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Sultan Hamit devri istibdad~n~~ yenmek için, Türk vatan~nda
milletçe yap~ lan hareketler neticesi, 23 / Temmuz / 1908 olarak tarihlenmi~tir.
Istanbul'da yeni kabine te~kili dü~ünülürken, Trablusgarp'ta
kumandan ve vali bulunan ve Hürriyet â~~k~~ oldu~u için oraya
gönderilmi~~olan, Recep Pa~a tercih edilmi~ti.
Recep Pa~a Istanbul'da Türk milleti taraf~ ndan öyle içten
gelen bir ço~kunlukla istikbal edildi ki milletini çok seven bu
büyük adam~ n kalbi durdu, öldü.
Trablusgarp'ta hürriyete kar~~~bir isyan olmu~tu. Bu isyandan
haberi ve bununla asla alâkas~~ olm~ yan Erkân~harp kola~as~~ MusTürk Tarih Kurumu'nun Belleteni ç~ kma~a ba~lad~~~~zaman (1kincikanun
1937) onun yay~ nlar~~ aras~ na «Atatürkü dinlerken» diye bir kö~e açm~~t~ m. Bunlar ancak üç makale olarak ç~ kt~ lar. "Gerilla hakk~ nda iki hat~ ra" Belleten say~~
1, Ikinci Kanun 1937. "Vatan ve Hürriyet" Belleten say~~ 2, Nisan 1937 "Mukaddes Tabanca" Belleten say~~ 3-4, ~ lkte~rin 1937. ~imdi bu hat~ ralardan bir k~sm~ n~~
daha, Ondan i~itti~im gibi, (Atatürkü dinledim' ba~l~~ile okuyucular~ ma sunuyorum.
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tafa Kemal o günlerde Istanbul'dan bir mektup al~yor. Bu mektubun içinde, iki kA~~~t vard~ r; biri ~u mealdedir : "Recep Pa~a öldü.
Onun bo~~b~ rakt~~~~Trablusgarp'ta hürriyet aleyhine bir isyan
oldu. Sizin oraya gitrneniz bütün buradaki arkada~iarca tensip
edildi. Azimetinizi rica ederim„. Ikinci kA~~t, geni~~ölçüde bir salâhiyetname idi.
Bu tarihlerde Ittihat ve Terakki K.omitas~'n~ n Umumi Merkezi
henüz Selânik'te say~l~yordu. Mustafa Kemal bu merkezin üyelerinden biri idi. Bu heyete dahil olan ve olm~ yan bir tak~ m kimseler Mustafa Kemal'e gelen mektup muhteviyat~ ndan haberdar
edilmislerdir. Selânik'te "Merkezi Umumi„ içtimalar~~ gece olurdu.
Mustafa Kemal'in Selânik'ten behemehal uzakla~t~ r~ lmas~ n~~ isteyenler gündüz toplanm~~lar ve kendi aralar~ nda ~u karar~~ vermi~lerdir : Mustafa Kemal Trablusgarb'a gidecek..
Gece Umumi Merkez, Adet oldu~u üzere, toplan~yor. Mustafa
Kemal tabii olarak oradad~ r. ktima salonuna girince, kararlar~ n
yaz~ ld~~~~kara tahta üstünde ve birinci numarada ~unu okuyor:
Mustafa Kemal Trablusgarb'a gidecektir.
Mustafa Kemal'in kafas~nda bir ~üphe ve
çok dil~iindiikten sonra verilmi~~bir karar

Mustafa Kemal, kara tahta üstünde okudu~u karar üzerine
~öyle dü~ünüyordu: Genel Merkez bu karar~~ verebilmek için kendisi de beraber bulunmal~~ idi, e~er inisiyativ onlardan geliyorsa....
Halbuki Mustafa Kemal çok daha evvel Istanbul'da bulunan ve
sonralar~~ naz~ rl~ k ve sadrazaml~ k mevkilerini i~gal etmi~~olan bir
arkada~~ndan bu karar~~ tebli~~eden bir mektupla beraber bir de
salahiyetname alm~~t~.
Mustafa Kemal bir çok dü~ünceden, muhakeme ve hesaptan
sonra karar~ n~~ verdi: Gidecekti.
O gece Umumi Merkez toplant~s~ na Hac~~ Adil Bey riyaset
ediyordu. Mustafa Kemal ~imdi Hac~~ Adil Beyle kar~~~ kar~~yad~ r.
Mustafa Kemal Hac~~ Adil Beye sordu:
Beyefendi, bu i~ten ne anlad~ n~ z?
Hac~~ Adil Bey cevap verdi:
Bu, sizden çok ~eyler beklenildi~hin i~areti, be~aretidir.
Mustafa Kemal buna inanam~ yordu. Bir daha sordu:
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Bütün dü~üncelerin bu samimi ve temiz manada oldu~una
siz emin misiniz?
Bunu bana sormay~n~z, siz daha iyi takdir edersiniz.
Mustafa Kemal aya~a kalkt~~ ve: "Öyle ise gidece~im„ diyerek Hac~~ Adil beyin elini s~kt~. Hac~~ Adil Bey biraz daha oturmas~ n~~ Mustafa Kemal'den rica etti ve ayn~~ zamanda ~u sözleri
söyledi:
Tabii oraya gitmek için paran~z yoktur.
O âne kadar bunu hiç dü~ünmemi~~olan Mustafa Kemal tekrar sandalyas~ na oturarak ~u cevab~~ verdi:
Evet, ben bu bahsolunan memlekete gitmek için kendi
kendime karar verseydim elbette bunun çarelerini evvelden dü~ünürdüm. Bana emri vaki yap~ld~. Tabii param yoktur.
Hac~~ Adil Bey:
Merak buyurmay~n~z, dedi, sizin için arzu etti~iniz kadar
para emrinize haz~rd~ r. Ne kadar istiyorsunuz?
Mustafa Kemal bu cevaptan hem mütehassis, hem de müteessir olmu~tu. Görüyordu ki o, ne isterse vereceklerdi; elverir ki
Selânik'ten ç~k~p gitsin
Mustafa Kemal, ~u cevab~~ verdi:
Ben, hayat~mda böyle bir seyahat yapmad~m. Bir defa
yolculuk masraf~~var; ondan sonra gidece~im yerlerde bana yükletilen vazifeyi yapmak için, bilmem ki para sarfetmek laz~m gelecek mi? Bunlar~~ birle~tirerek siz dü~ününüz; ben bu i~te bitaraf
kalmak isterim.
Aac~~Adil Bey: "Bu kadar ince hesab~~ kimse dü~ünmü~~de~ildir. Size bin alt~ n kâfi gelir mi ?„ Diye sordu.
Mustafa Kemal ~u cevab~~ verdi: "Bilemem; fakat bunu çok
görürüm„.
Hac~~ Adil Bey: "O halde, size bin alt~n verelim, sarfedemedi~inizi iade edersiniz.
Mustafa Kemal Trablusgarp ~ehrinde

Mustafa Kemal'in bindi~i vapur Trablusgarp ~ehri önünde demirledi. R~ht~m yoktur. Sahil, bom bo~~bir kumsaldan ibarettir. Yerli
bir kay~kç~~ onu kumsala götürüp b~rakt~.
Mustafa Kemal, elinde çantasiyle, bir tak~m barakalara u~ruyor, otel ar~yordu. Bunlar ya~l~~ Italyan kad~nlar~n~n aç~p adlar~na
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otel dedikleri yel-lerdi. Arkas~ nda, bir Türk zabiti üniformas~~ ta~~ yan Mustafa Kemal bunlar~ n hiç birinde kendine bir s~~~ nak bulam~ yor. Dola~ maktan çok yorgundur. Kumsala geliyor. Bavulunu
yere b~ rak~yor ve bunu yast~ k yaparak kumiu~a uzan~ yor. Tam
bu s~ rada idi ki Trablusgarp sevkiyat memuru oldu~unu sonradan
anlad~~~~genç bir te~men (mülâzim), Mustafa Kemal'e yakla~~yor:
Efendim, diyor, bu memleket böyledir. Burada otel yoktur;
bar~ nacak yer bulmak güçtür. Ben iki odal~~ bir evde tek ba~~ ma
oturuyorum; sizi oraya davet ediyorum. Lütfen kabul buyurur
musunuz?
Mustafa Kemal bundan çok mütehassis oldu ve daveti kabul
etti. Biraz sonra genç Türk mülâziminin evinde, toprak tabanl~~
bir odada seyahatin yorgunlu~unu ç~karmaktad~ r. Ertesi gün Mustafa Kemal, genç mülâzimi yan~ na ça~~rd~~ ve: "Bana Recep Pa~a'n~ n yaveri Kafkasyal~~ Hasan Bey'i ça~ar~ n~ z„ dedi. Mülâzim
bundan bir ~ey anl~yamam~~t~. Mustafa Kemal, emrini tekrarlad~ :
— Bana sakall~~ Hasan Bey'i ça~~m~z.
Sakall~~Hasan Bey'le kar~~~kar~~ya

Sakall~~ Hasan Bey Mustafa Kemal'in kar~~s~ ndacl~ r. Mustafa
Kemal konu~uyor:
Sen Kafkasyal~~ Hasan Bey de~il misin? Ben senin ~am'da
bir süvari bölü~ü kumandanl~~~~yapm~~~olan Kafkasyal~~ Hüseyin
Bey'in karde~i oldu~unu biliyorum. Öyle de~il mi?
Ve sakall~~ Hasan Bey'in müsbet cevab~~ üzerine devam etti:
Ben ~am'da menfi iken karde~inizi tan~d~m ve kendisiyle arkada~~olmu~tum. Sizden ricam ise, bugün Trablusgarp ve havalisinde Liva kumandan~~ olan ~ brahim Pa~a ile beni görü~türmenizdir.
Sakkll~~ Hasan Bey: "Peki, efendim„. Dedi.
~brahim Pa~a'n~n Evinde

Mustafa Kemal ile ~ brahim Pa~a görü~üyorlar:
— Pa~a hazretleri, burada bir tak~m Arap a~iretleri isyan etmi~ler, her Türküm diyeni Jön Türk olarak kollar~ n~~ ba~lamak suretiyle vapurlara bindirmi~ler ve memleketten koymu~lar. Bu hadise
burada kumandan ve vali bulunan rahmetli Recep Pa~a'dan sonra olmu~. Biz bunun sebebini rahmetli Recep Pa~a'n~ n buradan
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giderke -~~kendi yerine Erkan~ harbiye Reisini vekil b~ rakmas~nda
buluyordz. Rahmetli Pa~a zat~~ devletinizi tevkil etmi~~olsayd~~ bu
gibi hadiseler vukua gelmezdi; ancak ne de olsa sizin bu hadiselere kar~~~bitaraf kalman~z do~ru telâkki edilmiyor.
Ibrahim Pa~a ~u cevab~~ verdi:
Ben askerim; liva kumandan~y~m; politikaya kar~~mam.
Mustafa Kemal derhal cevap verdi:
— Tebrik ederim pa~a hazretleri. Büyük kumandanl~k ~iar~~ da
budur. Benim ve bütün asker arkada~lar~n emniyet etmek için
arad~~~m~z kumandan öyle olmal~ d~r. Bu kumandan bir gün siz
olabilirsiniz. Ancak ~ u dakika kumanda etmekte bulundu~unuz
m~ntakada bir isyan ç~km~~ t~r. Bunu durdurmak için zat~~âlinizin
inisiyativ alman~z_ laz~ m geldikce, henüz bu hususta bir emir ve
talimat vürut etmedi~ini ileri sürmeniz, sizin gibi yüksek ve daha
çok yükselmek istidad~n~~haiz bir kumandana, bilmem ki, ne kadar yara~~r? Pa~am, devlet merkezi ve merkez muhitleri ink~lap
i~leriyle çok me~guldür. Bekledi~iniz direktif belki gecikebilir.
E~er sözüme emniyet ederseniz i~te, ben, o geçikmi~~ve daha
geçikecek olan direktif lerin canl~s~y~ m.
Muhatab~n~n çok kahve içmek mutad~~ oldu~unu anl~yan Ibrahim Pa~ a zile basarak gelen hizmetçiye: "Beyefendiye bir kahve
daha getiriniz„ dedikten sonra ~unu ilave etti: "Hasan Bey'i de
buraya ça~~r~n~z„.
~imdi Mustafa Kemal kahvesini içiyor, Ibrahim pa~a da Hasan
Bey'le konu~uyordu. Bir müddet sonra Mustafa Kemal aya~a kalkt~~ve kumandan~~ hürmetle selâml~ yarak soka~a ç~ kt~. Kendisini
kumsalda bulup evine götürmü~~olan genç mülazimi ar~ yordu.
Bir aral~ k arkas~ ndan bir ayak sesi i~itti. Dönüp bakt~. Bu gelen,
Sakall~~Hasan Bey'di. Hasan Bey Mustafa Kemal'e yeti~erek sordu:
Böyle acele acele nereye gidiyor sunuz ?
Bir mülaz~ m arkada~~m~n bana lütfen verdi~i yer odas~ na..
Kumandan pa~a size rahmetli Recep pa~a'n~n kö~künü ve
bahçesini tahsis buyurdular, oraya gideceksiniz.
Ben böyle bir kö~kte oturamam; vas~talar~m yok.
Her ~ey dü~ünülüp haz~ rlanm~~t~r. Lütfen oraya te~rif buyurunuz...
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— Peki, fakat bir ~artla: beni evindeki yer odas~ na alm~~~
olan genç mülâz~ m da beraber gelip o kö~kte oturursa...
Mustafa Kemal'in dedi~i kabul olunmu~tu.
Recep Pa~a'n~n Kö~kiinde

Mustafa Kemal Trablus~arp ~ehrine ayak bast~~~n~n ertesi
günü manzara ~udur: Kendisi, Recep Pa~a'n~ n yapt~ rm~~~oldu~u
ideal, nefis bir kö~ kte misafirdir ve Trablusgarp kumluklar~ ndan
alup kendi evinin yer odas~ na götürmü~~olan mülazim arkada~~~da
onunla birlikte ve ayn~~ kö~ktedir. Liva kumandan~~ ~ brahim Pa~a,
kendi küçük karde~i mülâzim Murad'~~ Mustafa Kemal'in yaverli~ine tayin etmi~tir.
Mustafa Kemal bu kö~ kü, beraber bulundu~u genç Türk
te~meninin kendisine gösterdi~i merbutiyeti ve yaveri te~men
Murad'~n refakat arkada~l~ k' hat~ ralar~ n~, bu çok halük, çok k~ymetli ve vatanperver insanlar~~ daima yâdetmi~tir.
Belediye Reisi Hasüne Pa~a

Trablusgarp'ta Hasûne pa~a adl~~ bir belediye reisi vard~ r. Bir
~ün Recep Pa~a kö~künde Ibrahim Pa~a da haz~r oldu~u halde
Mustafa Kemal ve arkada~lar~~ konu~uyorlard~. ~u nokta tespit
olunmu~tu : Hasûne Pa~a belediye reisidir. Fakat bütün memlekete
ve orduya hâkim gibidir, öyle gösteriliyor.
Mustafa Kemal bir müddet dü~ ündükten sonra, Ibrahim Pa~a'n~ n müsaadesini alarak genç arkada~lar~ na ~u emri verdi:
Getiriniz bana bu Hastine Pa~a'y~...
Genç zabitler ayakland~ lar ve çok geçmeden Hasûne Pa~a'y~~
büyük bir nezaketle ve fakat getirilmi~~oldu~u anla~~lan bir vaziyette Mustafa Kemal'in kar~~s~ na ç~ kard~lar.
Korkan bir adam

Mustafa Kemal, kendisine teslim olan âsi belediye reisi Hasûne pa~a ile bir müddet konu~tuktan sonra, ondan baz~~ merasim
dairesinde, namus sözü alarak kendisini serbest b~ rakt~.
Kumandan pa~a, Mustafa Kemal ile
görü~mek istiyor

Ertesi gün Mustafa Kemal'in yaveri Murat, büyük karde~i
Ibrahim Pa~a'n~n kendisiyle görü~mek istedi~ini söyledi. Birle~ti-
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ler. Bu mülakatta Trablusgarp polis müdürü Cemal Bey de haz~r
bulunuyordu. Mustafa Kemal'e ~u male~mat~~ getirmi~lerdi : Bütün
Trablusgarp ~ehri ve havalisi, kabile ve a~iretleri ~ehri basacaklar,
ve Mustafa Kemal'i tutup ya öldürecekler, yahut, en hafifi onu bir
ecnebi vapuruna bindirip memleketten koyacaklar.
Kumandan pa~ a, Mustafa Kemal'e :
Çocu~ um, dedi, ben sana elimdeki bütün kuvveti verecekimi vadetmi~ tim; bundan dönmüyorum, kuvvet emrindedir. Ne
yapmak laz~m gelirse yap.
Mustafa Kemal ~u cevab~~ verdi:
Pa~a hazretleri, te~ekkür ederim, ancak benim bu kuvvete
m
ihtiyac~ yoktur. Ve bu günkü çal~~ ma zemini kuvvet kullanmak
zemini de~ildir. Yeter ki beni tenvir buyurdunuz; ben yapaca~~m~~ bilirim. Bu esnada Mustafa Kemal yukar~ ki bask~ n haberini
vermi~~olan, polis müdürü Cemal Bey'den meseleyi bir kere daha
sordu ve ~u cevab~~ ald~ :
Edindi~im malûmat ~udur: Kumandan pa~ aya hiç bir zarar gelmiyecek, yaln~ z Mustafa Kemal ya öldürülecek, yahut bir
vapura konup nümayi~le kovulacak. Kumandan pa~a, ~ahs~ ndan
emin olabilirmi~~
Polis müdürünün bu izahat~ n~~ dinledikten sonra Mustafa Kemal ona dönerek ~u sözleri söyledi:
Ben korka~~~ m ki en büyük felaket Kumandan Pa~aya veyahut bana de~il, bizzat senin ba~~ na gelecektir. Sen kendini muhafaza et...
Polis müdürü cevap verdi:
Bana bir ~ey olmaz; ben ondan eminim.
Mustafa Kemal derhal ~u sözleri söyledi:
O halde sen onlar~ n adam~s~ n.
Ve ~ brahim Pa~a'ya hitaben: "Pa~am bu adam onlardand~r
fakat b~ rak~n~ z öyle olsun „. Dedi.
Bir medrese odas~nda asilerle kar~~~kar~~ya

As~~ a~ iretler bütün Trablusgarp ~ehrini i~gal etmi~lerdi. i~gal
merkezi bir camidir ; bu caminin bir de medresesi vard~ r. Mustafa
Kemal bu âsilerin kendisini tutup mahvedeceklerini ve hiç de~ilse
elini kolunu ba~lay~ p memleketten ç~ karacaklar~n~~yakinen biliyor-
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du. Böyle olmakla beraber yan~ na yaveri Murad'~~ ald~ ; Murat iyi
arapça bilirdi. Mustafa Kemal bu tek arkada~la bütün o isyan
kalabal~~~n~~ yararak camiye girdi. Ilk sözü ~u olmu~tu: "Sizi idare
edenler nerede ise, beni hemen oraya götürünüz„. Bu sözü i~itenler Mustafa Kemal'in emrine itaat etmeyi tabii bulmu~lard~. Çünkü
böyle tek ba~~na gelen adam~~kendilerinden sanm~~lard~ . Rehberlik ederek Mustafa Kemal'i medresenin en sonundaki bir odan~n
kap~s~~önüne getirdiler. Mustafa Kemal bir hamlede içeri girdi.
Murat arkas~ ndan onu takip etti. Odaya girince kap~y~~kapad~~ ve
odada bulunanlar~n yüzüne hayk~r~ r gibi bir sesle: "Ne yap~yorsunz?„ Dedi. Mustafa Kemal'in bu odada toplanm~~~oldu~unu gördü~ü insanlar, Osmanl~~devleti hizmetinde nahiye müdürlü~ü, kaymakaml~k veya mutasarnfl~k etmi~~bir tak~ m menfaatperest kimselerdi. Mustafa Kemal bunlar~ n yüzüne bir daha hayk~rd~ :
Siz kimsiniz? Ne yapmak istiyorsunnz ?
Onlar Mustafa Kemal'in bir ordu ile gelip kendilerini muhasara etti~ini zannettiler. Korku ve telâ~~içinde bir tak~ m saçma
sapan sözler söylüyorlar, her biri kendisinin meselâ nahiye müdürü, kaymakam, mutasarr~ f oldu~unu ve yeni ink~lâpla menfaatlar~n~n s~f~ra indi~ini ileri sürerek:
Istedi~imiz ~ey menfaat~m~z~n s~f~r olmamas~d~r.
Diyorlard~ . Mustafa Kemal isyan~n mahiyetini ve mü~evviklerini
anlamakta gecikmedi. Bütün bu zavall~~ halk kendi ~ahsi menfaatlerini takip eden be~~on ki~inin pe~ine tak~lm~~~gidiyordu. Bu isyana ~ef olanlar~n en buyü~ü Osmanl~~devletinin Trablusta mutasarr~f olarak kulland~~~~adamlard~ . Mustafa Kemal bu adamlara
dönerek: "Ben sizin menfaatlerinizi âzami tatmin ederim amma bir
~artla: Bu toplanan halk ile ben bizzat konu~mal~y~ m,,. Dedi. Muvafakat ettiler ve Mustafa Kemal'in talebi üserine Türkçe ve arapçay~~
en iyi bilen bir Osmanl~~memurunu ona tercüman olarak verdiler.
Gece Cami Avlusunda

Cami avlusunda bir havuz vard~ . Mustafa Kemal bu havuzun
ba~~ na gelerek, tercüman~~ vas~tasiyle, ahaliye ~unlar~~ söyledi:
Ey ahali... Ey din karde~leri... oturdu~unuz memleket mahfuz ve siz emin olabilmek için hepimizin büyü~ü olan bir kuvvet
ve kudretin bulunmas~~ ve toplu olmas~~lânmd~r. E~er siz, onlar
hep ayr~~ ayr~ , ve her birimiz kendi ba~~ na bütün dünyaya kar~~~
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koyabilecek kuvveti haiz oldu~umuzu iddia edersek bu, do~ru
olamaz. Kuvvetlerimizi birle~tirelim, emeklerimizi birle~tirelim, eskiden beri aram~zda mü~terek olan ahlak ve tabiate dayanal~m,
adam olal~m.
iksilerle ilk mülakat böyle geçmi~ti.
Bir ~eyhin Zaviyesinde

Bu mülakat bir ~eyhin zaviyesinde olmu~tu. ~eyhin çok zeki
bir adam oldu~u yüzünden belli idi. ~eyh efendi Mustafa Kemal'e
sordu:
— Sen kimsin? Salâhiyetin nedir?
Bu konu~ma, nefis ipek kuma~larla dö~eli sedirler üstünde
oturmakta olan Mustafa Kemal ile, ~eyh efendi aras~ nda oluyordu.
Mustafa Kemal bu sual kar~~s~ nda kendini pek âciz ve naçiz görüyordu. Çünkü o, hem kendili~inden hareket eden, hem de güya
geni~~salâhiyeti haiz olan bir adamd~. Ak~ll~~ ~eyh efendi de as~l
bu noktay~~anlamak istiyordu.
Mustafa Kemal'in Vesikas~~

Mustafa Kemal, cebinden vesikas~n~~ ç~kar~p ~ eyh efendiye gösterdi. Bu, kendisinin ne yapmak laz~m ise yapabilece~ine salâhiyeti
oldu~unu gösteren ve bir zarf içinde Istanbul'dan kendisine gönderilmi~~olan vesika idi.
~eyh efendi bu vesikay~~görünce bir kahkaha kopard~.
Sen de onlardan m~s~n?
diyerek, bu sefer o vesikan~n ayn~~ di~er üç vesikay~~ kendi cebinden ç~ kararak Mustafa Kemal'e gösterdi. Mustafa Kemal bakt~ :
~eyhin gösterdi~i bu üç vesika kendi vesikas~n~n ayn~~idi ve hepsinin alt~nda ayn~~ mühür ve ayn~~ imza vard~.
Ne büyük mahcubiyet..!
Mustafa Kemal buna ra~men:
Ben, dedi, size bir vesika gösterdim. Herkes böyle bir
vesika ibraz edebilir. Fakat esas olan benim vesikamd~r.
~eyh efendi bir kahkaha daha kopard~:
Bu nas~ l olur efendim? Bunlar ayn~~kli~elerdir.
Kendisine k~ ymetsiz bir vesika verilerek aldat~lm~~~oldu~unu
anl~ yan Mustafa Kemal, vesikas~n~~ ~eyh efendiye uzatarak:
Buyurunuz, dedi, vesikam~~ y~ rtabilirsiniz. Ben vesikaya ih-
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tiyac~~ olm~ yan, buraya seninle konu~ mak için vesikas~z gelen bir
adam~ m.
~eyh efendi duraklad~~ :
— Öyle ise ~imdi seninle konu~abilirim.
Dedi. ~eyh efendinin verdi~i izahattan anla~~ld~~~ na göre ayn~~ vesika ile daha evvel üç adam gönderilmi~, ~eyh efendi bunlar~ n hepsini yakalay~ p bir deli~e t~ km~~, ~imdi üçü de mahpusturlar. Mustafa Kemal bu üç adam~n tahliyesini ~srarla istedi. ~eyh
efendi eldeki vesikan~ n kendisini tan~tma~-a kafi olmad~~~ n~, gerçi
nas~ l bir adam oldu~unu anlam~~~ise de gösterdi~i vesika mahpuslar~n serbest b~ rak~lmalar~~ için kâfi gelmedi~ini söyledi.
Fakat Mustafa Kemal ~srar ediyor, mevk~lflar~ n behemehal
teslimini istiyordu. Nihayet mühürlü ve imzal~~ vesikay~~ tan~mayan
~eyh efendi, Mustafa Kemal'i tan~ ma~a mecbur oldu ve mevkuflar~~
t~ k~lm~~~bulunduklar~~ karanl~ k kö~elerden ç~ kart~ p Mustafa Kemal'e
teslim etti.
*
* *
MUSTAFA KEMAL BINGAZI'DE
Trablusgarp isyan~ n~~ söndürmek için oraya gitmi~~olan Mustafa Kemal, vazifesini bitirip tekrar Makedonya'ya dönece~i s~ rada
Bingazi'de bulunan bir doktordan ~u mealde mahrem bir mektup
alm~~t~ : "Buraya u~ramadan gitme... „
Bu doktor Büyük Millet Meclisinde mebus olmu~~olan doktor
Bay Mustafa ~evket'tir.
Mustafa Kemal bu dâveti kabul etti ve Trablusgarp dönü~ü
Bingazi'ye u~rad~. Bindi~i vapur Bingazi koyuna girdi~i zaman
bir çok kay~ klar vapura yana~t~ lar. Bunlar, Mustafa Kemal'i kar~~lama~a gelen insanlar~~ t~~~ yordu. Mustafa Kemal bu tezahürat
aras~ nda karaya ç~ kt~.
Istikbale gelenlerin ba~~ nda Doktor Mustafa ~evket vard~.
O, Mustafa Kemal'i sahile yak~ n küçük bir otele götürdü. Bu
otelde onun için küçük bir yatak odas~~ ve bir küçük salon
haz~rlatm~~t~ . Salonda konu~uluyordu. Bir aral~ k Biagazi Polis komiseri Hüseyin Bey - ki Büyük Millet Meclisinde Elâziz saylav~~
olan rahmetli Bay Hüseyin'dir. - telâ~la salona girdi ve heyacanl~~
bir sesle:
— ~eyh Mansur hazretleri te~rif ediyorlar.
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Dedi. Komiser efendi bu sözü söyledikten sonra kap~n~ n yan~ nda divan durur gibi bir vaziyet ald~. Be~~dakika sonra salondan içeri kelli felli bir ~eyh efendi girdi.
~eyh Mansur

Mustafa Kemal bu ~eyh Mansur'un Kim oldu~unu evvelden
i~itmi~ti; O, Bingazi ~ehrinin ve Hinterland'~n Kral~~ gibi idi. Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun Bingazi'de bir mutasarr~f~, bir hükümet
te~kilât~, polisi ve jandarmas~, hattâ bir piyade alay~~ vard~; fakat
hüküm ve nüfuz yine bu ~eyh Mansur'un elinde idi. Polis komiserinin telâ~~~Mustafa Kemal'in bildiklerini takviye ediyordu. Art~k
Mustafa Kemal kiminle kar~~la~m~~~oldu~unu biliyordu. ~eyh
efendi salona girip bir kaç ad~ m ilerledi; fakat Mustafa Kemal
yerinden k~m~ldamam~~ t~ . Hattâ oturmak için ona yer bile göstermedi; ve derhal ~ u sözleri söyledi:
— ~eyh Mansur . Sen hiç s~k~imaz m~s~ n? Buradaki devlet
te~kilât~ n~~ kendi hüküm ve iradene râm edebilece~ini zannederek
bir tak~ m cüretkârl~ klarda bulunuyorsun, bu küstahl~~~ n derecesini
takdir etmiyor musun? Ben sana haddini bildirece~im; haydi ç~k
d~~ar~~ ...
Bingazi'de Devlet otoritesine boyun e~dirmi~~olan ~eyh Mansur, Mustafa Kemal'in bu sözleri kar~~s~ nda boynunu bükerek ç~ kt~~
gitti.
Mustafa Kemal'in, bu hiç umulm~ yan muamelesi oradaki polis
ve jandarmalar~~ ~a~~rtm~~ t~. Bunun fark~ na varan Mustafa Kemal
onlardan bu telâ~~ n sebebini sordu. Polis ve jandarma ~eflerinin
cevaplar~ ndan anla~~ lan mânâ ~u idi:
~eyh Mansur bütün bu m~ ntakaya hâkimdi. Mutasarr~f Bey
onun emriyle hareket eder. Onlara göre, Mutasarr~f~n emirleri ~eyh
Mansur'un emirleri demektir. Bu biçare adamlar Mustafa Kemal'e
bu hakikatlar~~söylerken onu ~eyh Mansur'un ~errinden korumak
istiyorlard~.
Mustafa Kemal bunlar~~ dinledikten ve ~eyh Mansur'un o m~ntakadaki nüfuz ve kudretinin derecesini anlad~ ktan sonra Mutasarr~ f Bey'i, oteline davet etti. O tarihte Bingazi Mutasarr~f~~ Galip Bey
isminde bir zatt~ . Çok geçmeden Mutasarr~ f geldi. Galip Bey ilk
bak~~ ta genç, kibar, zeki bir adam görünüyordu. Mustafa Kemal'in
Mutasarr~ fa ilk suali ~ u olmu~tu:
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Ben buraya bir davet üzerine geldim. Bu davetten, muhakkak sizin haberiniz olsa gerektir. Nezaket icab~, beni kar~~ laman~z lâz~ m gelmez mi idi?
Mutasarr~f~ n cevab~ :
Sizi Bingazi'ye ben davet etmedim. Gerçi bu davetten haberim vard~, ancak davet sahipleri benim has~ mlar~md~ r.
Bu sözleri i~iden Doktor Mustafa ~evket tehevvürle aya~a
kalkt~~ ve müteheyyiç bir sesle:
Efendim, dedi, bu zat hitab~n~za lay~ k de~ildir. O, ~eyh
Mansur'un sadece bir u~a~~d~ r. Ona ne diye davetten haber verecektim ?
~iddetli bir münaka~ a ile ba~l~ yan bu ilk mülâkat~~ Mustafa
Kemal yat~~t~ rd~~ ; çünkü onun maksad~~ ba~ ka idi. Onun takip etti~i
büyük gaye Bingazi'de hürriyeti tesis etmekti.
Mustafa Kemal bu gaye için çal~~ma~a koyuldu ve bir kaç
günler Bingazi muhitini tetkik ile vakit geçirdi.
Kurban Bayrami

Kurban Bayram~~ gelmi~ ti. Bingazi'de piyade alay~~ kumandan~~
Miralay Arif Bey'di. Bayramdan bir gün evvel Mustafa Kemal,
asker arkada~ larla bayramla~ mak için, bayram günü bütün kuvvetleri k~~ lada toplamas~ n~~ bu kumandandan rica etti. Mustafa Kemal, hât~ ras~ n~~ taktir ile and~~~~bu gayet anlay~~ l~~ ve kahraman
Türk Kumandan~ ndan derhal muvafakat cevab~~ ald~ . Bu muhaverede haz~ r bulunan Mustafa ~evket ~u teklifte bulundu:
O gün Mutasarr~ f Bey'i de beraber götürelim
Bayram sabah~~ Mustafa Kemal, Doktor Mustafa ~evket, ve
mutasarr~ f Bingazi ~ehri d~~~ ndaki askeri k~~ lada bulunuyorlard~ .
Kurbanlar kesiliyor, kar~~ l~ kl~~ bayram tebrikleri yap~l~ yordu. Mustafa Kemal Alay Kumandan ~ na ~ u ricada bulundu:
Kumandan Bey, bu kutlu günde bütün kuvvetinizi görmek
ve onlar~~ selâmlamak benim için çok büyük ~ereftir. Bunu rica
edebilir miyim ?
Kumandan muvafakat etti ve yürüdüler.
Erazi üzerinde

~imdi Bingazi alay~ , "saffiharp nizam~ nda„ duruyor. Alay~ n
merkezine tesadüf eden noktada Mustafa Kemal, Alay~ n kumanda
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ve. zabitan hey'eti, nihayet mutasarr~fla Doktor Mustafa ~evket
bulunuyorlar.
Mustafa Kemal kumandana ~u teklifte bulundu:
Askerlerinizi ba~tan nihayete kadar görebilir miyim ?
Kumandan tereddütsüz, "evet„ dedi. Daha bu "evet„ sözü
havada dalgalan~ rken arkas~ ndan bir ayaklanma alâmeti koptu;
bunu yapanlar alay~ n subaylar~~ idi. Bunlar: "Buna ne lüzum var ?„
diyorlard~. Derhal ilâve etmeliyiz ki bu isyan~~ koparan zabitler
alayl~~ kimselerdi. Hiç mektep görmemi~, Harbiye Okulu'ndan ç~kmam~~~insanlard~.
Alay kumandan~~büyük bir enerji göstermek azmiyle bu asilere hayk~rd~ : "ne lüzum var ne demek? ben emrediyorum„.
Subaylar ayak dirediler. Itaat etmek istemiyorlard~.
Bu olamaz, diyorlard~, bu Bey bir (Kurmay) erkân~harp zabitidir.
Muhakkak bizi imtihan etmek istiyor. Biz imtihana gelemeyiz. Biz
ezelden imtihan geçirmi~~insanlar~z.
Mustafa Kemal i~in iç yüzünü anlam~~ t~. Asi hey'eti teskine
lüzum görerek:
Arkada~lar, dedi, ben buraya sizi imtihan etme~ e gelmedim. Siz Iütfedip topland~n~ z ve bana askerlerinizin mükemmeliyetini göstermek nezaketinde bulundunuz. Ben bunu görürsem sizin
için faydal~~ olur. Rica ederim, herkes k~tas~n~ n ba~~ na gitsin....
Ben sadece önünüzden geçip askeri k~t'alar~~ selâmhyaca~~ m. Ba~ka maksad~ m yoktur.
Mustafa Kemal'in dedi~i oldu ve bu suretle kendisi oradaki
askeri k~t'lar~~tefti~~etmi~~bulundu. Bu i~~bittikten sonra bütün o
itiraz eden kumandan ve zabitleri yan~na topl~yarak :
Arkada~lar, dedi, sizi tebrik ederim. Dünyan~n bir ucunda,
Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun bu unutulmu~~kö~esinde, ne büyük
Ben Istanbul'a
me~ akkatle askerlik tatbik edegelmektesiniz
ve Makedonya'ya evdetimde sizi misal olarak zikredecegim.
Mustafa Kemal'i dinleyenler memnun ve mutmain olmu~lard~.
Mustafa Kemal onlara ~u teklifte bulundu:
Size ho~lanacag~n~z k~sa bir tatbikat yapt~raca~~m, isterseniz
Mustafa Kemal'e kumandaniyle, zabitleri ve neferleriyle art~k
emniyet getirmi~~olan o hey'et bu teklifi sevinçle kar~~lad~.
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Bingazi cenubunda bir alay tatbikat~~

Mesele ~ u idi: yüzü Bingazi'ye dönük bir piyade alay~, solundan gelen bir dü~mana kar~~~yürüyecekti; Tatbikat yap~ld~. Hayali
dü~mana kar~~~alay muvaffak oldu~u s~ rada arkas~ ndan, hiç tahmin etmedi~i bir dü~man~ n kendine do~ru yürümekte oldu~unu
haber ald~ ; bunun üzerine garptan gelen dü~man~~ ko~duktan sonra
kendi sa~~ nda beliren yeni dü~ man üzerine kuvvetler tevcih
edildi. Bu yeni dü~ man, ~eyh Mansur idi. Hakikatte bu manevradan ba~ka bir ~ey de~ildi; askerli~in politik meseleleri halletmesine matuf bir tatbikat idi. ~imdi Cephe ters olmu~ tu; hedef ~eyh
Mansur'un evi idi.
Mustafa Kemal öyle tertibat alm~~t~~ ki kuvvetler çok geçmeden ~eh Mansur'un evini sarm ~~~bulunuyorlard~ , bu s~ rada ~eyh'in
evinden beyaz bayrakl ~~ bir adam ç~ kt~~ ve ko~arak Mustafa Kemalin yan~ na geldi: Teslim
Mustafa Kemal:
Peki kabul ediyorum, dedi, bu ak~am benimle konu~ maga
gelsin. ~imdi muhasaray~~ kald~ r~ yorum.
Mustafa Kemal'in kar~~s~nda ~eyh Mansur

~imdi Mustafa Kemal'in kar~~s~ nda ~eyh Mansur ve daha bir
çok insanlar vard~ r. Iki ki~i konu~ uyor: Mustafa Kemal ve ~eyh
Mansur..
Mustafa Kemal, ~eyh Mansur ve di~er haz~ r bulunanlara ink ~lab~ n manas~ n~~ anlat~yor, ink~lab~ n bir emrivaki oldu~unn söylüyor. Mustafa Kemal'e teslim olmu~~olan ~eyh Mansur'un bir nokta
üzerinde endi~ esi ve ~srar~~ vard~. O, elinde tuttu~u Kuran'~~ Mustafa Kemare göstererek ~unu söyledi:
Siz Halifei zi~ an Efendimiz Hazretlerine fenal~ k yapm~yaca~~n~ za dair bu kitap üzerine yemin eder misiniz? Mustafa Kemal
tereddütsüz ~ u mukabelede bulundu:
Ver bana o kitab~~ .
Ve Kur'an/ al~ p öperek ~ u sözleri ilave etti:
Ben bu kitab~~ tebcil ve takdis ederim. Ve bunun nam~ na
namusum üzerine yemin ederim ki Halife denilen adama bu kitab~n
haricinde hiç bir fenal~ k yapm~ yaca~~m.
Biri söyledi~i sözlerin manas~ n~~ anl~ yan, di~eri i~itti~i sözlerin
mahiyetini kavr~ yam~ yan iki adam, Mustafa Kemal, ~eyh Mansur,
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bu gösteri üzerinde mutab~k kald~lar; çünkü onlar~ n biri, Mustafa
Kemal, ne yapaca~~ n~~tasarlam~~t~~ve imparatorlu~un bir kö~esi
olan Bingazi'de hürriyeti kurmak hususundaki karar~~ katt idi.
ötekisi, ~eyh Mansur, kendini kurtarma~a çal~~ an bir hürriyet
dü~man~~idi. Bu iki dü~ünce sevkiyle ve orada haz~r bulunanlar~n
da inzimamiyle bir antant yap~ld~.
Devlet otoritesi b~ llkimdir.

Mustafa Kemal muvaffak olmu~tur: ~imdi Bingazi'de mutasarf
Bey,
yani hükümet hâkimdir; Alay kumandan~, yani ordu hâr~
kimdir; jandarma ve polis ~efleri, yani Devletin inzibat vas~talar~~
hâkimdir. Hüküm ve nüfuzu k~r~ lan bir adam vard~r: ~eyh Mansur... Ve orada art~k hâkim olm~ yan di~er bir adam daha vard~ r: Mustafa Kemal... Çünkü, O, Bingazi'yi terk etmi~tir. Fakat
bingazi'de hâkim olanlar hiç ~üphe yok ki, Mustafa Kemal'in kendilerine verdi~i cür'et ve cesaretle hükümet otoritesini ellerine
alabilmi~lerdir.
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