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Rapor AtlısıOlay Yeri: Çorlu – Çorlu
Konu: Trakya’ da 1916/ Ağustos 1937 
Manevrası
Trakya manevrası sırasında beni ve bir 
arkadaşımı rapor atlısı olarak ayırdılar. 
Görevimiz verilen raporu Çorluda ki 
35. Alay komutanına ulaştırmaktı. Biz 
tepeden atla inerken aniden yolda 
gelmekte olan bir taksi gördük.
O güne kadar adını duyduğum fakat 
kendisini hiç görmediğim taksiyi gö-
rünce:
- Çok şükür, taksi (otomobil) gördüm 
diye ellerimi yüzüme sürdüm. Arka 
arkaya üç taksi gelip önümüzde dur-
dular. Taksiden çıkanların başlarında 
kalpak yani subay şapkası görünce biz 
de durduk. Taksiden inenlerin içinde 
Atatürk de vardı.
Sonradan topçu paşası olduğunu an-
ladığım kişiye, Atatürk:
-	 Sor bakalım, bunlar neci, dedi.
Ben:
-	 Hayvan hasta olmuştu, şimdi iyi-

leşti ve Çorlu’ dan alıp birliğime 
götürüyorum dedim.

Atatürk:
-	 Rapor atlısı olmayasın, dedi.
Ben:
-	 Hayır değilim, dedim.
Atatürk:
-	 Yalan söyleme, dedi.
Yanındakilere:

-	 Bunun üzerini ve atını arayın, 
dedi.

Benim üzerimi, hayvanın eğerini, gu-
burlukları, yem torbasını ve her tarafı 
didik didik aradılar. Rapora benzer bir 
şey bulamadılar.
Atatürk:
-	 Biz seni öldürdük, dedi.
Ben de: 
-	 Siz beni öldüremezdiniz, çünkü 

ben sizi daha evvel gördüm. Daha 
önce ateş edip sizi öldürebilirdim 
veya tehlikeye düştüğümü anladı-
ğım anda sizden arazide daha hızlı 
kaçar kurtulabilirdim.

Atatürk: 
-	 Biz gidiyoruz. Yani şimdi sende ra-

por yok mu?
Ben:
-	 Var, dedim.
Atatürk:
-	 Öyleyse kendin göster dedi.
Hayvanın başlığından dikişleri arasına 
soktuğum raporu çıkardım.
Atatürk: 
-	 Aferin sana, dedi.
Yanındakilere:
-	 Ben böyle bir askerle 10 düşmanı 

değil 100 düşmanı haklarım, dedi.

Onlardan ayrıldıktan sonra raporu 
gene sakladım. Gerekli yere ulaştırdım.
Atatürk, benim birliğimi ve künyemi 
öğrenmiş. Yüzbaşım Rıfat Bey’le 150 
lira mükâfat göndermiş.
Verilen bu parayla askerliğimi rahatça 
bitirdim. Hayatım boyunca, başımdan 
geçen bu anımı unutamıyorum.

Yiğitler Köyü halkından / Hüseyin 
GÖREN

Okul Md. V. / Mesut GÖKOĞLU

RAPOR ATLISI
İzmir- Kemalpaşa ilçesi Yiğitler Köyün-
den olan Hüseyin Gören 16 Ağustos 
1937 yılı Trakya Manevralarına katıl-
mış bir askerdir.
Atlı olarak bir arkadaşı ile görevli ola-
rak gittiği Çorlu’ da bulunan 35. Alay 
Komutanına verilmek için “raporu” 
ulaştırmak üzere giderken yolda kar-
şılaştığı Cumhurbaşkanlığı kafilesinde 
Mustafa Kemal Atatürk ile konuşma-
sını “Rapor Atlısı” adlı anlatısı; Kö-
yün Okul Müdür V. Mesut Gökoğlu 
tarafından daktilo edilen 24.10.1984 
tarihli derlemesi Kaymakamlığımızı 
ziyaret ettiklerinde elden verilmiştir.
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