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Türk Tarih Kurumunun 1 nisan 1937 tarihli ikinci say~l~~Belleten'inde (Atatürk'ü dinlerken) ba~l~~~~alt~nda yazd~~~n~z k~ymetli ve
samimi yaz~y~~okudum. Harbiye mektebinden Erkâmharp Yüzba~~s~~
olarak ç~kan Mustafa Kemal'in Sam'daki menfas~nda geçen askeri
bir maceray~~anlatt~ktan sonra k~saca (Vatan ve Hürriyet) cemiyetinin Atatürk taraf~ndan nerede ve nas~l kuruldu~unu hikaye
ediyorsunuz.
Bu yaz~lar ~imdiye kadar meçhul kalan tarihi bir hakikati
ayd~nlatt~. Bu itibarla Türk Tarihine yeni bir hazine kazand~rd~~~n~zdan dolay~~sizi candan tebrik ederim.
Yaz~n~z~n sonunda <Evrensel ve tarihi~~i~i. 1908 ink~lab~mn
esas~n~~ ~am'da Dr. Mustafa'n~n evinde aramak laz~md~r» cümlesiyle
bitiriyorsunuz.
Mustafa Kemal'in bu büyük eserini memlekete nas~l yayd~~~n~~
ve 1908 ink~lab~na ne suretle müessir oldu~unu her safhas~nda
ya~am~~~bir adam s~fatiyle ben de söyliyece~im. Bayan Afet, bu
mesut f~rsat~~bana verdi~inizden dolay~~size te~ekkür ederim.
Mustafa Kemal Selânikle
~am'da Dr. Mustafa'n~n evinde Atatürk'ün kurdu~u "Vatan ve
Hürriyet,' cemiyeti o havalide inti~ara ba~lam~~t~. Ancak bu büyük
eseri bütün memlekete yaymak, te~kilatland~rmak laz~md~. Art~k
onun muazzam deha kuvvet!, ta~acak yeni sahalar ar~yordu. Sultan~n zulüm ve istibdad~na kar~~~memleket ve milleti kurtarmak
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zaman~n~n geldi~ine kat'lyetle inanm~~t~. Bu inan~~, bu ate~in
ülkü, bütün mevcudiyetini sarm~~t~.
~am ve Suriye onun dü~ündü~ü geni~~ihtilal ve ink~lap hareketlerine üssülhareke olamazd~. Kendisine en müsait muhit, yabanc~~
unsurlar~n iftirak suri~leri içinde kayna~an (Makedonya) idi. Hem
de orada mektep hayat~ndanberi sevdi~i, itimat etti~i yüzlerce
fedakar zabit arkada~lar~~da vard~. Bunlar ~uri~çi unsurlarla Makedonyan~n ye~il ve zengin ovalar~nda, ormanl~~ve karl~~da~lar~nda maksats~z çarp~~~yorlard~. Orada yak~n tehlikeyi anlam~~~
olan Türk kütlesi daha uyan~k, daha olgun idi. Hemen karar~n~~
verdi: Makedonya'ya geçmek...
Fakat Mustafa Kemal ~am'da hür ve serbest de~ildi. Oraya
sürülmü~, her dakika nezaret ve tecessüs alt~nda bulunuyordu.
Bu ~artlar içinde büyük emelini nas~l tahakkuk ettirecekti? ~~te
bu kördü~ümü çözmek laz~md~.
Mustafa Kemal için hayatta mü~kül ve gayri mümkün yoktur.
Bir kere karar verdikten sonra o ~ey mutlaka ve behemehal olmal~d~r ve olur.
Makedonya'ya geçmek için izin almak veya mazeret dermeyan
etmek zaruri bir mecburiyetti. Fakat Mustafa Kemal'e kim ve ne
cesaretle izin verebilirdi? En me~ru mazeretleri bile kabul edilemezdi. Bu vaziyet kar~~s~nda Mustafa Kemal kendisine has olan
karar~n~~verdi: izin almadan gitmek. Bu hareket firar etmek demekti. Ruhunun bu ilk isyan ate~iyle Akdeniz k~y~s~na indi. Oradan
ilk vapurla Akdenizin dalgal~~enginlerine aç~ld~.
Selanik'te Heyecan:
Mustafa Kemal'in Yunanistandan yazd-~~~bir telgraf arkada~lar~~
aras~nda hemen ~ayi olmu~tu. Bu telgraf kendi s~n~f arkada~lar~ndan Erkan~harp Yüzba~~s~~Selanik% Ahmet Tevfik'e [1] hitaben
yaz~lm~~t~.
Bir gün Mustafa Kemal Selanik r~ht~m~na yanasan bir vapurdan ç~kt~. Derin mavi gözlerinin içinde ihtilalin ~im~ekleri çak~yordu. R~ht~ mda kendisini bekliyen Tevfik'in ellerini hararetle
s~kt~. Kendisinin olan bu güzel memlekete ayak basar basmaz
duydu~u tatl~~heyecan içinde yolculu~unun bütün zahmetlerini,
il] Ahmet Tevfik Hürriyetin ilân~nclan evvel ölmü~tür. Cemiyetin eski ve
k~ymetli azas~ndan idi.
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me~akkatlerini unutmu~ tu. Iskeleden, y~ llarca çocuklu~unun aziz
ve ate~li hat~ralar~n~~ ta~~ yan sokaklardan geçerek evine do~ru
gitti. O gün çok sevdi~i annesinin ~efkat ve hasretle tutu~an
huzurunda aylarca sürmü~~olan hicramn~~dinlendirdi
Mustafa Kemal Faaliyette:

R~ht~ma ç~ kar ç~ kmaz Ahmet Tevfik'ten eski arkada~lar~ndan
~air ve hatip Ömer Naci'yi sordu. Ak~am kendisini görmesini
söyledi. Ömer Naci diyebilirim ki, Mustafa Kemal'deki gizli
kudret ve dehay~~ ilk ke~feden bir yar~vefakâr~~idi. Yüksek bir
halk hatibi olan Ömer Naci Mustafa Kemal'den sonra ordu ve
memleket içinde pek çok sevilen bir zatt~. O gece Naci ile bulu~tular. Üçüncü ordu m~ ntakas~ nda da (Vatan ve Hürriyet) cemiyetinin te~ kiline karar verdiler.
Ertesi gün Naci Lembet'teki topçu k~~las~na geldi. Bana Mustafa Kemal'in geldi~ini söyliyerek bu ak~am Selânik Askeri Rü~diyesi Muallimlerinden Bursal~~ Hakk~~Baha'n~ n evine mühim bir
meselenin müzakeresi için gidece~iz dedi. Hiç unutmam o ta~ k~n
ve ate~ in ruhlu Naci fevkalâde bir heyecan içinde sars~l~yor,
hiçbir yerde oturam~ yor, gecenin hululünü sab~ rs~zl~kla bekliyordu.
Naci'ye bu mühim içtima~ n mevzuunu sordukça aç~ k shylemiyor,
yaln~ z (ümitlerimizin tahakkuk) etmek üzere oldu~unu söylemekle
iktifa ediyordu. Ak~am olmu~tu. Muayyen saatte Hakk~~ Baha'n~n
Kule kahvelerine giden yol üzerindeki evine karanl~kta girdik.
Hakk~~Baha yeni evlenmi~~bulunuyordu. Güzel dösenmis bir gelin
odas~nda toplanm~~t~ k : Mustafa Kemal, Ömer Naci, Hakk ~~Baha,
Mustafa Necip [1] ve ben. Kahveler içildikten, Hakk~~Baha ile
baz~~lâtifeler yap~ ld~ ktan sonra Mustafa Kemal oturdu~u koltuktan
do~rularak a~~ r ve vakur bir sada ile "Arkada~ lar, dedi: Bu gece
burada sizleri toplamaktan maksad~m ~udur. Memleketin ya~ad~~~~
vahim anlar~~size söyleme~e lüzum görmüyorum. Bunu cümleniz
müdriksiniz. Bu bedbaht memlekete kar~~~mühim vazifelerimiz
vard~ r. Onu kurtarmak yegâne hedefimizdir. Bugün Makedonyay~~
ve tekmil Rumeli k~t'as~n~~vatan camias~ndan ay~rmak istiyorlar.
Memlekete ecnebi nüfuz ve hakimiyeti k~ smen ve filen girmi~tir.
Padi~ah zevk ve saltanat~na dü~kün, her zilleti irtikâp edecek
[1] Mustafa Necip piyade mülâzimi idi. Balkan harbinde Bab~âll bask~n~nda
~ehit dü~mü~tür.
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menfur bir ~ahsiyettir. Millet zulüm ve istibdat alt~ nda mahvoluyor. Hürriyet olm~ yan bir memlekette ölüm ve izmihlal vard~r.
Her terakkinin ve kurtulu~un anas~~hürriyettir. Tarih bugün biz
evlatlarma baz~~ büyük vazifeler tahmil ediyor. Ben Suriyede bir
cemiyet kurdum. ~ stibdat ile mücadeleye ba~lad~ k. Buraya da
bu cemiyetin esas~n~~kurma~a geldim. ~imdilik gizli çal~~mak ve
te~kilat~~taazzuv ettirmek zaruridir. Sizden fedakarl~klar bekliyorum. Kahhar bir istibdada kar~~~ancak ihtilal ile cevap vermek
ve köhnele~mi~~olan çürük idareyi y~ kmak, milleti hâkim k~lmak
hulâsa vatan~~kurtarmak için sizi vazifeye davet ediyorum.„
Oda içinde derin bir sükf~ t has~ l olmu~tu. Lamban~n solgun
ziyalar~~içinde Mustafa Kemal'in mehip sesinin akisleri hala dalgalan~yordu. Ömer Naci aya~a kalkarak, Mustafa Kemal'in hitabesine kar~~~o tatl~~ ~ivesiyle: "Mustafa Kemal, arkanday~z, seni takip
edece~iz, ölümler, cellâtlar, i~ kenceler bile bizi bu azmimizden
çeviremiyecektir. Hürriyet verilmez, o ancak al~n~r. Zulüm ve
istibdat alt~ nda inliyen bu masum ve biçare milleti kurtaraca~~z,
ya~asin hürriyet ve ihtilal !„ sözleriyle derin sükâtu ihlal etmi~ti.
Mustafa Necip, ink~lab~ n o fedakâr evlad~, gizli h~ çk~r~klarla yan~mda göz ya~larm~~zaptetme~e çal~~~yordu. Mustafa Kemal tekrar
söze ba~lad~. "Arkada~lar!„ dedi. "Gerçi bizden evvel bir çok te~ebbüsler yap~lm~~t~ r. Fakat onlar muvaffak olamad~lar. Çünkü te~kilâts~z i~e ba~lad~lar. Biz kuraca~~m~z te~kilat ile bir gün mutlaka
ve behemehal muvaffak olaca~~z. Vatan~, milleti kurtaraca~~z.»
Bu hitabelerden sonra te~ kilat i~i görü~üldü. Nihayette Atatürk
bana bakarak: "Hüsrev, tabancan~~ ç~kar, bu masan~n üzerine koy,
karar~m~z~~ yemin ile de teyit edelim„ dedi. Ta~~d~~~m brovnik
tabancas~m masan~ n üzerine koydum. Hepimiz ellerimizi bu tabancan~ n üzerine koyarak ölünciye kadar bu mukaddes dava u~runda
çal~~aca~~m~za and içtik.
Bu tarihi manzara çidden muhte~ em ve ulvi idi. Atatürk'ün
yüksek huzurunda o gece Türkün kurtulu~~tarihi do~mu~tu. Bu
suretle 1908 ink~lab~n~~yapan Vatan ve Hürriyet Cemiyetinin o gece
Selanik'te de temel ta~lar~~konulmu~tu.
1908 inkdr~b~~:

Yaz~m~n ba~~nda söyledi~im gibi meçhul kalan bu tarihi hakikati milli tarihe art~ k vermelidir. Bu s~rr~~bilen hayatta ancak
üç ki~i kalm~~t~r: Atatürk, Hakk~~Baha ve ben.
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Mustafa Kemal'i zalim idare tekrar ~am'a iade etti. Selanik'te
kalan arkada~lar~~Mustafa Kemal'in kendilerine tevdi ve emanet
etti~i büyük eseri geni~lettiler. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti vatan~n her kö~esine dalbudak sald~. Memleketin en k~ymetli, en
fedakar evlatlarm~~sinesine ald~, baz~~küçük gruplar da buna iltihak etti, nihayet bu te~ekkül az zamanda taazzuv ederek kahramanlariyle 1908 temmuzunda Zalim Sultan~n kar~~s~na dikildi.
Hükümet Faaliyette:

1907 mart~nda bir hadise cereyan etti. Sultamn hafiyeleri bu
gizli te~ekkülü sezdiler. Cemiyetin faal azas~ndan iki ki~i pek
~üpheli göründü~ünden hükümetçe takiplerine ba~lan~ld~. [1] Bunlardan birisi Ömer Naci, di~eri de ben idim.
Naci o s~ralarda Selanik'te inti~ar eden (Çocuk Bahçesi) gazetesinde Feylesof R~za Tevfik ile çetin bir kalem münaka~as~na
girmi~ti. Bu edeb~~münaka~a nihayet mevzuundan ç~kt~, ve siyasi
bir ~ekil ald~. Naci bir makalesinde [2] R~za Tevfik'e kar~~~«be~~
as~rl~k bir tarihi ~anü~eref ebediyen topraklara gömülürken» gibi
o devirde söylenmesine cevaz verilemiyen ta~k~n sözlerle vatan~n
içinde bulundu~u felaketi hayk~rarak ilan etmi~ti. Bu yaz~lar o
zaman Selanik muhitinde büyük bir heyecan uyand~rm~~t~ . Bu
lisan münaka~as~na ben de ufaktan kar~~m~~t~m. Bir gün cemiyet
arkada~lar~ndan Talat (Pa~a), Naci ile beni husus' davet ederek
~öyle bir teklifte bulundu: Bugün umumi müfetti~likten bir arkada~~bana sizin tevkifiniz için müfetti~likle mabeyn aras~nda ~ifreli
telgraflar teati olundu~unu söyledi. Ben de bu ~ifreleri telgrafhanede gördüm.
Cemiyetin henüz harekete geçecek kadar kuvvetli olmad~~~n~~
takdir edersiniz. Tevkifinizi daha baz~~tevkifler de takip edebilir.
Biz cemiyetin selâmeti nam~ na ikinizin de memleketten ayr~lmas~n~n muvaf~k olaca~~~fikrindeyiz. Hem de ayr~lman~za ba~ka
sebepler de vard~r. Geçende (Be~çmar) da müzakere etti~imiz
veçhile cemiyetin hariçte bir ne~riyat vas~tas~~da bulunmak laÖmer Nacinin takibine kanun zabitlerinden yüzba~~~ ~brahim, benim
takibime de süvari mülâzimi Ali memur edilmi~ lerdi. Her ikisi de 1908 ihtilâlinde
telef olmu~lard~r.
O s~ralarda Midilli adas~n~n Frans~z donanmas~~ taraf~ndan i~galini
telmihen.
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z~md~r. Pariste çal~~an Prens Sabahaddin ve Ahmet R~za partileriyle
temas~~ancak siz yapabilirsiniz. Hangisi bizim programa uyarsa
onunla birle~iriz. ~ayet bunlar~~muvaf~ k bulmazsan~z evvelce konu~tu~umuz gibi cemiyet nam ve hesab~na, Avrupan~n ba~ka bir
yerinde biz de ayr~ ca bir gazete ç~karal~m. Burada kalmakta ~srar
ederseniz cemiyetin mevcudiyeti tehlikeye dü~ ecektir. Arkada~lar
hep bu fikirde, siz ne dü~ünüyorsunuz. Bu mesele hakk~nda ayr~ca
bir içtima yapal~m m~?
Biz bu garip teklife kar~~~evvela ret cevab~~verdik. Bu gece
dü~ünerek kafi cevab~ m~z~~ yar~n verebilece~imizi söyliyerek ayr~ld~k. O gece Naci ile birlikte bu teklifi uzun uzad~ya tetkik ve
münaka~a ettik. Bizim tevkifimiz belki arkada~lar aras~nda vakitsiz bir panik ç~karabilirdi. En metin sand~~~m~z arkada~larda bile
o günlerde saklanam~yan bir endi~e seziyorduk. Bizi son ta~k~nl~klardan dolay~~muahaza ediyorlard~. Hakikaten cemiyetin ne~ir
vas~tas~~bir gazeteye de fevkalade ihtiyac~~vard~. Bunu ancak
ate~ in kalemiyle Naci idare edebilirdi. Bu sebeple Parise gitme~e
karar verdik. Bunu ertesi gün yaln~ z Talat'a söyledik, ba~ka hiçbir arkada~~harekdtimizi bilmiyordu.
Paris'te:

~ki arkada~~1907 mart~~sonunda Paris'te bulunuyorduk. Orada
çal~~an iki grupla da temasa gelmi~tik. Ahmet R~za'n~n partisi ve
program~~bize daha uygun görünmü~tü. Esasen ayr~~gazete ç~karmak için-, mal~~kudretimiz de yoktu. Uzun müzakere ve münaka~alardan sonra Ahmet R~za ile baz~~ ~artlar dahilinde birle~me~i
muvaf~k gördü~ümüzü dahildeki arkada~lara bildirmi~tik.
Vatan ve Hürriyet — Terakki ve Ittihat:

Aram~ zda Selanikle uzun muhabereler cereyan etti. Bunlar~n
mevzuunu iki cemiyetin birle~mesinde alaca~~~isim te~kil ediyordu.
Ahmet R~za terakki ve ittihat isminin al~nmas~nda anudane ~srar
ediyordu. Sebep olarakta bu ismin uzun zamandanberi bir çok
yerlerde tan~nd~~~n~, yeni bir ismi tan~ tmak zamana mütevakk~f
oldu~unu ileri sürüyordu.
Biz de mazide bu isim alt~nda bir çok ~antajlar yap~ld~~~n~~
baz~~ erkan~= saraya sat~ld~~~n~~ve ileride muvaffak~yet halinde
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intisap davalar~n~n ba~l~ yaca~~n~~ söyliyerek vatan ve hürriyet
isminin kabulünde ayni ~iddetle ~srar ediyorduk. Müzakere bir
aral~k vahim bir ~ekil alm~~t~, iftirak derecesini bulmu~tu.
Ekseriya vaki oldu~u gibi, insanlar büyük ülküler kar~~s~nda
bazan feragatler yapma~a mecbur kal~rlar.
Ink~lâb~n menfaatine uygun olan bu ittihad~~bir isim yüzünden
k~r~ p atmamak ciheti iltizam olundu. Vatan ve hürriyet cemiyeti
terakki ve ittihat ad~n~~ald~.
Bu isim tebeddülü 10 temmuz 1908 tarihine yak~n bir zamanda
vaki olmu~tu. 1908 ink~lâb~ nda hakiki rolü yapan kuvvet, sonradan
ald~ klar~~ Terakki ve Ittihat nam~~ alt~nda çal~~an Vatan ve Hürriyet
Cemiyetinin öz evlâtlar~~idi.
I~te yak~ n milli tarihimizin bu meçhul kalan hakikatini kurumunuza bildirmekle memleket tarihine kar~~~olan vazifelerimi
yapm~~~oluyorum.
Atatürk'ün eserlerinin köklerini yaln~z ~am'da de~il, onu bulmak için daha derin mazilere inmek lâz~md~r. Çünkü Atatürk
tarihin bir tesadüfü de~ildir. O ba~l~~ba~~na mazi, hal ve istikbaldir. Milli tarihimizin hepsidir. O tarihin, tarihte onundur.
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