
Büroma buyurunuz, orada görü~elim.
dedi. Hasan Beyin mesai odas~nda Mustafa Kemal ona vaziyeti,
nas~l kaçt~~~n~, nas~l gayri kanuni bir surette geldi~ini, nihayet
maksad~~ne oldu~unu, hiçbir noktay~~saklamaks~z~n te~rih etti.
Mustafa Kemal'i dikkat ve sükûnetle dinliyen Hasan Bey:
Çocu~um, dedi, sen her ~eyi y~kt~ktan, altüst ettikten sonra
buraya gelmi~~bulunuyorsun, ben ~imdi sana ne yapabilirim?
Mustafa Kemal'in cevab~ :
Ne yapaca~~n~z' ben de~il, siz takdir edeceksiniz. Görüyorsunuz ki ben milletime faydal~~olabilecek bir hale gelmi~~bulunuyorum. Siz bu fikirde de~ilseniz ve bu azmimde bana yard~m etmezseniz hayat~m tehlikeye girer. O vakit ben de ba~ka çare dü~ünmek
mecburiyetinde kal~r~m. Kendi ba~~ma dü~ünüp bulaca~~m bu çare
beni belki muvaffak edebilir, fakat edemezse o vakit ben, bu yeti~mi~~adam, hiç olurum. Beni hiç olmaktan kurtarmak ~u dakikada
sizin ellerinizdedir. Size söz veririm Beyefendi, öyle hareket ederim
ki size zerre kadar mes'uliyet terettüp ettirmem.
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Hasan Bey Yüksek namusu ile Türkiyede ink~lap olmas~n~~istiyen
ve onu yapacaklar~~yeti~tirme~i ve onlar~n yeti~tirilmesini istiyen ve
bununla u~ra~an bir adamd~. Mustafa Kemal onun Selanik Askeri
Rü~diyesi talebesi oldu~u gündenberi dikkat nazar~n~~celbetmi~~olan
bir çocuk oldu~u için bütün tavsiyeleri o günün kanun, nizam ve
ahlak kaidelerinden üstün olan ink~lapç~l~k dü~üncesile hareket
ediyordu. Onun içindir ki Mustafa Kemale ~u tavsiyede bulundu:
— Vaziyet hakikaten dedi~iniz gibi fena ve tehlikelidir. ~u
dakika hat~r~ma gelen çareyi size söyliyeyim : Mü~iriyet makam~na
bir istida ile müracaat ediniz, hastal~~~n~ zdan bahsederek tebdilihava
talebinde bulununuz. Fakat sadece Erkan~harbiye Yüzba~~s~~Mustafa
Kemal diye imzalay~n~z. Ben bu istiday~~Heyeti S~hhiyeye havale
ettirir, S~hhiye Reisi ~skender Pa~ay~, ayr~ca görerk laz~mgelen
vesayada bulunurum. Pek söz veremem amma, umar~ m ki muvaffak
olursunuz.
Mustafa Kemal muayene odas~nda:
Ertesi gün Mustafa Kemal, Selanik Askeri hastahanesinin muayene odas~nda, birtak~m genç doktorlar aras~nda, muayene edilmektedir. Ondan hastal~~~n~~soruyorlar, fakat o sarih bir cevap
veremiyor. Yaln~z arada s~rada hastal~~~= mahiyetini ~skender
Pa~a Hazretleri bilir diyor. ~skender Pa~a hakikaten Hasan Beyden
tavsiye alm~~, fakat bunu hastanedeki doktorlara söyleme~i unutmu~tu. Nihayet Pa~a meseleyi hat~rl~yor ve Mustafa Kemare bir raporla
dört ay Selanik'te tebdilihava karar~~veriliyor. Bu rapor Istanbul'a
gönderiliyor.
Mustafa Kemal çal~~mak için zaman kazanm~~t~r:
Mustafa Kemal, art~k saklanma~a ve hüviyetini gizleme~e lüzum
görmeden gayesi u~runda çal~~abilecektir. Derhal i~e koyuluyor ve
arkada~lar~ ndan Hatip Ömer Naciyi, topçu zabitlerinden Husrev'i
s~n~f arkada~~~ve o tarihte Selanik Askeri Rü~tiyesi Tarih ve
Edebiyat muallimi Hakk~~Bahay~~buluyor, bunlar~ n delâletilye Selanik
Muallim Mektebi Müdürü Hoca Mahir ve Selanik Askeri Rü~diyesi
Müdürü Bursal~~Tahir'le tan~~~ yor. Bunlar Mustafa Kemal'in haz~rlad~~~~ink~laba Makedonya'da ilk girenlerdir.
Selanik'in Ç~narl~~mahallesinde bir ev:
Ev sahibi Hakk~~Baha yeni evlenmi~tir. Mustafa Kemal, arkada~lariyle burada toplanma~a karar veriyor. Hakk~~Baha'mn evine
Belleten 3 — 39
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gidiliyor. Hakk~~ Baha, arkas~na giymi~~oldu~u süslü bir Japon
pijamasiyle kendilerini kar~~l~ yor. Hakk~~ Baha o zaman musikiye
merakl~~idi, flüt çalard~. Bu evin tarihi bir k~ymeti ve manas~~vard~r:
Çünkü Mustafa Kemal'in ~amda tesis etti~i ihtilal komitesinin
Makedonya te~kilat~~bu evde kurulmu~tur.
Mustafa Kemal ve arkada~lar~~bir masa etraf~nda toplamyorlar,
Mustafa Kemal cebinden bir kartvizit ç~kar~yor, bunun üzerinde
yaz~l~~ üç be~~maddeyi arkada~lar~na okuyor, arkada~lar Mustafa
Kemalin tasavvur ve teklifini aynen kabul ediyorlar.
~imdi hafif bir merasim i~i kalm~~t~ : Komiteye sadakat yemini!
Mustafa Kemal, bu yeminin silah üzerine yap~lmas~n~~ teklif
etti; çünkü, ink~lab~n yürüyebilmesi için icab~nda müracaat edilecek
vas~ta yine silaht~. Silah sözü üzerine pijamal~~Edebiyat Hocas~~
cebini yoklarken Mustafa Kemal topçu zabiti Husrev'e dönerek
silah~n var m~ ? dedi. Husrev <var efendim' cevabiyle tabancas~n~~
ç~kard~. Mustafa Kemal tabancay~~ald~~ve masan~n üstüne koydu.
— Arkada~lar, dedi, ink~lap için bu silah üzerine yemin ediyoruz,
unutmay~n~z ki burada biribirimize verdi~imiz söz ink~lap sözüdür;
ve onun olmas~~için icab~nda, silah kullanmaktan da çekinmiyece~iz !
Arkada~lar, birer birer bu silah~~ al~p öptüler ve onun üzerine
yemin ettiler. Bu merasim bittikten sonra Mustafa Kemal topçu
Husrev'e dönerek: <Al silah~n~, dedi, bu silah mukaddes bir silaht~r;
onu iyi sakla! Bir gün bana verirsin!' Ve filhakika öyle olmu~tu.

