MUSTAFA KEMAL'~N~ ~ R E N
HAYATI
~ M VE ONA D A ~ RD~J$UNCELER
Yard. DOG.Serpil SURMEL/'
"Buyuk adamlar yetistiren bir irk, herhAlde
buyuk bir irktir. Bir kavmi anlamak i ~ i n
onun irkmi,
liderlerini tetkik etmekten daha iyi vasita yoktur.
Bugun herhangi bir yerde kendisinden ustun bir
devlet adamr bulunmayan Mustafa Kemal gibi
buyuk, liyakatli bir zati Turkler yetistirdiler.
Turkiye'yi tetkik etmek i ~ i narayacagimiz en iyi yo/,
onun bagindaki zatla ige baglamak; kurtaric~ ve
milli kahraman oldugu kadar dunya ol~usunde
devlet adaml olan Cumhurreisini tetkik etmektir. "
Charles H. Sherrill

(BD Tiirkiye Buyukel~isi)

"Ben de herkes gibi dogdum, buyudum. Dogugumda bir ayrhk varsa
Turk olugumdan ibarettir."' sozleriyle s~radanbir halk ~ o c u g uolarak dunyaya
geldigini ifade eden Mustafa Kemal ATATlJRK, Makedonya'ya yerlegen
Turkierin son buyuk evl5d1 f a t i h a n ~ ~ dTarih
~ . ~ onu, atalarmin verdigi bu
anlamli isme yaraglr son buyuk Turk fatihi olarak kaydetti ve bu kayitta o,
g~
halk ~ o c u g uolmas~nr degil, ama Turk ve dunya tarihinde b ~ r a k t ~derin
izlerle s~radanlrgm~
buyuk olqude kaybetti.
Dogup buyudugu topraklar, can qekigen bir devletin en zayif
yerlerinden biri olan Makedonya'yd~.Hayatmda ona dair ve ona ait hep
anlamh, hep onemli kala'n, onu hususi yapan ve hususiyet katan
Makedonya... Ve Balkan Sava91 s~rasmda dugmanm eline dugtugunu
ogrendiginde, en buyuk aclyl hissettigini daima soyledigi Makedonya...
Dunyaya gozlerini a q t ~ g ~ortaokula
,
kadar ogrenimini surdurdugu,
resmi kay~tlardahep isminin yanmda yer aldig~~ e l & - ~ iMakedonya'nm
k,~
en
buyuk gehirlerinden ve en onemli limanlarmdan biriydi.

' Ataturk

Universitesi iletigim Fakultesi. Gazetecilik Bolumu Ogretim Uyesi

' Falih Rlfk~Atay; Cankaya, istanbul, 1984, s.18.

Makedonya'ya yerlegen Turklere verilen isim.
Sellnik, 1878 Berlin Kongresi'nden itibaren Slav topluluklarm kendilerine ait olduklar~n~
soyledikleri ve bu nedenle buyuk anlagmazhklara sahne olan Makedonya'nm u~ onemli
villyetinden biriydi. II. Abdulhamit doneminde bircok bak~mdangeligme kaydetmigti. 1871'de
Vardar vadisi boyunca dogenmeye baglayan demir yolu, 1888'de Uskup'e, 1894'te Manast~r'a
kadar uzanm~gt~.
Sehre 1897-1903 tarihleri arasmda da yeni liman tesisleri kurulmugtu. 1883
(1301) y h d a yap~lanbir tahrirde, Selsnik vilsyetinin (Siroz ve Drama sancaklar~dlhil) genel
nufusu bir milyona yaklagm~g durumdaydi. % 51'i Turk-Musluman nufusa sahip villyetin
%23'unu Rum, %2l'ini Bulgarlar tegkil etmekteydi. Cegitli din, dil ve duguncede insanlarm
k a y n a ~ t ~birg ~gehir olan Sellnik, yogun kultur tesislerinin bulunmas~ylada dikkat cekmekteydi.
Goze Garpan bu yogunlugu, cegitli Rum, Ermeni, Yahudi, S~rp,Ulah. Alman, ingiliz, Frans~z,

Cocuklugunun en masum olaylar~nln,gen~ligininen ategli anlar~nln
ge~tigi, inkllsp fikirlerini besledigi, hisleri ve anlatmaslnl en qok sevdigi
hatlralarlyla daima bu gehrin ~ocuguoldugunu unutmadlgl ve vatanm
bagrlndan koptugunu ogrendiginde aclyl ve hayatlnln sonuna kadar hep
hasretini ~ektigiSelsnik.. .
Cocuklugunda ogrenim hayatma ait onemli yer tutan ilk olay, ilkokula
hangi okulda baglamasma dair ebeveyni araslnda bag gosteren anlagmazhk
ve bu olaya halasl ve hatta diger akrabalarlnln dihil olmas~ydl.Ancak onun
bu konu hakkmda "Fakat benim fikrimi soran olmadi"' sozleri, daha o
ya9larda ne hissettigini ve beklentisinin ne oldugunu ortaya koymasl
baklmlndan dikkate degerdi. Cok ge~meden,"Benim fikrimi soran olmadl"
diyen bu ~ocuk,hevesleri bir yana, Selsnik Askeri Riigtiyesine gitme kararm
bizzat kendisi verdi ve bunun i ~ i nizlenmesi gereken yolu yine tek bayna
kendisi katetti. Kuwetli ogretimi, aydm fikirli ogretmenleri5 ve disipliniyle un
ltalyan ve Amerikan okullar~yla yans~tmas~yd~.
Tabi gehirde pek ~ o kda Turk okulu
bulunmaktaydl. Ayr~caTurk basm hayatl olduk~acan11 olup, bu canl~hgaYahudi ve diger
az~nl~klar
da gazete ve dergileriyle kat~lmaktayd~.
Balkan Savaglarha kadar Turk ayd~nlar~ntn
ve heyecanh Turk gen~ligininbelli bash merkezlerinden bin olan SelBnik, ittihatqlar tarafmdan
Kabe-i Hurriyet, Mehdi-i Huniyet gibi isimlerle de an~lrnlgt~.
Balkan Savag~sonunda (10 Agustos
1913) imzalanan Bukreg Antlagmasl'yla kaybedilen bu onemli merkez Yunanistan'a blrak~lrntgtt.
islam Ansiklopedisi, "Selanik" maddesi c. X, MEB, Istanbul, 1980. Harnza Erdlu; Turk lnkllap
Tarihi, 1. Baskt, MEB, Istanbul, 1982, s.103-104.
I, Istanbul, 1997,
Ali Fuat Cebesoy; Smf Arkadaym Ataturk, Okul ve G e n Subayhk
~
Hat~ralar~,
s.13. Okul se~imindeannesinin geleneksel anlay~g~
ve babas~nmileri goruglulugunun Catlgrnasl
sonunda her iki taraf~ memnun edecek gekilde ~ozulmu$tur.Mustafa Kemal Ataturk once
annesinin arzusu uzerine Hoca Kas~mpagasemtindeki Fatma Molla Kadm Okuluna torenle
baglamlg, sonra babasmn atzusu yerine getirilerek bu okuldan allnm~gve egitim Wretime
Semsi Efendi Okulunda baglam~gt~r.
Bu okul, Turk egitim tarihinde yeni Mretim yontemlerinin
uyguland~g~
ilkokullarm ilk kurucular~arasmda yer alan Semsi Efendi tarafmdan kurulmugtur.
Okul, Seldnik'te ileri goriiglu ki~ilerinkurdugu bir bagka okulla 1890 ylltnda biriegerek Fevziye
adm alm~g,dordu ilk, dordu orta olmak uzere sekiz y ~ l l ~bir
k riigtiye halinde tegkilatlanmlgt~r.
Cebesoy; s.12. Hikrnet Bayur; Atatiirk Hayatl ve Eseri I, Ankara, 1963, s.8. Ali Guler-Suat
Akgul; Ataturk ve Egitim. Kara Harp Okulu Bas~mEvi, Ankara. 1999, s.12-13,187-188.
Selanik Askeri Rugtiyesinde bulunan ogretmenler:
-Piyade Kolagas~Mehmed Tevfik Efendi: Mudur.
-Piyade Kolagas~Mahmud Cemaleddin Efendi: Resim ve Husn-i Hat ve Fransevi Muallimi.
-Piyade Yuzbag~Mehmed Sakir Efendi: Cografya Hendese ve Tarih Muallimi.
-Piyade Yuzbagt Mustafa Sabri Efendi: Hesab ve Usul Defteri Muallimi.
-Piyade Mulaz~m-Iewe1 Mehmed Nakiyuddin Efendi: Frans~zcaMuallimi.
-Dahiliye Zabitleri: Piyade Mulazrm-I ewe1 Mehmed Sami Efendi.
-Piyade Mulaz~m-Iewe1 Ahmed Ziyaeddin Efendi.
h i y e d e n Mustafa Sad~kEfendi: Farisi Muallimi.
-1lmiyeden Mehrned Ernin Efendi: Arabi Muallimi.
-1lmiyeden lbrahim Halil Efendi: Arabi Muallimi.
-Mulkiyeden lbrahim Cudi Efendi: Kavaid ve Ilm-ihal Muallimi.
-Mulkiyeden ismail Hakk~Efendi: iml8-y~Terakki Muallimi.
-Mulkiyeden Osman Tevfik Efendi: Husn-i Hatt-I Terakki Muallimi.
Ayr~caokulun bir bag hademesi, dort hademesi, bir k a p w s ~bir de ~egmecisioldugu 1894
(H.1312) senesi Selanik vilayeti salnamesinde belirtilmig olup, bu yll itibar~ylaokulda mevcut
dgrenci saylsl 297 idi. Selanik vilayeti Salnamesi. 1312. s.124.
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kazanan bu okul, okul se~imindekikararmn ne kadar isabetli olduguna bir
gostergeydi. K ~ s asurede yetenegi, zek%s~ve ~ a l ~ g k a n l ~ g goz
~ y l adoldurdu.
Ozellikle matematikte gosterdigi bagan* kendisiyle aynl ismi paylagan dersin
ogretmeninin gozunden k a ~ m a d ~Ogrencisinin
.
degerini takdir etmekte
gecikmeyen bu ogretmen, ebediyen onunla birlikte yagayacak ve isminin
yanmda daima tag~maktanonur duyacak bir ismi, hem de oldukqa anlam11bir
ismi hediye etti: Kemal.
Mustafa Kemal, ogrenim hayat~boyunca matematige duydugu sevgiyi,
gosterdigi yetenek ve bagar~y~
ileride bir buyuk eser ortaya koyarak bir kez
Bu buyuk eser, onun bizzat kendisinin y a z d ~ gve
~ Turk milli
daha kan~tlad~.
egitimine hediye ettigi "Geometri" isimli kitapt~.6
.*

Mustafa Kemal, Selinik Askeri Rugtiyesinden mezun olduktan sonra,
ogrenimine devam etmek i ~ i ndaha iyi yetigecegi tavsiyesini a l d ~ gManast~r
~
AskerT idadisine gitmeye karar verdi. Bu kararm hayata gerjginde ilk a d ~ m ~
o, istikbalin k a p ~ l a r ~sonsuza
n~
dek onunde aCan ve istikameti Manast~rolan
trene tek bagma binigiyle att~ve bu tren onu, sadece tatillerde ve izinlerinde
bir araya gelebilecegi aile yuvasmdan ilk a y r ~ l ~ g ~degil,
n a aynl zamanda art~k
bundan sonra bir arada yagamalar~nmda mumkun olmayacagm gosteren
~n
tag~d~.
bir bagka a y r ~ l ~ gbaglang~cma
Cocuklugundan beri kendisi i ~ i nen iyi, en dogru dugunme yetenegi,
karar verme b a g a m gosteren ve art~kerigkinlige dogru a d ~ ma d ~ milerleyen
kadar, b a g ~ m s ~
yagama
z
bu genC adam, kararlarmda gosterdigi bag~ms~zhk
dogru da yeni bir b a g l a n g ~yapmak
~
uzere yo1 ald~.
Manast~rAskeri ididkine geldiginde yuksek dereceli egitimi, degerli
ogretmenleriyle7 donanm~g bu okula uyum saglamakta gecikmedi.
Mustafa Kemal, Se12nik1te~ ~ k a r ~Cocuklara
lan
Rehber ad11dergide ogrenciler i ~ i nhazlr~anan
sorular arasmda matematikle ilgili problemleri ~ o z u p gonderen ogrencilerin baynda
gelmekteydi. Bk. Cocuklara Rehber, 22 Mays 1313, No. 7; 12 Tegrinisani 1313, No. 32.
M. Cernil Ugurlu; "Ataturk'un Yagammda Matematik Kulturunun Degeri", Bilim ve Teknik
Dergisi, c. XV, Say1 180, Kaslm 1982, Turkiye Bilimsel ve Aragt~rmaKurumu, Ankara, s.14-17, 20.
Mustafa Kernal'in SelBnik Askeri Rugtiyesinden mezun oldugu tarihe dair kay~tbir haber
niteliginde Cocuklara Rehber ad11dergide gu gekilde yay~rnlanrn~gt~r:
"Mekteb-i Ruvti-i Askerinin
biraz zamandan beri devam etrnekte olan imtihanlar~hitam bulmakla gecen pergembe gunu
tevziS-imuksfat-I resmi mektebin buyuk salonunda icra olunmug 43 gakirde gehadetname i'ta
edilmigtir" Cocuklara Rehber, 25 Kanunuewel 1313, No. 38, s.8.
Manast~rAskeri idadisinde Bulunan Ogretmenler:
-Binbay Ahrned Efendi: Mudur.
-Alay Emini Mehmed A s m Efendi: Munge'at Hocas~.
-Kolagas~Yahya Efendi: Riyaziye Hocas~.
-Kolagas~Mehrned Tevfik Efendi: Tarih Hocas~.
-Alay Katibi Adem Efendi.
-Yu?ba$r Halid Efendi: Riyaziye Hocasr.
-Yuzbag~Abdulhalim Efendi: Cografya Hocas~.
-Yuzbag~Orhan Efendi: Lisan Hocas~.
-Yuzbag~Mehmed Ali Efendi: Resim Hocasr.
-Mulaz~m-Ievvel Osman Efendi: Jimnastik Hocas~.
'

Selhnik'ten beri yanlndan aynlrnayacak olan arkadaglar~n~n
yanl slra, degigik
karakter ve rnizacjta yeni arkadaglar edindi.
Sevdigi v e ternel u g r a p ~ s r hhline gelen rnaternatikten bapka onu
edebiyat ve giirle tan~gt~ran
Orner ~ a c i , *en ~ o etkilendigi,
k
hayatlnda ve
hatlralarmda ozel yer verdigi arkadaglarlndan biri oldu.

h e r Naci'nin 'kendisinde uyand~rd~gr
ilgi ve rnerakla vatan ve hurriyet
Narn~kKemal'in, Turk olrnanm gururunu tattlran pair Mehrnet Ernin'in
eserlerini okudu. Okudugu bu eserler genC dirnagn yeni tatlarla besleyip
geligtirirken, onu rnutlu eden bir ger~egindaha farklna vardl. Bu, hayatlnln
sonuna kadar en zirvede gururla t a p ~ y a c a kolduQu rnilli benligini bulrnas~
veya kegfettigi ger~eginigorrnesiydi. Ancak giir ve edebiyat rnerak~,ozellikle
kendisine cazip gelen giirde gosterdigi yogun ugragl, okuldaki
ogretrnenlerinin gozunden ka~rnadl.Kitabet ogretrneninin "Bu ig senin iyi
asker olrnana rnhni 01ur"~
ikaz~uzerine giirdeki rnegguliyetine son verdi. Arna
onda guzel yazrna v e okurna istegi hep baki kaldl.
gairi

Siir ve edebiyat rnerak~gibi tarih ve ozellikle Turk tarihine duydugu ilgi,
yine bu okulun s~ralarrnda geligti. Turk tarihinde engin bilgi, kultur ve
kahplagmlg tarih anlaylgrndan uzak bir anlat~masahip tarih ogretrneninin bu
ilgide uzerindeki etkisi buyuk oldu. Her zarnan rninnet ve sayglyla and101
ogretrneninin verdigi dersler ve bu alanda okudugu kitaplarla dairna aqk
tuttugu ufkunu genigletti. Bu s~radagercjeklegen tarihi bir olay, o zarnana
-DBhiliye Zabitleri: Yuzbag~Ismail Efend~.
Mijlazlm-I ewe1 Talib Efendi.
Mulaz~m-Iewe1 Mahmud Salim Efendi.
Bk. Manast~rVilayetine Mahsus Salname 1313, s.88.
6mer Naci Bey, 1878'de Istanbul'da dogdu. Anne ve babas~nm Kafkasyah Turk
g%menlerinden oldugu sandan 6mer Naci, Beylerbeyili Defterdar Cemal Bey ve epi taraflndan
evlat edilerek bijyutulen bir yetimdi. 6zel Mretmenlerden Arap~a,Farsp ve Frans~zcadersleri
aldl. Bagdat, Bursa lg~klarve daha sonra gittigi Manasttr Askeri ldadileri ile Harbiyede
Wrenimini tamamlayarak 1902'de piyade tegmeni rijtbesiyle orduya katlldl. 1906 yazmda
SelBnik'te Osmanh Hurriyet Cemiyetinin kurucular~arasmda yer ald~.Arkadapt Mustafa Kemal'in
Sam'dan SelBnik'e gelmesi uzerine bu cemiyete girdi. Cocuk Bah~esiad11 dergideki bir
yaz~srndandolay~Paris'e kaGmak zorunda kald~.Ittihat ve Terakki Partisinin kuruculart arasmda
yer aldl ve TegkilBt~Mahsusada ~allptl.Ayr~capartinin "milli hatibi" olarak gorev yapt~.1912'de
K~rkkilise(K~rklareli)mebusu oldu. Iran'da megruti ihtilBl qkarllmasl hazrrl~g~nda
bulundu.
Trablus, Balkan ve Birinci Dunya Savaglartnda Kafkaslar'da buyuk yararlrhklar gosterdi. Iran
Azerbaycan'mda Ruslara karp~kahramanca ~arplyrkentifuse yakaland~.Tedavi i ~ i nKerkuk'e
getirilen 6mer Naci Bey, burada 29 Temmuz 1916'da vefat etti. Adrnm anrsrna Kerkuk'un unlii
Kopriibagr mevkiine 6mer Naci Bey Meydanl ad1 verildi. Turk Ansiklopedisi, c. XXV, MEB,
Ankara. 1977, s.65.
Mustafa Kemal, hayatlnda derin bir iz blrakan 6mer Naci'ye buyuk bir sevgi duymuptur. Bunu
ona dair hatrralarda a ~ l k ~
gormek
a
mumkundur. Ayr~caMustafa Kemal, yazmlg oldugu hat~ra
defterinde bir sohbet s~raslndaadtnm ge~tigi6mer Naci Beyin olumunden duyulan uzuntuye
yer vermig, Ziya Gokalp'in ilk defa 24 Agustos 1916'da 6mer Naci bapl~g~
altrnda Tanin
gazetesinde yaylmlanan giirini de yine aynl hat~radeflerinin sayfalarr araslna almlgt~r.KIIIG Ali;
Ataturk'un Hususiyetleri. Sel Yaytnlarr, Ankara, 1955, s.20-21. Sukru Tezer; Ataturk'iin Hatlra
Defteri, 3. bask^, TTK, Ankara, 1995, s.77, 210-211.
Cebesoy; s.18.
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kadar ogrendiklerini, bu defa kendisinin de yagayacag~can11 bir sa a olarak
Mlljne aqtl. Bu. 1897 y h d a ortaya qlkan Turk-Yunan Savag1'yd1."16 yagln
yuregini saran buyuk cogkusu iqinde bu savaga gonullu olarak katllma
arzusu, ona hayatlnm en heyecan verici gunlerini yagatt~.Ancak savag bitip
zaferin nimetlerinden faydalanma slrasl geldiginde yuregini saran o buyuk
cogku, pek qoklarmda oldugu gibi yerini buyuk bir hayal k ~ r ~ k l ~ gb~rakt~.
~na
Ama bu duygusal paylag~m,Manast~rsokaklarrnda yukselen "Padigah~mqok
yaga" sesleri arasmda yok olup gitti. Sadece 16 yaglnda bir genq, kendi
gerqekleriyle bu tezat paylaglmlarm d y n d a kaldr. Ne yukselen seslere
sesiyle, ne anlam yuklenen temennilere yuregiyle kat~ld~.
Kitap sayfalar~arasmdan b a g ~ nkald~r~p,
~
can11 bir tarihe gahit oldugu
bu olay, her zaman kazan~lanzaferin gerqek bir zafer olrnad~g~n~
da gosterdi.
Yagad~klar~
ve ogrendikleri hem tarih hem kendisi iqin buyuk bir tecrubeydi.
Tarihe duydugu ilgi giderek artt~. Dikkat ve hassasiyetle bu alanda
olugturdugu birikimi, derin ve saglam bir tarih bilinciyle birlegtirdi. Nihayet
bunu bagarlyla ortaya koydugunu gosteren en iyi ornekse zaman oldu.

0, Turk Tarih Kurumunun qallgmalar~ylayakmdan ilgilendiginde yine
elinden tarih kitaplarm dugurmeyecekti. Hatta Vas~fQnar, onun kendisini
tarihe bu kadar qok veriginden can1 s ~ k k ~olarak,
n
"Pagam tarihle ugrag~p
kafan~yorma. 19 May~stakitap okuyarak ml Samsun'a q~kt~n!"
demesine
ATATiJRK, ~ocukkenfakir oldugunu, eline geqen iki kurugtan birini kitaba
verdigini "Eger boyle olmasayd~m,bu yapt~klar~mm
hiqbirini yapamazd~m."ll
diyerek cevap verecekti.
Yine Ankara Palas Oteli'nin salonunda t a n ~ g t ~ gbir
~ Amerikah
gazeteciye Amerikan tarihi hakkmda bilgi vererek, k~t'anmKristof Kolomb'tan
50 y ~once
l
Turkler taraflndan kegfedildigini, Amerikal~larlnda Orta Asya'dan
goq eden Turkler oldugunu soyleyecekti. 0, verdigi bu ilginq bilgilerle
Amerikah gazeteciyi gaglrtacak kadar Turk ve dunya tarihine vak~f,Amerikal~
gazetecinin ulkesine dondugunde, "Biz Amerikahlar Turk'ten bagka bir gey
degiliz." diye yazd~racakkadar, kargwndakini ne denli ikna etme yetenegine
sahip oldugunu gosterecekti.'2
Bir gun Ankara ve istanbul gehirlerinden birine, "ATATiJRK admln
verilmesi iqin bir kanun teklifi haz~rland~gmda
kendisi bu tasar~y~
okuyacak
ve arkadaglarma donup; "Bir adm tarihte kalmas~ve ag~zlardasoylenmesi
iqin gehirlerine s~grnmakgart degildir. Tarih zorlamay~sevmeyen nazh bir
peridir. Fikirleri tercih eder."13 diyecekti.
Manast~rAskeri idadisini 1898 Kas~mmdaikincilikle bitiren Mustafa
Kemal, istanbul'a gelerek 14 Mart 1899'da Pangaltl'da bulunan Mektebi
Cebesoy; s.19-22.
Cemal Granda; Ataturk'un U ~ a g idirn,
l
Yazan Turhan Gurkan, Hurriyet Yay~nlar~,
istanbul,
1973, s.267.
12
a.g.e.; s.278-279.
l3Kemal Ar~burnu;Ataturk ve Cevresindekiler, 2. Baskr, Turkiye i$ Bankas~.Kultur Yaylnlar~,
Ankara, 1995, s.129.
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Harbiyeye yaz~ld~.
Ancak Manasttr Askeri idadisinin qahgkanhg~yla goz
dolduran bu ogrencisi, geldigi gehrin qekici guzelligi iqinde, 18 yagm saf,
genqlik hayallerine k a p ~ l d derslerini
~,
ihmal etti ve yeni okulundaki ilk seneyi
farkma varmadan geqirdi. Dersler kesildiginde dururnunu kavrayan bu genG
adam, genqlik heveslerinin kaytplar~nthtda telafi etmek iqin kitaplarma s a r ~ l d ~ . ' ~
736 arkadag~arastndan 29.kigi olarak geqtigi ikinci sm~ftailk senenin
gen~lik ruzgsrlarm~ bagmdan savd~gm~
var gucuyle derslerine egilerek
gosterdi. Matematige duydugu merak, her zaman oldugu gibi devam
ederken, meslegini icra edecegi askerlik derslerine dikkatini yogunlagt~rdr.
Bu arada ders aralarmda duzenlenen hitabet yar~gmalarmda bir bagka
yetenegiyle daha yuz yuze geldi. Bu, bilgisi ve kulturunu hskimiyet gucuyle
birlegtirdigi guzel ve etkili konugma yetenegiydi. Bagta kendisinin fark ettigi
bu yetenek, digerlerinin de gozunden kaqmad~.Yerinde qaglayan bir kaynak
gibiydi ve giderek oylesine beslendi, oylesine buyudu ki zarnanl geldiginde
buyuleyen sesiyle, peginden akm eden bir milletin yureklerine cogkuyla a k ~ p
gaha kald~racakt~.
Mustafa Kemal, Harp Okulunun u ~ u n c us ~ n ~ f mgeldiginde,
a
art~kgenq
bir Harbiyeli olarak zamanlnln buyuk bir k ~ s m ~sorurnluluk
n~
hissettigi daha
ciddi ve daha hassas meselelerle ilgilenmeye a y ~ r d ~II.
. Abdulhamit
doneminin hurriyetleri hiqe sayan b a s k u idaresi ve devletin her
kademesinde gorulen kotu gidigat, kafasm meggul eden ve qozum bekleyen
en onemli so run lard^. Ancak o qozum yolu bulrnakta gecikmedi. Anlamtn~ve
onemini qok iyi ogrendigi hurriyet kavram~ve onu hur b~rakmakonceligi,
qozumde ilk tespit ettigi s~rayd~.
ileride karakterini b a g ~ m s ~ z ve
l ~ khurriyet
olarak tan~mlayacak olan bu genq, gelecekte ulkesinde yaganan
geligmelerde de aynl oncelik slraslnl takip edecekti.
Ona gore, hurriyet kurtar~ldtktansonra yonetimi duzeltmek kolayd~;
ancak tegkilstlanmak gerekliydi. Bunun iqin de fikirleri vard~.Harp Okulunda
herkes kurmay olamayacagma gore, buyuk bir k w m k~t'alaraatanacakt~ve
onlar gittikleri yerlerde tegkilGt yapabilirlerdi. Bu duguncesini guven duydugu
arkadaglarma aqklarnakta hiq tereddut gostermedi. Kararl~hg~n~
ortaya
koyan en onemli a d ~ mise, Harp Okulunda bu tegkilGtm qekirdegini gizlice
kurmas~oldu.I5
Harp Okulu y~llar~
onun olgunluk donemine girdigi ve bunu her yonuyle
y a n s ~ t t ~y~llard~.
g~
Fikirlerinde derinlik, konugmalarmda etkinlik, karar ve
uygulamalarmda kesinlik vard~.istibdat yonetimi bir gun gelip y~k~lacakt~.
Bu
konuda duyarlt, umutlu, a d ~ mve atthmlarmda cesurdu. 0, bu yolda buyuk bir
inanqla, ~altgmaazmi ve kararl~ltgm~
surdurdu.
14

Ahmet Emin Yalman; Yakm Tarihte Gorduklerirn ve Ge~irdiklerim,Yayma Hamlayan: Erol
qadi Erdin~,1 (1888-1922), istanbul, 1997, s.703.
15
Mustafa Kernal, kendisiyle aynl dugunceleri p a y l a ~ t ~arkadaplar~yla
g~
kurdugu bu tepkilatta
dupuncelerini Harp Okulundaki diger ogrencilere de aylamak istedi. Bu a m a ~ l a Omer
,
Naci,
ismail Hakk~,Ali Fuat ve b i r k a ~arkada~~yla
beraber el yaz~s~yla
haz~rlad~klartbir dergi
~ ~ k a r ~ l m a soncijluk
ma
etti. Cebesoy; s.46-49.

Harp Okulunu sekizinci olarak bitirip Harp Akademisine ayr~ld~gtnda
kurmay olamayan, k~t'alaraayr~hpgorev yerlerine giden subay arkadaglarma
tegkilst kurma yolundaki fikirlerini yineledi. Ozellikle Rumeli'ye gidenlerle
ilgilendi ve Akademide geqirilecek uq y ~ sonrasl
l
iqin kendilerine uygun bir
ortam haz~rlamalar~nr istedi. Ona gore hurriyetin kurtulacag~ yer
Makedonya'yd~. Zaman, gerqekten onu bu konuda hakh q~karacak ve
hurriyet kurtulugunu ilk once Makedonya'da il2n edecekti.
Mustafa Kemal, Akademide geqirdigi uq y111kafasmda ve ruhunda
flrtmalar koparan dugunce ve duygularla yogun bir dinamizm iqinde yagad~.

0, en buyuk tutkusu olan vatan ve hurriyet yolunda qal~gmaktan,
yagad~g~
ulkenin uykusunu kaq~ran sorunlar~yla ugragmaktan, qozumler
uretip ufkun gorunmeyen derinliklerini ayd~nlatmaktan hiqbir zaman
vazgeqmedi. Bu ugurda acl ~ekmeyi ogrendi. Haks~zhga, hatalara ve
ihmallere arkas~nr donemeyecek kadar beyni ve yuregi dolu bir insanm
s a r s ~ n t ~ l a r ~ve
n ~ mutsuzlugunu yagad~. Ama o, hassasiyetini yuksek
sorumluluk anlay~g~yla
perqinlemeyi her f~rsattagostermekten de qekinmedi.
Risk almaktan korkmayan ender ve ornek bir eylem gucune sahipti.
Hayata a t ~ l d ~ g ~ n dtum
a
degerleri ve ytlmazhg~yla zorluklarm
ustesinden gelmeye devam edecekti. Tutkunu oldugu ve bijyuk utku hiline
getirecegi vatan ve hurriyet kavramrnt hayata geqirip, bir bayrak gibi Turk
milletinin uzerinde dalgaland~rmak ise gelecekteki en buyuk bagarrs~
olacakt~.

