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5Gençliğe Hitabe

GİRİŞ

 

Y irminci yüzyılın en başarılı liderlerinden olarak tüm dün-
ya tarafından kabul edilen Mustafa Kemal Atatürk, sadece 

yıkılmış bir imparatorluğun küllerinden yeni bir devlet kurma-
mış, aynı zamanda bağımsızlık, özgürlük, çağdaşlık, demokrasi, 
iktisat, eğitim, kültür ve medeniyet hamleleriyle birçok ülkeye 
rol model olmuş bir dehadır. Birçok devlet adamı, bağımsızlık 
savaşlarını verirken olduğu kadar, savaşları kazandıktan sonra 
yeni kurulan düzenlerini nasıl geliştirecekleri ve nasıl bir yön-
tem uygulayacakları hususunda Atatürk’ü örnek almışlardır. 
Bununla birlikte, Kurtuluş Savaşı’nda verdiği insanüstü müca-
dele ve taptaze yeni bir devlet kurma başarılarını, işgalci ve em-
peryalist devletlerin yöneticileri bile takdir etmiş ve ona hayran 
kalmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün üç önemli özelliği vardır bu 
başarılarının ardında... İlki, insanî özelliği ve vatan sevgisidir. 
Sağlam bir kişiliğe dayanan vatan sevgisi ile yıkılmış bir mille-
ti tekrar ayağa kaldırmıştır. İkinci özelliği ise, onun başarılı bir 
komutan olmasıdır. Atatürk, sadece devlet kurup, bu devletin 
başında kuru kuruya oturmamıştır. O, sıfırdan başlayarak yeni 
bir millî devletin kurulması için geçilmesi gereken tüm aşa-
maları tek tek, basamak basamak ve derece derece, bizzat ya-
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şayarak, tecrübe ederek, acı ve sıkıntılarını çekerek, zorluklarla 
mücadele ederek ve her şeyden önce milletin sevgi ve güvenini 
kazanarak ülkesinin başına geçmiştir. Osmanlının son dönem-
lerinde birçok cephede komutan olarak görev yapmış, özellikle 
Çanakkale’de gösterdiği başarılarıyla ta o zamanlarda bile ileri-
de parlak ve başarılı bir geleceğin onu beklediğin işaretini ver-
miştir.

Üçüncüsü ise onun yenilikçi kişiliğidir. Zira o, yeni bir 
devlet kurup işleri oluruna bırakmamış; sosyal, ekonomik, top-
lumsal, tarihsel ve kültürel alanlarda çalışarak yenilikler ortaya 
koymuş, eğitim hamleleri yapmış ve tüm bunları uygulanabilir, 
yaşanabilir pratik çözümler olarak hayata geçirmiştir. Bu an-
lamda Atatürk gerçek bir devrimci olarak kabul edildiği gibi, 
ileriyi görecek geniş bir vizyona sahip olması nedeniyle aynı za-
manda bir dünya lideridir.

Büyük başarılar kolay elde edilemiyor. Gerçeğe bakacak 
olursak büyük başarılar, kendisine ulaşılabilmesi için harcanan 
emek kadar değer kazanıyor. Atatürk’ün, milletinin desteğini 
alarak kurduğu yepyeni ve pırıl pırıl bir cumhuriyet olan eseri-
nin ardında, tüm hayatını adadığı yoğun bir emek ve çaba un-
suru yer almaktadır.

Yedi düvele kafa tutulmuş ve millî sınırlarımızı parampar-
ça ederek milletimizi yok etmeye kalkışan süper güçlere kar-
şı, azim ve imanla büyük bir zafer kazanılmıştı. Ancak bundan 
sonrası daha önemliydi. Zira şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış 
bu aziz vatan, her daim birilerinin iştahını kabartmış ve kabart-
maya da devam edecekti. Ülkeyi düşmanlardan temizlemek 
büyük başarıydı. Ancak bu galibiyetin mahmurluğuna kapıl-
mak demek, susturulmuş olan bu canavarların tekrar saldırıya 
geçmeleri demekti. O halde yeni cumhuriyet kurulduktan son-
ra hız kesmeden çalışmak gerekti. Ülke yeniden imar edilmeli, 
eğitim ve kültür hamleleri yapılmalı, askeri gücü toparlamalı ve 
güçlendirmeliydi. Bu aziz vatana yan bile bakılmasına müsaade 



7Gençliğe Hitabe

edilmemeliydi. Bunun için yenilikler yapılmalı, millî bir ülkü 
taşıyan yeni nesiller yetiştirilmeliydi.

Atatürk, Cumhuriyet’i kurduktan sonra kalan ömrünü 
buna adadı. Zira bir milletin gelişmesi, ilerlemesi, başarılı olma-
sı ve güçlü bir savunma mekanizmasına sahip olması; ancak iyi 
yetişmiş, bedenen ve zihnen sağlıklı, millî ülküyü sahiplenen, 
yeniliklere, inkılâplara sahip çıkan, bilim ve teknolojiye hâkim 
ve hatta onu geliştiren pırıl pırıl bir gençliğin varlığıyla sağla-
nabilirdi. Bu nedenle Atatürk, Türk Gençliği’ne oldukça önem 
vermiş, onların en iyi şekilde yetişmeleri, bu aziz vatana en iyi 
hizmeti vermeleri için tüm imkânları seferber etmiştir. Sağlı-
ğında birçok okul ve üniversiteyi gezmiş, eğitim hamlelerini 
bizzat yakından izlemiş, eksikleri ve aksaklıkları tespit edip ye-
niliklerle birlikte sürekli gelişim ve değişim modelini bu konuda 
çalışanlara sunmuş ve bu hususta örnek olmuştur.

Bir ülkenin gelişmesi kadar, ileriki zamanlarda güçlü ve 
donanımlı kalması, çağdaş, yüksek kültür ve teknoloji ve üstün 
savunma sanayi ile dünyaya örnek ve hatta lider bir ülke olması 
için iyi yetişmiş nesillerin var olması oldukça önemlidir. Bunun 
için de Atatürk, gençliğe ayrı bir önem vermiştir. Ve Nutuk adlı 
eserinin sonunda okuduğu gibi, cumhuriyeti gençliğe emanet 
ettiğini, gençliğe hitabesiyle birlikte ilan etmiştir.

Bu kitapta, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni ve O’nun genç-
liğe nasıl önem verdiğini ve gençlerden neler beklediğini ele al-
dık. Bunu yaparken de Gençliğe Hitabe’nin ayrıntılı bir tahlili 
ile birlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin her daim, ilelebet var ol-
ması için Atatürk’ün Türk Gençliği’ne verdiği önemli mesajları 
açıklamaya çalıştık.

Bu Cumhuriyet kolay kurulmadı. Ardında nice emekler, ça-
balar, gözyaşı, şehit ve gazilerin acılarından tertip edilmiş yüce 
değerlerin bir araya gelmesiyle elde edildi bu vatan. Vatanının 
kıymetini bilmeyen toplumlar, onu kaybetmeye mahkûmdur. 
Tarih bizlere bu acı gerçekleri apaçık bir şekilde göstermektedir. 
Atatürk de bunu iyi biliyordu ve gözümüzün nuru Cumhuriye-
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timize sahip çıkmamız, onu sevmemiz, gelişmesi için kendimizi 
adamamız gerektiğini bizlere anlatıyordu.

Devletimizin güçlü kalması ve dünyanın lider ülkelerinden 
biri olması için her birimizin yapacağı ve yapmaktan da sorum-
lu olduğu birçok şey var. Tüm bunların yapılabilmesi, sağlam, 
zeki, aktif, düşünen, vatan ve millet sevdalısı gençlerle gerçek-
leşebilir. Bunu iyi bilen Atatürk; gençliğe hitabesinde yeni nesle 
oldukça önemli mesajlar vermektedir. Tüm gençlerimizin, Ata-
türk’ün Gençliğe Hitabesi’ni iyi anlaması gerekiyor. Ezberlemek 
yetmez ve kuru bir ezber de pek anlamlı olmaz. Önemli olan bu 
hitabı iyi okumak, anlamak, düşünmek ve genç neslin kalbinde 
her daim taptaze yaşatmaktır. 
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ATATÜRK’ÜN  
GENÇLİĞE HİTABESİ

Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, 

muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu te-

mel, senin, en kıymetli hazinendir.
İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, 

dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır.
Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine dü-

şersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân 
ve şerâitini düşünmeyeceksin!

Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür ede-
bilir.

İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dün-
yada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.

Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, 
bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memle-
ketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.

Bütün bu şerâitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, 
memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve 
hattâ hıyanet içinde bulunabilirler.
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Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlilerin 
siyasi emelleriyle tevhit edebilirler.

Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! 
İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve 

Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarla-
rındaki asil kanda mevcuttur!

Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927

 Gençliğe Hitabe hangi kaynakta yer almaktadır?
Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi, çoğunlukla müstakil bir hi-

tabet olarak bilinse de aslında O’nun büyük eseri olan Nutuk’un 
son bölümünde yer almaktadır.

Atatürk, Nutuk’u (Söylev), Halk Fırkası’nın 2. Kurultayı’n-
da, 15-20 Ekim 1927 tarihlerinde 36 saat 33 dakikada okumuş-
tur. Bu uzun konuşması ile 19 Mayıs 1919’da başlayan Ulusal 
Kurtuluş Savaşı’nın nasıl verildiğini ve Cumhuriyetin hangi 
koşullar altında kurulduğunu anlatır.  Konuyla ilgili belgeleri 
de ortaya koyarak konuyu uzun ve ayrıntılı bir şekilde anlattı-
ğı bu tarihe geçen konuşmasının bitiminde, ulaşılan başarıyı ve 
yeni Cumhuriyet’i Türk Gençliği’ne emanet eder Atatürk. Türk 
Gençliği’nden en önemli beklentisinin, bağımsızlık ve cumhuri-
yetin sonsuza kadar korunması olduğunu ifade eder. Nutuk’un 
(Söylev) son bölümünde yer alan bu hitabeyi okumadan evvel, 
şu açıklamayı yapar Atatürk:

“Muhterem Efendiler!



11Gençliğe Hitabe

Sizi, günlerce meşgul eden, uzun ve teferruatlı beyânatım, en 
nihayet, mazi olmuş bir devrin hikâyesidir. Bunda milletim için 
ve müstakbel evlâtlarımız için dikkat ve teyakkuzu davet edebi-
lecek, bazı noktalar tebarüz ettirebilmiş isem, kendimi bahtiyar 
addedeceğim.

Efendiler!
Bu beyanatımla, millî hayat hîtam bulmuş farz edilen bü-

yük bir milletin; istiklâlini nasıl kazandığını ve ilim ve fennin en 
son esaslarına müstenit, millî ve asri bir devleti, nasıl kurduğunu 
ifadeye çalıştım. Bugün vâsıl olduğumuz netice, asırlardan beri 
çekilen millî musibetlerin intibahı ve bu aziz vatanın, her köşesini 
sulayan kanların bedelidir.

Bu neticeyi, Türk gençliğine emanet ediyorum.”

Ve ardından ünlü Gençliğe Hitabesi’ni okur.
Yukarıdaki metnin günümüz Türkçesi ile anlaşılır hali aşa-

ğıdaki şekildedir:
“Sayın baylar! Sizi, günlerce işlerinizden alıkoyan uzun ve 

ayrıntılı sözlerim, en sonu tarihe mal olmuş bir çağın öyküsü-
dür. Bunda, ulusum için ve yarınki çocuklarımız için dikkat ve 
uyanıklık sağlayabilecek kimi noktaları belirtebilmiş isem ken-
dimi mutlu sayacağım.

Baylar! Bu söylevimle, ulusal varlığı sona ermiş sayılan 
büyük bir ulusun, bağımsızlığını nasıl kazandığını; bilim ve 
tekniğin en son ilkelerine dayanan ulusal ve çağdaş bir devleti 
nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım. Bugün ulaştığımız sonuç, 
yüzyıllardan beri çekilen ulusal yıkımların yarattığı uygarlığın 
ve bu sevgili yurdun her köşesini sulayan kanların karşılığıdır. 
Bu sonucu, Türk gençliğine kutsal bir armağan olarak bırakıyo-
rum.”

Prof. Dr. Afet İnan’ın1 anlattığına göre Atatürk, hitabeyi 
yazdıktan sonra yakın çevresine ilk okuyuşunda oldukça heye-

1  Prof. Afet İnan  (d. 29 Kasım 1908, Selanik - ö. 8 Haziran 1985, Ankara), Türk 
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canlıdır. Prof. İnan; Atatürk’ün Büyük Söylevi’nin 50. Yılı Semi-
neri’nde sunduğu “Atatürk’ün Büyük Nutku’nun Müsveddeleri 
Üzerinde Arkadaşlarının Eleştirilerini Dinlemesi ve Gençliğe 
Seslenişi” başlıklı bildirinin “Gençliğe Sesleniş” ile ilgili bölü-
münde, Atatürk’ün 1 Temmuz 1927’de Dolmabahçe Sarayı’na 
geldiğini ve o tarihten sonra her gece yakın arkadaşlarıyla topla-
narak Nutuk’un müsveddelerini okuduğunu ve üzerinde tartış-
ma açtığını belirtmektedir. O anı şöyle anlatmaktadır Afet İnan:

“Şimdi benim tanık olduğum olay şöyle. Sıcak bir yaz gü-
nünün gecesi; Atatürk’ün çevresinde daha kalabalık bir aydınlar 
topluluğu vardı. 

…
O, adeta arkadaşlarına bir sürpriz hazırlamanın sevinci 

içinde “oturunuz ve dinleyiniz” dedi. Nutuk’un sonuna koyaca-
ğı satırları yüksek sesle okumaya başladı. 

Dinleyicilerin nefes dahi almadıklarını sanıyorum yahut 
bana öyle geldi; çünkü ben kendimi öyle hissediyor ve millî bir 
heyecanın etkisinde yaşıyordum. Bütün milli mücadelenin tari-
hi olan Nutuk, bu satırlarla son bulacaktı. 

Atatürk, bu metni okuyup bitirdiği zaman, derin bir ne-
fes almış, fakat iki damla gözyaşını da bizlerden saklamamıştı. 
Bunu da gayet iyi hatırlıyorum. 

Fakat okuduktan sonra şöyle bir durum oldu. Bu Gençliğe 
Hitabe okunduğu akşam tarih olmuş olaylar, konuşma konusu 
değildi. 

Atatürk, coşmuş konuşuyor ve başkalarına konuşma fırsatı 
vermiyordu. O, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği üzerinde du-
ruyordu. Tarihi yaşadığımız gibi yazdık; fakat geleceği cumhu-
riyete inananlara onu koruyanlara ve yaşatacak olanlara emanet 
etmek gerekiyor diyordu. 

Gençliğe Hitabe yazısını ilk dinleyenlere methetmek fır-
satını dahi verdiğini hatırlamıyorum. Zaten methedilmeyi pek 

öğretmen, tarihçi ve sosyoloji profesörü. Atatürk’ün manevi kızıdır.
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sevmezdi. Bir gün, bu arada söyleyeyim,  ’Beni methetme söz-
lerini bırakınız, gelecek için neler yapacağız onları söyleyin’ 
demişti. Sözleri hâlâ bugün dahi kulaklarımda akisler yapmak-
tadır:

‘Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikir-
lerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. 
Hür fikirler uygulamaya geçtiği vakit, Türk milleti yükselecek-
tir.’ diye telkinlerde bulundu. O, Türk gençliğinin sağduyusuna, 
milliyetçiliğine, vatan sevgisine inandığını ve onlara güvendiği-
ni söylüyordu. 

505-506 sayfa numarasını taşıyan bu son yapraklarda 
(müsveddeler) hemen hiçbir düzeltme yoktur. Yazı Atatürk’ün-
dür. Üç yerdeki düzeltme ise yazarken yapılmıştır. Evvela “Ey 
Türk Genci” denmiş; fakat hemen “genci” kelimesi silinerek 
“Gençliği” olarak düzeltilmiştir. İkincisi ise “Galipler cebren ve 
hile ile” cümlelerini başındaki “galipler” kelimesini silmiştir. Fa-
kat en sonunda yarım bıraktığı bir cümle var “Efendiler” diyor. 
“Son kuvvetini kendi mefkûresinden ve damarlarında bulan 
Türk evladının elinde istiklal ve cumhuriyetin ilânihaye mafhuz 
ve masun olacağına ve sancağımızın itibarı daima yüksek bulu-
nacağına” demiş, onu bitirmeden burada kesmiş.”2

Atatürk biliyordu ki, gençlik; toplumsal kalkınmada her 
daim en önemli bir itici güç olmuştur. O’na göre gençlik,  yaşa-
nılan günlerin aynası, yarınların tek güvencesidir.

2  Atatürk’ün Büyük Söylevi’nin 50. Yılı Semineri, Bildiriler ve Tartışmalar, Türk Tarih 
Kurumu Yayınları, Ankara, 1980
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1

“Ey Türk gençliği!”

A tatürk, yeni kurmuş olduğu Cumhuriyet’i gençliğe emanet 
ederken bildiği çok önemli bir şey vardı. Milli mücadeleye 

katılan jenerasyon, bir şekilde Cumhuriyet’in kıymetini biliyor-
du. Zira kanla sulanan bu kutsal vatan toprakları üzerinde yeni 
bir millî devletin kurulması için hiçbir mücadeleden çekinme-
miş ve her şeyini vatanı için feda etmişti. Bununla birlikte, yeni 
gelecek olan nesle bu emekleri anlatmak ve milletin ne haldey-
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ken yine de yılmadan mücadele edip kurtuluşunu gerçekleştir-
diğini gençlere iyi anlatmak gerekiyordu. Aksi halde, bu cum-
huriyeti kuran nesil ortadan kalktığında, tüm bu emeklerin ve 
mücadelelerin unutulması ihtimali vardı. Bu nedenle bu aziz 
milletin nereden nereye geldiği gençlere iyi anlatılmalı ve ülkeyi 
daha da ileriye götürme ülküsü onlara sağlam bir şekilde veril-
meliydi. Dolayısıyla Türk gencinin çok iyi bir şekilde eğitilmesi 
gerekiyordu.

Atatürk her daim Türk gençliğine güvenmişti
Atatürk, Cumhuriyet’i emanet ettiği ve sonsuza kadar ko-

rumayı birinci görev olarak verdiği Türk gençlerinin nasıl ye-
tiştirilmesi gerektiği konusundaki fikirlerini şöyle dile getirir:

“Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tah-
silin sınırı ne olursa olsun, en evvel ve her şeyden evvel, Türki-
ye’nin istiklâline, kendi benliğine ve millî geleneklerine düşman 
olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir. 
Dünyanın milletler arası durumuna göre, böyle bir mücade-
lenin gerektirdiği ruhî unsurlarla donatılmayan fertlere ve bu 
mahiyette fertlerden meydana gelen toplumlara hayat ve istiklâl 
hakkı yoktur.”

Atatürk, kurmuş olduğu Cumhuriyet’i, sevgi ve güven duy-
duğu gençlere emanet etmiştir. Bu inancını Cumhuriyet kurul-
madan önce, henüz 1919’da Milli Mücadele sırasında ortaya 
koymuştur. Bunun kanıtı olan sözleri ise şöyledir:

“Her şeye karşın muhakkak bir nura doğru yürümekteyiz. 
Bende bu imanı yaşatan güç, yalnız aziz memleket ve milletim 
hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıkları, şarla-
tanlıkları içinde sırf gerçek vatan aşkıyla ışık serpmeye ve ara-
maya çalışan bir gençlik gördüğümdendir.” 

Atatürk her zaman öğretmenlere ve gençliğe önem vermiş-
tir. Her fırsatta, ziyaretlerde bulunup öğütler vermiştir. Mese-
la, 10 Aralık 1915’te Çanakkale’yi İngilizler boşalttıktan sonra, 
Edirne’ye gelişinde Edirne Lisesi’ni ziyaret etmiş, bundan dört 
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sene sonra Sivas’tan 27 Aralık 1919’ta Ankara’ya geldiğinde, ilk 
uğraklarından birisi Ankara Lisesi olmuştur.

Ankara’yı 25 Temmuz 1924’te ziyaretinde ise, şunu söyle-
miştir.

“Hiçbir zaman hatırınızdan çıkmasın ki, Cumhuriyet siz-
den fikri hür, vicdanı hür, nesiller ister”.

Atatürk, gençlikten görevler, sorumluluklar bekler. Vatanı-
mıza yönelik tehditlere karşı uyanık olmasını, çağdaş uygarlığa 
katılabilecek şekilde kendisini bilim ve teknolojiye hazır tut-
masını arzu eder. Ama bunu da taklitçilikten uzak ve tamamen 
özgün bir anlayışla yapması gerektiğine işaret eder. Bu düşün-
cesini, aşağıdaki sözleriyle gayet açık bir şekilde söylemektedir:

“Biz, Batı Uygarlığını bir taklitçilik yapalım diye almıyoruz. 
Onda iyi olarak gördüklerimizi, kendi bünyemize uygun buldu-
ğumuz için dünya uygarlık düzeyi içinde benimsiyoruz. Doğal 
olarak izlenecek yol, bilimsel bir nitelikte olarak safsatalardan 
arınmış olacaktır.”

Cumhuriyetimizin sağlam, uzun ömürlü olabilmesi için; 
düşüncede, bedende ve yetenekte üstün bir gençliğin varlığı ol-
dukça önem taşımaktadır. Atatürk, gençlerin bedenen ve ruhen 
sağlıklı olması için gereken tüm imkânları seferber etmiştir. 19 
Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı da bu seferberliğin bir sembolü 
olarak yıllar boyunca kutlanacaktır. Sağlam bir gençliğin yetiş-
mesinde öğretmenin önemini birçok yerde vurgular Atatürk. 
İyi bir gençlik, ancak iyi öğretmenlerin vereceği eğitimle olur 
O’na göre… 

Bu düşüncesini şu şekilde dile getirir:
“Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek 

bir toplum olarak yaşatır, ya da bir milleti köleliğe ve yoksul-
luğa düşürür. Bir kitle, millet olabilmek için mutlaka eğiticilere 
muhtaçtır.

Bunun önde gelen temsilcileri öğretmenlerdir. Bundan 
dolayıdır ki, öğretmenlerin saygın yeri tartışılmaz. Gençliği ke-
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sinlikle ideal sahibi ve ülkeyle ilgili olarak yetiştirmek herkesin, 
hepimizin, her devlet adamının başta gelen görevidir.”

Atatürk, Türk milletinin uygar bir toplum olarak hayatına 
devam etmesini istemektedir. Bunun için de, bilgili, kültürlü, 
sağlam vücutlu ve yüksek karakterli kişilere ihtiyaç vardır. Bu 
amaçla daha Cumhuriyet kurulmadan önce 1920’de ilk Maarif 
Kongresi toplanmıştır. Bu kongrede Atatürk, gelecek için fikir-
lerini açıkça ortaya koyarak, yetiştirilecek gençlerde aranması 
gereken özellikleri belirterek, milli eğitimin hedeflerini açıkla-
mıştır.

Atatürk’ün hayatı boyunca özellikle üzerinde durduğu iki 
önemli konu vardı. Birincisi her bakımdan tam bağımsızlığa 
sahip bir devlet yaratmaktı. Bu amaçla Milli Mücadele dönemi 
yaşanmış, Lozan’daki kapitülasyonlar meselesi uzun süre tartı-
şılmıştır. İkincisi, çağdaşlaşma yolunda idi. Bunun içinde ilim 
ve fenden yararlanmak, yol gösterici olarak müsbet ilimi kul-
lanmak temel hedef olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında tek 
üniversite İstanbul Darül’fünun’u idi. Atatürk’ün gayretleriyle 
gerçekleştirilen üniversite reformu ile, fen ve sosyal bilimlerde 
batı örneklerine uygun araştırmalarla Türk eğitim kadrosu yer-
leştirilerek bugünün gençliğine yeni ufuklar açılmıştır. Böylece, 
Atatürk, Cumhuriyet’i yaşatacak bir ruhla beraber, gençlerin 
mesleklerinde de iyi yetişmelerini ısrarla istemiştir.

Daha Sivas Kongresi günlerinde, başlıca İstanbul gazetele-
rinin başyazarları hatta daha sonra Bağımsızlık Savaşı’nda çok 
büyük hizmetler yapacak önemli kişiler “manda tezini” savu-
nurlarken, Kongre’ye yüksek öğrenimdeki arkadaşları adına ka-
tılan bir Askeri Tıp öğrencisi, manda önerilerine şiddetle karşı 
çıkar. Mustafa Kemal Paşa arkadaşlarıyla çalıştığı bir sırada, bu 
genç Tıp öğrencisi, ateş ve heyecan içersinde, kendisini Sivas’a 
yollayan Tıbbiyelilerin “bağımsızlık davasını başarmak yolun-
daki çalışmaya katılmak üzere gönderildiklerini; mandayı kabul 
edemeyeceğini, kabul edecek olanlar varsa bunları kim olursa 
olsun reddedeceklerini” söyler, “gerçekleşmesi imkânsız bir ih-
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timal ama manda fikrini Mustafa Kemal de kabul edecek olursa, 
onu da reddedeceklerini” haykırır.

Mustafa Kemal oldukça heyecanlanır ve genç Tıp öğren-
cisine hitaben; “Evlat müsterih ol! Gençlikle iftihar ediyorum 
ve gençliğe güveniyorum.” dedikten sonra “azınlıkta kalsak da 
mandayı kabul etmeyeceğiz, parolamız tektir ve değişmez: Ya 
istiklal, ya ölüm…” güvencesini verir.

Atatürk’ün hayalini kurduğu gençlik, ayrı ayrı idealler 
peşinde koşan, bölünmüş ve parçalanmış bir gençlik değildir. 
Aksine, bütünüyle Türk milletinin müşterek eğilimlerini temsil 
eden, hiçbir yabancı akımın, hiçbir yabancı ideolojinin esiri ol-
mayan bir gençliktir. Bu yüzden, Türk gençliği bir fikir gençliği, 
bir inanç gençliği, bir ideal gençliği oluşturmalıdır.

Türk Gençliği
Atatürk, hitabesinde “Ey Türk Gençliği” derken, gençlere 

kimliklerini, mensup oldukları ulusun kökenini, tarihini, kül-
türünü hatırlatarak sözlerine başlıyor. Zira ulusal kimliğinin 
farkında olmayan, değerini ve anlamını idrak edemeyen bir 
gençlik, ileride çökmeye mahkûm bir toplumunu temellerini 
oluşturacaktır. Yeni yetişen neslin millî kimlerine sahip çıkma-
sı, önem ve gereğini bilerek bu doğrultuda ülkesi için çalışması-
nın gerektiğini ifade ediyor Atatürk burada…

Atatürk, 1937 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açar-
ken çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmamız için gerekli yolları 
göstermiş, memleket davalarının ideolojisini anlayacak, anla-
tacak, nesilden nesile yaşatacak fert ve kurumların yaratılması 
üzerinde durmuş ve sözlerini şu cümle ile tamamlamıştı:

“İşaret ettiğim prensipleri, Türk gençliğinin kafasında ve 
Türk milletinin şuurunda daima canlı bir halde tutmak, üni-
versitelerimize ve yüksek okullarımıza düşen başlıca vazifedir.”3

Millî kimlik, tarihî tekâmül içinde millî kültür unsurlarının 
şekillendirdiği kimlik tipidir. Millî kültür ise diğer toplumlar-

3  Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, Hazırlayan: Utkan Kocatürk, 3. Basım 1984
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dan farklılığı ortaya koyan -yani millî olan- karakterin meydana 
getirdiği kültürdür.4 Bu değerlendirmelerde, millet kavramı saf 
bir ırktan ziyade ırk entegrasyonunu) ifade etmektedir. 

Ziya Gökalp’e göre millî kültür, esasında hâkim kültür ol-
maktadır.5 Kafesoğlu’na göre ise, kültürün kendisi millîdir. Za-
man ve çevre şartlarına bağlı olarak bazı unsurları değişebilir, 
fakat esas özelliklerini ortaya koyan temel karakteri yüzyıllar 
boyunca varlığını sürdürür.6

Millî kimlik, yaygın kimlik tipinden ayrılmaktadır. Millî 
karakterin ürettiği bir kimlik unsuru yaygın kimlik olabilir. An-
cak, bunun tersi her zaman için doğru olmayabilir. Bir kimlik 
unsuru ne kadar yaygın olursa olsun, millî karakter veya kül-
tür tarafından kendine has bir şekilde millîleştirilmedikçe, millî 
kimlik unsuru olarak kabul edilemez. 

Kültürel kimlik ise daha dar kapsamda ve belli bir unsu-
run ön plana çıkarılmasıyla yansıtılabilir. Bir azınlık gurubun 
kendilerine has bir sosyal âdeti yaşatmaları (meselâ, dans veya 
başka herhangi bir gelenek7 onların kültürel kimliklerini yan-
sıtır. Kültürel kimlik, millî kimlik anlamında da kullanılabilir. 
Bu konudaki esas ayırım, yansıtılan unsurun hangi kültüre ait 
olduğunu belirlemekle yapılabilir. 

Millî kültür kavramında hareket eden bir başka yaklaşım da 
Güngör tarafından ortaya konulmaktadır. Buna göre, devamlı 
değişen bir kültüre bağlı olan millî kültür şeması çizmek müm-
kün değildir. Millî kültür, tarihin herhangi bir ânında toplumun 
büyük çoğunluğunun benimsemiş olduğu kültür unsurlarının 
ve komplekslerinin oluşturduğu bütündür.8 Bu durumda yaygın 
kültür aynı zamanda millî kültür, yaygın kimlik de millî kimlik 
olmaktadır. 
4   O. Türkdoğan, Millî Kültür Modernleşme ve İslâm, İstanbul, 1983, s.15-6.

5  Age, s.12.

6  İ. Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü. 10. Baskı, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1993

7  L. Garafola, “Dance Review: Wailing walls” Dance Magazine. v. 67, Mar. 1993, s.88-9.

8  E. Güngör, Dünden Bugünden: Tarih - Kültür ve Milliyetçilik, Ankara, 1982, s.158.
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Ancak, toplumun çoğunluğu tarafından kabul edilmiş ol-
ması, bir unsurun millî olmasını gerektirmemektedir. Özellikle 
kültür değiştirmelerinde bu hususa sıkça rastlanır ve toplum 
tarafından ihdas edilmeyen yabancı bir unsur zorla yaygınlaştı-
rılarak kabul ettirilir. Bu durumda kaynak itibariyle millî olma-
yan bir unsur kısmen millîleştirilmektedir. Millî özelliklerin hâ-
kimiyeti ölçüsünde bu unsuru millî olarak kabul etmek gerekir. 
Bizce millî değerlere bağlı kalınarak millet tarafından meydana 
getirilmiş kültür, millî kültürdür ve bunun öngördüğü kimlik 
tipi de millî kimliktir. 

Bu konuda bir başka yaklaşım da millî karakter kavramıyla 
sağlanmaktadır. Buna göre millî karakterin sergilendiği veya bu 
karakterin ürettiği kimlik tipi millî kimliktir. İnsanların birbi-
rinden farklı oldukları gibi, grup özellikleri ve kültür özellikleri 
de birbirinden farklıdır. Kültürel farklılığın sebeplerinden birisi 
de toplumların değişik şeylere ihtiyaç göstermeleridir.9 Bir top-
luluk, hayat tarzı itibariyle belli bir şeye ihtiyaç duyduğunda, 
buna uygun tutum ve davranışı, kültür unsurunu, üretmektedir. 
Böylece kültür, varlık sebebi olarak, ait olduğu topluma mün-
hasır olmaktadır. Millî karakter, toplumları birbirinden ayıran 
farklılıklar veya bir arada tutan benzerliklerdir. Bir toplumun 
millî karakteristikleri, üyelerinde en sık görülen, zaman ve 
mekân itibariyle en yaygın özelliklerdir.10

Arsal’a göre milliyet duygusunun kaynağı ve nüvesi bir 
taraftan en mühim hayat kanunu olan yaşayabilmek için mü-
cadele ve mücadele için gruplaşma mecburiyeti, diğer taraftan 
da insanın çevresindekilerle barış içinde yaşamak ihtiyacı ve 
güdüsüdür. Gerek ferdî, gerek içtimaî uzviyetler için ise, var ol-
mak iradesi biyolojik kanunlara dayanan sosyolojik bir gerçek-

9  J. MacIntyre, “College Effective Programming Partnerships: Assisting Aboriginal 
People to Meet Employer Expectations.” Paper presented at the Annual Conferance 
of the Association of Canadian Community Colleges. (Montreal, Qubec, May 24-
27, 1992), s. 1-9.

10  R. A. Linton, “Concept of National Charecter.” in Personality in Political Crisis. 
Stanton ve S. E. Perry (ed.), Glencoe, Free Press, 1951, (133-150), s.134.
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tir. Milletlerin var olmak azim ve iradesi de millî şuur, milliyet 
duygusu veya milliyetçilik adlarını alır.11

Bir toplantıda Atatürk, yanında bulunanlara: “Gençlik ne-
dir?” diye sormuştu. Herkes, kendine göre cevaplar verdikten 
sonra kendisi şöyle dedi:

“Benim anladığım gençlik, Türk İnkılâbı’nın fikirlerini ve 
ideolojilerini benimseyip, gelecek nesillere aktarabilecek kim-
selerdir. Benim nazarımda yirmi yaşındaki bir yobaz ihtiyardır, 
yetmiş yaşındaki bir idealist de, ter-ü taze bir gençtir. İşte benim 
anladığım Türk genci.” 12

Bu ifadeleriyle Atatürk, gençlik kavramının, genel anlam-
da belirli bir yaş dilimini kapsamakla beraber, zaman zaman 
biyolojik anlamını aşarak idealist olmak anlamına da geldiği-
ni belirtmiştir. Atatürk, “Genç fikirli demek, doğruyu gören ve 
anlayan gerçek fikirli demektir.”13 ifadesini bu anlamı açıkla-
mak üzere kullanmıştır. Bu nedenle Atatürk’ün, Türk Gençliği 
ile ilgili söylemlerinde kullandığı “gençlik” kelimesinin, sadece 
belirli bir yaş grubundakilerle sınırlanmadığı açıkça görülmek-
tedir. Atattürk’e göre gençlik; çok daha geniş anlamda ifadesini 
bulan, bir fikir gençliği, bir ideal gençliği olarak anlaşılmalıdır.

Atatürk, Osmanlı Devleti’nin geçirdiği zor günlere ve, için-
de bulunduğu olumsuz şartlara rağmen her daim, milletinin 
bağrından çıkan genç ordusuna ve genç aydınlarına güvenerek 
Millî Mücadele’yi başlatmış, sürdürmüş ve başarıya ulaştır-
mıştır. Kurmuş olduğu Cumhuriyet’i de hiç tereddüt etmeden, 
sarsılmaz bir güven ve inanç beslediği Türk gençliğine emanet 
etmiştir. 17 Ekim 1922’de Bursa’da kendisini karşılayan gençlere 
şöyle hitap etmiştir:

11  S. M. Arsal, Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları, (4.Baskı), Ötüken Neşriyat, 
İstanbul, 1979, s. 64-5.

12  Utkan Kocatürk, “Atatürk’te ‘Gençlik’ Kavramı ve Atatürkçü Gençliğin Nitelikleri”, 
Atatürkçü Düşünce, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1992

13  Utkan Kocatürk, A.g.e., s. 7.
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“Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler, hepiniz atinin (ge-
leceğin) bir gülü, yıldızı, mutluluğun ışığısınız. Memleketi asıl 
nura gark edecek sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymet-
li olduğunuzu düşünerek, ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey-
ler bekliyoruz; kızlar, çocuklar!” 14

30 Ağustos 1924’te Büyük Zafer’in ikinci yıldönümünde, 
Dumlupınar’da, Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin kaza-
nıldığı alanda gençlere şöyle seslenmiştir Atatürk:

“Gençler! Cesaretinizi takviye ve devam ettiren sizsiniz. 
Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile, insanlık meziyeti-
nin, vatan muhabbetinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali 
olacaksınız.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz 
tesis ettik; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz.”15

Atatürk, Millî Mücadele ile elde edilen bağımsızlığı ve bu 
bağımsızlığın simgesi olan Türkiye Cumhuriyeti’ni koruma ve 
savunma sorumluluğunu Türk gençliğine emanet etmiştir.

Atatürk’ün gençlik yılları
Mustafa Kemal Atatürk, nasıl bir gençlik istediğini söyler-

ken; başarıyı, çalışkanlığı, azmi ve vatanseverliği bizzat içinde 
yaşayan bir lider, bir komutan olarak bunları insanlara anlat-
mıştır. Başarıyı tecrübe etmeden onu tarif etmenin bir anlamı 
olmayacağını iyi bilen Atatürk, kendi gençliğinde bizzat göster-
miş olduğu başarıların, basamak basamak kendisini yükseltti-
ğini ve bunun da çalışmaya, azimli olmaya ve her şeyden önce 
başarısını vatanın iyiliği için göstermeye bağlı olduğunu birçok 
konuşmasında dile getirir:

“Ben yaşayabilmek için kesinlikle bağımsız bir ulusun ço-
cuğu olarak kalmalıyım. Bu nedenle, ulusal bağımsızlık bence 
bir yaşam sorunudur. Ulus ve ülke yararlarının gerektirdiği, 
insanlığı oluşturan uluslardan her biriyle uygarlık gereği olan 
14  Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C. II, s. 45-46; Vehbi Tanfer, A.g.m., s. 700.

15  Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C. II, s. 188; Vehbi Tanfer, A.g.m., s. 700
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dostluk ve siyaset ilişkilerine büyük bir duyarlılıkla değer veri-
rim. Ancak benim ulusumu tutsak etmek isteyen herhangi bir 
ulusun, bu arzusundan vazgeçinceye kadar amansız düşmanı-
yım.”16

Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesi’ni bitirdikten son-
ra, 14 yaşında iken Manastır Askeri İdadisi’ne (askeri lise) girdi 
(1895). Fikir hayatının asıl şekillenişi, burada okuduğu dönem-
de oldu. Manastır kentinin yer aldığı Makedonya Bölgesi, Fran-
sız İhtilalı’nın ortaya çıkardığı milliyetçilik fikirlerinin etkisiyle, 
son derece karışıktı. Bölgede yaşayan azınlıklar Osmanlı Devle-
ti’nden ayrılmak için ayaklanmışlardı. Bulgar ve Yunan çeteleri 
bölgede Türklere karşı yoğun bir saldırı içindeydiler. Cereyan 
eden bu olaylar, Osmanlı Devleti’nin hızla yıkılışa doğru gitti-
ğini göstermekteydi.

Mustafa Kemal, Fransız İhtilalı sonrasında ortaya çıkan 
milliyetçilik, demokrasi, özgürlük ve eşitlik fikirlerini öğren-
miş, arkadaşları ile birlikte ülkenin içinde bulunduğu sorunlara 
çareler aramaya başlamıştı. Manastır Askeri İdadisi’ni 1899 yı-
lında başarı ile bitiren Mustafa Kemal, İstanbul’a gelerek Harp 
Okulu’na girdi (13 Mart 1899).

1902 yılında Harp Okulu’nu bitirerek aynı yıl Harp Akade-
misi’ne devam eden Mustafa Kemal, burada ülke sorunları ile 
daha fazla ilgilenmeye başlamıştır. Bu nedenle derslerinin arta 
kalan zamanlarında bazı yakın arkadaşları ile birlikte ülkenin 
içerisinde bulunduğu olumsuz durumu tüm okul öğrencileri-
ne aktarmak amacıyla, el yazısı ile bir gazete çıkarmaya başladı. 
Gazetenin yazılarını genellikle kendisi yazıyordu. Mustafa Ke-
mal, gençliğini askeri okullarda okuyarak ve ülke sorunlarına 
çözümler geliştirerek geçirmiştir.

13 Mart 1899’a kadar Selanik’te ailesinin yanında tatilini 
geçirdikten sonra vapura binerek İstanbul Pangaltı’da bulunan 
bu günkü adıyla Harp Okulu olan Mekteb-i Harbiye-i Şahane’ye 
1283 apolet numarası ile kaydını yaptıran genç Mustafa Kemal, 
16  Ceyhun Atuf Kansu, Ya Bağımsızlık ya Ölüm, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1997, s. 98
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artık Harbiyeli olmuştur. Kendisi, yabancı dile vakıf olan nadir 
öğrencilerden birisiydi ve Fransızca sınavında elde ettiği başarı 
nedeniyle kıyafetinde bulunan önceki kırmızı kıdem şeritlerine 
ek olarak sarı şerit eklenmişti.

Mustafa Kemal, 1899-1900 eğitim-öğretim yılında, yani bi-
rinci sınıfta, Piyade sınıfından eğitim ve öğretime devam eden 
toplam 610 arkadaşı arasından, toplam 484 not alarak ve 9. ola-
rak ikinci sınıfa geçti. Bu seneki not çizelgelerine göre derslerin 
toplam not üst sınırı 530, derslerin toplam not alt sınırı 234 idi.

1900-1901 eğitim-öğretim yılında yani ikinci sene Piyade 
sınıfından eğitim ve öğretime devam eden toplam 445 arkadaşı 
arasından, toplam 522 not alarak ve 11. olarak üçüncü sınıfa 
geçmiştir. Bu seneki not çizelgelerine göre derslerin toplam not 
üst sınırı 575, derslerin toplam not alt sınırı 256,5 idi.

1901-1902 eğitim-öğretim yılında yani ikinci sene Piyade 
sınıfından eğitim ve öğretime devam eden toplam 445 arkadaşı 
arasından, toplam 492 not almıştır. Bu seneki not çizelgelerine 
göre derslerin toplam not üst sınırı 530, derslerin toplam not alt 
sınırı 234 idi.

Öğrencilerin üç senede aldıkları yılsonu notlarının topla-
mı neticesinde Mustafa Kemal 10 Şubat 1902 yılında; 1498 not 
toplamı ile Harp Okulunu, Piyade Sınıfı’nı 8. sırada bitirecek, 
5998 numaralı diplomasını alarak Teğmen rütbesiyle okulun-
dan mezun olacaktır.

Erkan-ı Harbiye Yılları
1902 yılında Harp Akademisi’ne başlayan Mustafa Kemal, 

zekâsıyla olduğu kadar, düşüncelerini açıkça ve cesurca ifade 
eden başarılı öğrencilerden birisiydi. Buradaki öğrenciliği, ge-
lecekte büyük bir lider olacağına dair işaretler barındırmıyor 
değildi. Çünkü arkadaşlarıyla sık sık memleketin idaresi ve yö-
netimi konusunda konuşur ve fikir alışverişinde bulunur, mem-
leketin sorunlarına çözümler üretirdi.
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Aslında onun bu fikirleri çocukluk yıllarına kadar dayanı-
yordu. Kız kardeşi Makbule Hanım konuyla ilgili olarak hatıra-
larında bu hususlara değinmiştir.

1952-1953 yılları arasında Yeni İstanbul Gazetesi’nde Ata-
türk’ün kız kardeşi Makbule Hanım ile yapılan söyleşinden 
derlenerek yayınlanan “Büyük Kardeşim Atatürk” başlıklı yazı 
dizisinin bir bölümünde Makbule Hanım şunları söylüyordu:

“Hiç unutmam; bir kış gecesi, büyük kardeşim sobaya bir-
kaç odun attıktan sonra mindere oturmuş ve kitaplarını karış-
tırmaya başlamıştı. Annem sordu: ‘Ne okuyorsun oğlum?’ Bü-
yük kardeşim hemen cevap verdi: ‘Tarih… Plevne muharebele-
ri, Osman Paşa...’

Annem bir şey söylemedi ve derin düşüncelere daldı. Ve 
sonra yerinden kalkarak büyük kardeşimin saçlarını okşadı, ok-
şadı: ‘İnşallah sen de onun gibi olursun Mustafa’m!’ dedi.

Gözleri yaşlar içindeydi annemin. Belki, bu büyük Türk 
kahramanının Ruslarla güreştiği günleri hatırlamıştı. O yılın 
şiddetli kışını kim unutabilir? Askerine örnek olmak için ka-
rakışta çadırda oturan Osman Paşa’yı kim unutabilir? Osman 
Paşa, o zaman, en son ümittir. Büyük kardeşim, kitabını min-
dere bıraktı: ‘Büyük bir paşa o, anne! Fakat bahtsız bir paşa! 
Dilediği gibi iş göremeyen bir paşa! Bir paşanın eli, ayağı bağlı 
olursa iş göremez, anne! Bu kitapta yazıyor… Tuna boyundaki 
ordumuzu İstanbul Sarayı idare etmiş ve ordumuz da onun için 
yenilmiş. Ben, kendi ordumu kendim idare edeceksem paşa olu-
rum, anne! Kuru paşalıktan ne çıkar? Maksat vatana hizmet!’”

Teğmen Mustafa Kemal, 1903 yılında üsteğmen olacak, 11 
Ocak 1905 yılında ise Harp Akademisi’nden Kurmay Yüzbaşı 
rütbesiyle mezun olacaktır.

İlk görev
Harp Okulu’nun bitirmesinin ardından Mustafa Kemal, 

Hayfa’daki Otuzuncu Süvari Alayı’nda staj yapmakla görevlen-
dirilmişti. Atatürk, böylece subaylık dönemine başlamış oldu. 
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Bu işe ciddiyetle sarılmış, öğretmenlik konusundaki yeteneği ve 
sevgisi sayesinde başarı sağlamıştır.

Mustafa Kemal, bu ilk görevi esnasında oldukça büyük tec-
rübeler kazanmıştı. Devlet hayatındaki aksamaları, ordunun 
talim ve terbiyesindeki eksikliği, halkın kötü idare yüzünden 
çektiği sıkıntıları yakından takip etmişti. Hayfa’dan sonra Suri-
ye’nin her tarafını dolaşmış ve Havran civarında çıkan karışık-
lıkların bastırılmasında görev almıştır. Askeri harekât sırasında 
bir kısım asker tarafından halka baskıda bulunulmuş ve yağ-
ma yapılmıştı. Mustafa Kemal ve arkadaşı Müfit Bey’e (Özdeş) 
toplanan yağmalardan pay verilmek istendiğinde o, arkadaşına 
şunları söylemiştir:

“Müfit! Sen bugünün adamı mı olmak istiyorsun yoksa ya-
rının adamı mı?”

Müfit Bey: “Elbette yarının adamı olmak isterim”
Mustafa Kemal: “Öyleyse sen de benim gibi bu parayı kabul 

etmeyeceksin.”
Mustafa Kemal, Şam’da görev yaptığı dönemde, Ortaçağ 

karanlığında yaşamakta olan bir şehir görüyordu. Şimdiye ka-
dar tanıdığı Selanik, İstanbul ve Beyrut kozmopolit yerler olup, 
çağdaş uygarlığın çeşitli konfor ve kültürel faaliyetleriyle canlı 
şehirler idi. Mustafa Kemal, buraları tanıyınca doğu ile batıyı 
karşılaştırmaya başladı. Milletinin gerçek düşmanının sadece 
dışarıda değil, aynı zamanda içeride olduğunu düşünmeye baş-
lamıştı.

1905 yılına Mustafa Kemal, Ekim ayında Dr. Mustafa (Can-
tekin), Müfit (Özdeş) ve diğer bazı arkadaşlarıyla Şam’da Vatan 
ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurdu. Bunun önemi, kıta hizmetindeki 
subaylar arasında kurulacak olan çeşitli ihtilal örgütlerinin ön-
cüsü oluşudur. Şam Osmanlı Devleti’nin sınırları içinde genel 
akışın dışında uzak kalan bir yerdi. Faaliyetlerin burada destek 
görmesi mümkün değildi.
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Mustafa Kemal, arkadaşları ile beraber Beyrut, Yafa ve Kü-
düs’te kurdukları Cemiyeti genişletmişlerdir. Daha sonra gizli 
olarak Selanik’e gidip Cemiyetin bir şubesini açmış ve Yafa’ya 
dönmüştür. Bir süre daha Şam’da kalarak kıta stajını tamamla-
mıştır.

Bunu söylemenizi bekliyordum
Atatürk, gençlerle sohbet ederken sorar:
“Ben bu inkılâbı sizin babanızla, dayınızla, ananızla, vel-

hasıl bütün vatandaşlarınızla yaptım. Görüyorum ki, bana karşı 
güveniniz çok kuvvetli. Size bir soru soracağım: ‘Kabiliyetsiz bir 
milletin başında bulunsaydım, bu inkılâbı yapabilir miydim?’

İçlerinden Sadi adında biri hemen cevaplar:
“Atam; sen kabiliyetsiz bir milletin başına gelemezdin. Çün-

kü kabiliyetsiz milletten böyle şef çıkmaz! Atatürk, heyecanla 
ayağa kalkarak bu gencin elini sıkar ve: “Bunu söylemenizi bek-
liyordum.” der. 17

Atatürk’ün Gençlikle İlgili Sözleri
•	 Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersi-

niz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık 
değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksı-
nız.

•	 Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz 
kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.

•	 Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) 
müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla 
kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkii-
ne konduğu vakit Türk Milleti yükselecektir.

•	 Gençlerin her şeyden önce millete güven vermeleri ge-
reklidir.

17  Niyazi Ahmet Banoğlu, Nükte ve Fıkralarla Atatürk, s.516-517
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•	 Bir gün ulusu, sizin gibi beni anlamış gençliğe bırakaca-
ğımdan çok memnun ve mesudum.

•	 Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır 
gençlik.

•	 Rica ile merhamet dilenmekle, bir millet ve devletin şe-
ref ve istiklâli kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek nesiller 
için bunu unutmamalıdır.

•	 Her şeye rağmen muhakkak bir ışığa doğru yürümekte-
yiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memle-
ket ve milletimin hakkındaki sonsuz sevgim değil, bu-
günün karanlıları, ahlâksızlıkları, şarlatanlıkları içinde 
sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya 
çalışan bir gençlik görmemdir.

•	 Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum.
•	 Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin 

anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.
•	 Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı 

çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.
•	 Gelecek için hazırlanan vatan evlâtlarına, hiçbir güçlük 

karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalış-
malarını ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve baba-
larına da yavrularının öğreniminin tamamlanması için 
hiçbir fedakârlıktan çekinmemelerini tavsiye ederim.

•	 Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri 
(Türkiye Cumhuriyeti Devleti) ona bırakacağım ve gö-
züm arkamda olmayacak.

•	 Sizin gibi gençlere malik bulundukça, bu vatan ve mil-
letin, şimdiye kadar elde etmeği başardığı zaferlerin 
üstüne çok daha büyük zaferler koyabileceğine şüphe 
etmiyorum.

•	 Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine 
ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı 
senden, Türk’ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarih-
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te bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir üstünlük 
gösteriyorsa, ey Türk Çocuğu; o kabahat da senin değil, 
senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. 
Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin! Bu belli. Fakat zekâ-
nı unut! Daima çalışkan ol!
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2
“Birinci vazifen,  Türk İstiklâli’ni, Türk Cumhuriyeti’ni,  

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.”

Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni gençliğe emanet etme-
sinin, sadece bedenen gençlere değil, aynı zamanda zihin ve 
gönül olarak genç olanlara da yönelik olduğundan bir önceki 
bölümde bahsetmiştik. Bununla birlikte, ünlü atasözümüz olan 
“ağaç yaş iken eğilir” ifadesi gereğince, yeni yetişecek olan nesle 
bu cümlede oldukça önemli uyarılar sunulmaktadır. Zira Cum-
huriyeti kuran jenerasyon bir şekilde bu dünyadan ayrıldığında, 
devleti, milleti, yenilikleri ve inkılâplarıyla yepyeni ve pırıl pırıl 
olan Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlam ellere teslim edilmesi ge-
rektiği gerçeği de göz ardı edilmemelidir. 

Cumhuriyet’in ilelebet devamı, ancak ona sahip çıkacak 
nesiller sayesinde gerçekleşecektir.  Bu nedenle Atatürk, Cum-
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huriyet ile İstiklal’i aynı cümlede yan yana kullanmıştır. Çünkü 
istiklal olmadan cumhuriyeti korumak ve kollamak mümkün 
değildir. Ancak özgür milletler, devletlerini koruyabilir. Bu ne-
denle Atatürk, hitabenin bu kısmında Türk gençliğinin önce-
likli görevinin Türk milletinin bağımsızlığının, Türk devletinin 
yönetim biçiminin korunması ve savunulması olduğuna dikkat 
çekmektedir.

Eğer ülkenin bağımsızlığı kaybedilirse ve yönetim biçimi 
değişirse geriye korunması gereken bir mevzi de doğal olarak 
kalmayacaktır. Öyleyse ilk ve önemli görev, bağımsızlığımızın 
iç ve dış düşmanlara karşı, Cumhuriyet rejiminin iç ve dış düş-
manlara karşı korunmasıdır.

Sakarya Meydan Muharebesi
Atatürk Sakarya Meydan Muharebesi’nin nasıl kazanıldığını 

şöyle anlatıyor:
“Düşman ordusu 23 Ağustos 1921’de ciddi olarak cephemi-

ze temas ve saldırıya başladı. Birçok kanlı ve bunalımlı safhalar, 
dalgalanmalar oldu. Düşman ordusunun üstün grupları, savun-
ma çizgimizin birçok parçalarını kırdılar. Bu ilerleyen düşman 
birliklerinin karşısına kuvvetlerimizi yetiştirdik.

Meydan muharebesi 100 kilometrelik cephe üzerinde geçi-
yordu. Sol kanadımız Ankara’nın elli kilometre güneyine kadar 
çekilmişti. Ordumuzun cephesi, batıya iken güneye döndü. Arkası 
Ankara’ya iken kuzeye verildi. Cephenin yönü değiştirilmiş oldu. 
Bunda hiç sakınca görmedik. Savunma çizgimiz bölüm bölüm kı-
rılıyordu. Fakat hemen arkasından, kırılan her bölüm en yakın 
bir mesafede yeniden kuruluyordu. Savunma çizgisine çok ümit 
bağlamak onun kırılması ile ordunun büyüklüğüyle orantılı uzun 
mesafe geriye çekilmek nazariyesini kırmak için memleket savun-
masını başka bir biçimde ifade ve bu ifademde ısrar ve şiddet gös-
termeyi yararlı ve etkili buldum.

Dedim ki: ‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O 
satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıy-
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la ıslanmadıkça bırakılamaz. Onun için küçük, büyük her birlik, 
ilk durabildiği noktada tekrar düşmana karşı cephe kurup mu-
harebeye devam eder. Yanındaki birliğin çekilmek zorunda oldu-
ğunu gören birlikler ona bağlı olamaz. Bulunduğu yerde sonuna 
kadar kalmak ve direnmek zorundadır.’

İşte ordumuzun her ferdi bu sistem içinde, her adımda en 
yüksek fedakârlığını göstermek suretiyle düşmanın üstün kuvvet-
lerini yok ederek yıpratarak sonunda onu, saldırısını sürdürme 
yetenek ve gücünden yoksun bir hale getirdi.

Muharebe durumunun bu safhasını hisseder etmez hemen 
özellikle sağ kanadımızla Sakarya Nehri doğusunda, düşman or-
dusunun sol kanadına ve ardından cephenin önemli bölümlerin-
de karşı saldırıya geçtik. Yunan ordusu yenildi ve geri çekilmek 
zorunda kaldı. 13 Eylül 1921 günü Sakarya Nehri’nin doğusunda 
düşman ordusundan eser kalmadı. Bu suretle 23 Ağustos günün-
den 13 Eylül gününe kadar, bu günler de dâhil olmak üzere, yirmi 
iki gün, yirmi iki gece aralıksız devam eden Sakarya Melhama-i 
Kübrası (Büyük Meydan Muharebesi) yeni Türk devletinin tari-
hine, cihan tarihinde pek az olan büyük bir meydan muharebe-
sini kaydetti.”18

Atatürk’e göre “istiklâl” nedir?
Atatürk, bağımsızlık, yani istiklâl derken, “tam bağımsızlı-

ğı” kastetmektedir. Nitekim yarı sömürge ve sömürge ülkelerin 
de kendilerine göre birtakım bağımsızlıkları var gibi görünse 
de, bu milletler hiçbir zaman kendi inisiyatifleriyle ülkeleri 
hakkında söz ve eylem haklarına sahip değillerdir. Bu bakım-
dan her halükârda ve her şartta tam bağımsızlık anlamına gelir 
Atatürk’ün “istiklal” tarifi. Aşağıdaki konuşma metinlerinde de 
ifade ettiği gibi Atatürk’ün “istiklâl” sözcüğünden, Türk gençli-
ğinin anlaması gereken şeyin “tam bağımsızlık” olduğu anlaşı-
lacaktır:
18  Kemal Kara, Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, İstanbul 2008, 

s.160
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“Tam bağımsızlık, bizim bugün üzerimize aldığımız vazife-
nin temel ruhudur. Bu vazife, bütün millete ve tarihe karşı yük-
lenilmiştir. Bu vazifeyi yüklenirken, tatbik kabiliyeti hakkında 
şüphe yok ki çok düşündük. Fakat netice olarak edindiğimiz 
görüş ve iman, bunda muvaffak olabileceğimize dairdir.

Biz, böyle işe başlamış adamlarız. Bizden evvelkilerin işle-
dikleri hatalar yüzünden, milletimiz sözde mevcut zannolunan 
bağımsızlığında kayıtlı bulunuyordu. Şimdiye kadar Türkiye’yi, 
medeniyet dünyasında kusurlu gösteren neler düşünülebilirse, 
hep bu hatadan ve bu hataya uymadan doğmaktadır. Bu hataya 
uyma neticesi; mutlaka, memleket ve milletin bütün haysiyetin-
den ve bütün yaşama kabiliyetinden soyunma ve uzaklaşmasını 
gerektirebilir.

Biz; yaşamak isteyen, haysiyet ve şerefiyle yaşamak isteyen 
bir milletiz. Bir hataya uyma yüzünden bu özelliklerden mah-
rum kalmaya tahammül edemeyiz. Bilgin, cahil, istisnasız bü-
tün millet fertleri, belki içinde bulundukları güçlükleri tama-
men anlamaksızın, bugün yalnız bir nokta etrafında toplanmış 
ve fakat sonuna kadar kanını akıtmaya karar vermiştir. O nokta; 
tam bağımsızlığımızın temini ve devam ettirilmesidir.

Tam bağımsızlık denildiği zaman, elbette siyasi, malî, ikti-
sadî, adlî, askerî, kültürel ve benzeri her hususta tam bağımsız-
lık ve tam serbestlik demektir. Bu saydıklarımın herhangi bi-
rinde bağımsızlıktan mahrumiyet, millet ve memleketin gerçek 
manasıyla bütün bağımsızlığından mahrumiyeti demektir. Biz, 
bunu temin etmeden barış ve sükûna erişeceğimiz inancında 
değiliz.”19

“Bağımsızlık ve hürriyetlerini her ne pahasına ve her ne 
karşılığında olursa olsun zedeleme ve kayıtlamaya asla müsa-
maha etmemek; bağımsızlık ve hürriyetlerini bütün anlamıyla 
koruyabilmek ve bunun için gerekirse, son ferdinin, son damla 
kanını akıtarak, insanlık tarihini şanlı örnek ile süslemek; işte 
bağımsızlık ve hürriyetin hakiki mahiyetini, geniş anlamını, 

19  1921, Nutuk II, S. 623-624
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yüksek kıymetini, vicdanında kavramış milletler için temel ve 
ölmez prensiptir. Ancak bu prensip uğrunda her türlü fedakâr-
lığı, her an yapmaya hazır milletlerdir ki, devamlı olarak insan-
lığın hürmet ve saygısına lâyık bir topluluk olarak düşünülebi-
lirler.”20

“Bağımsızlığı için ölümü göze alan millet, insanlık haysiyet 
ve şerefinin icabı olan bütün fedakârlığı yapmakla teselli bulur 
ve elbette esaret zincirini kendi eliyle boynuna geçiren miskin, 
haysiyetsiz bir millete nazaran dost ve düşman nazarındaki 
mevkii farklı olur.” 21

“Esas, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak 
yaşamasıdır. Bu esas ancak tam bağımsızlığa sahip olmakla te-
min olunabilir. Ne kadar zengin ve refaha kavuşturulmuş olursa 
olsun bağımsızlıktan mahrum bir millet, medenî insanlık kar-
şısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık 
olamaz.

Yabancı bir devletin himaye ve desteğini kabul etmek, in-
sanlık özelliklerinden mahrumiyeti, beceriksizlik ve miskinli-
ği itiraftan başka bir şey değildir. Gerçekten bu aşağı dereceye 
düşmemiş olanların isteyerek başlarına bir yabancı efendi getir-
melerine asla ihtimal verilemez.

Hâlbuki Türk’ün haysiyet ve izzetinefis kabiliyeti çok yük-
sek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa yok olsun 
daha iyidir.

Bundan ötürü, ya bağımsızlık, ya ölüm!”22

“Arzumuz; dışarıda bağımsızlık, içeride kayıtsız ve şartsız 
millî egemenliği korumadan ibarettir. Millî egemenliğimizin 
hatta bir zerresini bozmak niyetinde bulunanların kafalarını 
parçalayacağınızdan eminim.”23

20  1928, Atatürk’ün S.D. II, S. 249

21  1927, Nutuk I, S. 13-14

22  1919, Nutuk I, S. 13

23  1923, Atatürk’ün S. D. II, S. 71-72
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“Biz ‘barış istiyoruz’ dediğimiz zaman ‘tam bağımsızlık 
istiyoruz’ dediğimizi herkesin bilmesi lâzımdır. Bunu isteme-
ye hakkımız ve kudretimiz vardır. On sene, yirmi sene sonra 
aşağılaşarak ölmekten ise şimdiden şeref ve haysiyetle ölmeyi 
üstün tutmalıyız.” 24

“Ben yaşayabilmek için mutlaka müstakil bir milletin ev-
lâdı kalmalıyım. Bu sebeple millî bağımsızlık bence bir hayat 
meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettiği takdir-
de, insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet gere-
ği olan dostluk, siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle 
takdir ederim. Ancak benim milletimi esir etmek isteyen her-
hangi bir milletin de bu arzusundan sarfınazar edinceye kadar 
amansız düşmanıyım.”25  

“Hürriyet ve istiklâl benim karakterimdir. Ben milletimin 
en büyük ve ecdadımın en kıymetli mirası olan istiklâl aşkı ile 
dolu bir adamım. Çocukluğumdan bugüne kadar ailevî hususî 
ve resmî hayatımın her safhasını yakından bilenlerce bu aşkım 
malûmdur. Bence bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve 
insanlığın vücut beka bulabilmesi mutlaka o milletin hürriyet 
ve istiklâline sahip olmasıyla kaimdir. Ben şahsen bu saydığım 
vasıflara çok ehemmiyet veririm. Ve bu vasıfların kendimde 
mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletimin de aynı vasıf-
ları taşımasını esas şart bilirim. Ben yaşayabilmek için mutlaka 
müstakil bir milletin evlâdı kalmalıyım. Bu sebeple millî istiklâl 
bence bir hayat meselesidir.

İstiklâl ve hürriyet âşıkı milletler için, ıstırap anları, o ıstı-
rabın âmilleri, ibret alıp tetikte durmak için daima hatırlanma-
lıdır. İstiklâl ve hürriyetlerini her ne pahasına ve her ne karşı-
lığında olursa olsun ihlâl ve takyide asla müsamaha etmemek, 
istiklâl ve hürriyetlerini bütün mânasıyla masun bulundurmak 
ve bunun için, icap ederse, son ferdinin son damla kanını akı-
tarak insanlık tarihini şanlı bir misalle süslemek: İşte istiklâl ve 

24  1923, Atatürk’ün S. D. II, S. 89

25  23 Nisan 1921’deki konuşmasından
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hürriyetin hakikî mahiyetini, geniş mânasını, yüksek kıymetini 
vicdanında idrak etmiş milletler için esas ve hayati prensiptir.”26

Cumhuriyet neden muhafaza edilmelidir?
Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin “muhafaza” edilmesi ge-

rektiğini söylerken, bunun altında çok önemli ve kritik hususlar 
olduğuna dikkat çekmek istemiştir. Zira bağımsızlık mücade-
lesi, bu mücadelenin yapıldığı koşullar ve yeni kurulan devleti 
bekleyen iç ve dış tehlikelere bakıldığında, Atatürk’ün gençliğe 
neden bu kadar önem verdiği daha iyi anlaşılacaktır.

Bağımsızlık savaşı kazanılmış ve dünya ile anlaşmalar ya-
pılmış ve Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte yepyeni, pırıl pı-
rıl bir millî devlet kurulmuş olmasına rağmen, bu, ülkemiz için 
iç ve dış tehditlerin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmi-
yordu. Nitekim topraklarımızda emelleri olan birçok devlet var-
dı. Bu nedenle yeni bir cumhuriyet kurmak yetmiyor, bu nadide 
eserin her ne şartta olursa olsun korunması gerekiyordu.

Korumak, elbette askeri anlamda olmak zorunluluğuyla bir-
likte, sosyal, ekonomik, kültürel, sanatsal, ahlakî, vicdanî alan-
larda da olmak zorundadır. Çünkü bir millet, devletiyle vardır. 
Devletin var olabilmesi ve güçlü kalabilmesi için de bahsettiği-
miz tüm alanlarda bir muhafaza gerekmektedir. Örneğin sosyal 
ve kültürel değerlerini yitiren milletlerin bir süre sonra toprakla-
rını da koruması güçleşecektir. Aynı şekilde ekonomik bakımdan 
güçlenemeyen bir ülke başka ülkelerin ekonomik boyunduruğu 
altına girecektir. Bu nedenle “muhafaza” derken, tüm bu alanla-
rı düşünmek gerekir. Bunları muhafaza edebilmek için, ülkemiz 
için çok çalışmak ve gerekli fedakârlıklarda bulunmak gerekiyor. 
Bugünün gençleri bunu sağlayabilirse gelecek nesillere sağlam 
temellere dayalı, güçlü bir cumhuriyet teslim edeceklerdir. Bugü-
nün gençleri cumhuriyeti muhafaza edebilirse, yaşlandıklarında 
müreffeh bir hayat sürebileceklerdir.
26  Nutuk, I, S. 13
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Atatürk, gençliğin yetişmesinde, Cumhuriyet öğretmenle-
rine şunları söyler:

“Memleketi ilim, kültür, iktisat ve bayındırlık sahasında 
da yükseltmek, milletimizin her hususta pek verimli olan ka-
biliyetlerini geliştirmek, gelecek nesillere sağlam, değişmez ve 
olumlu bir karakter vermek lâzımdır. Bu kutsal amaçları elde 
etmek için savaşan aydın kuvvetlerin arasında öğretmenler en 
mühim ve nazik yeri almaktadırlar.”27

Gerek dünyanın içinde bulunduğu siyasi belirsizlik, gerek-
se Cumhuriyet’imize karşı iç veya dış kaynaklı kurulan çeşitli 
komplolar en az milli mücadele dönemi kadar zor bir dönemin 
yaşanmasına neden olmuştur. Bu komplolar ve tuzaklar, Cum-
huriyet’in kuruluşundan bu yana hiç durmadan devam etmek-
tedir. Bir yandan ekonomik zorluklar, bir yandan çevre ülkeler-
deki savaşlar, göçler, ekonomik krizler, yaşanan sosyal problem-
ler, gibi çeşitli sorunların aşılmasında gençlerin dinamizmine, 
enerjilerine ve hepsinden önemlisi Atatürk ilkelerine sahip çık-
maya ihtiyaç vardır. Dolayısıyla Cumhuriyet’i güçlü bir şekilde 
savunurken, aynı zamanda onu yükseltme görevini de gençlere 
veren Atatürk, bunun ancak güzel ahlâk, adalet, millî ve manevi 
değerlerimize bağlılık ile sağlanacağına dikkat çekmiştir.

“İsterim ki, daima idealimi gençlere aşılayasınız ve daima 
korumak hususunda çalışasınız.”28 sözü ile dile getirdiği bu is-
tek, bir anlamda Atatürk’ün gençliğe en önemli mesajlarından 
biridir. Bunu yerine getirebilmek için çaba göstermek, Atatürk’ü 
anlamak ve anlatmak için faaliyette bulunmak gençliğin bilinç-
lenmesinde önemli bir rol oynayacak, böylece Atatürk’ün baş-
latmış olduğu reformlar tam olarak hedefine ulaşacaktır. 

İlelebet muhafaza ve müdafaa
Atatürk, gençliğe hitabesinde Türk gençlerine seslenerek, 

onlara kimliklerini, mensup oldukları ulusun kökenini, tarihi-

27  Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, Hazırlayan: Utkan Kocatürk, 3. Basım 1984

28  Age
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ni, kültürünü hatırlatmaktadır. İlk görevin Türk bağımsızlığını, 
Türk cumhuriyetini sonsuza kadar korumak ve savunmak ol-
duğunu ifade eden Atatürk, bu savunmanın “ilelebet” yani son-
suza kadar olması gerektiğine önemle işaret etmektedir. Yani 
“Türk istiklâl ve cumhuriyetini muhafaza ve müdafaa etmek” 
değil “Türk istiklalini ve cumhuriyetini sonsuza kadar müda-
faa etmek” demektedir. Buradaki nüansa dikkat edilmelidir. 
Zira bugün koruduğumuz bağımsızlığımız ve cumhuriyetimiz 
için, gelecekte de korunması ve savunulması gereken çalışmala-
rı yapmaz isek, sadece bugünü kurtarmış oluruz. Hâlbuki Ata-
türk’ün kurmuş olduğu Cumhuriyet sonsuza kadar yaşaması 
istenen ve bunun için kurulmuş cumhuriyettir. Bunu da ancak 
tam bağımsız olmakla gerçekleştirebiliriz. Türk istiklâli ve Türk 
Cumhuriyeti, Türk milletinin var olma ve var kalma sebebidir. 
Bu kavram veya değerler olmadan Türk milletinin yaşaması, 
dünya üzerinde böyle bir milletin bulunması mümkün değildir. 
Atatürk’ün, Türk gençliğinden “ilelebet” (dünya durdukça, ebe-
diyen, sonsuza kadar) korumasını ve gerektiğinde de savunma-
sını istemesinin sebep ve gerekçesi budur.
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3
“Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur.

Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir.”

Bir milletin var olabilmesi, var olabilmesinin sonsuza dek 
sağlanmasıyla mümkündür. Tarihte örneklerini görebileceğimiz 
bazı milletlerin günümüz dünyasında yer almadığı gerçeği, bu 
cümlenin, yani “mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli 
budur” sözünün altında yatmaktadır. Atatürk, burada sadece 
“mevcudiyetinin” yani “varlığının tek sebebi budur” demiyor.  
“Varlığının ve bu varlığının gelecekte de olmasının tek sebebi 
budur” diyerek, millet olarak sonsuza dek bu dünya üzerinde, 
tam bağımsız olarak yer almamız gerektiğine işaret ediyor.

Büyük fedakârlıklar ve savaşlarla yurt edindiğimiz, şehitle-
rimizin kanlarıyla sulanmış bu ecdat yadigârı topraklarda millî 
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kimliğimizle sonsuza kadar yaşayabilmemizin şartları vardır. 
Bir millet, millî ve manevî değerlerine sahip çıkmak zorun-
dadır. Bunun yanında, kurmuş olduğu devletin temel nitelik-
lerinden asla taviz vermemelidir. En ufak bir ihmal, varlık ve 
bağımsızlığa karşı kastetmek için hâlihazırda bekleyen iç ve dış 
düşmanların ekmeklerine yağ sürecektir. Nasıl ki bir arı kova-
nı, arılar tarafından her daim kontrol altında tutuluyorsa, ko-
vanın kendisi, içindeki bal, işçi arılar, yavru arılar, kraliçe arı 
v.b. gibi arı kovanını ayakta tutan tüm unsurlar savaşçı arılar 
tarafından savunuluyorsa, bizler de tıpkı arılar gibi çalışmalı ve 
vatanımızı her an korumalıyız. Ancak bunları yaptığımız tak-
dirde sonsuza dek bağımsızlık içinde yaşayabiliriz. Buna göre, 
hiçbir milletin ya da devletin boyunduruğu altında kalmadan 
özgürce yaşamak, bir insanın, kader birliği içerisinde olduğu 
milletiyle birlikte sahip olabileceği en değerli hazinedir. Kişinin 
gelişmesi, kalkınması ve dolayısıyla ülkenin gelişip kalkınması, 
tam bağımsızlık olmadığında gerçekleşmeyecektir. Bu nedenle 
Atatürk, milletimizin varlık nedeni olan  “tam bağımsız cum-
huriyetin”, onun en kıymetli hazinesi olduğuna işaret ediyor. Bir 
insan; var olmak, yaşayabilmek için nasıl ekmek ve suya ihtiyaç 
duyuyorsa, tıpkı ekmek gibi, su gibi kutsal olan tam bağımsız 
cumhuriyetimizin de bizlerin yaşam kaynağı olduğunu ve bun-
ları koruduğumuz sürece ancak var olabileceğimizi anlatıyor.

Atatürk, gençliği aynı zamanda uyarıyor bu cümlelerle:
Çünkü eğer, bu hayatî hazineyi kaybedersek; her şeyimizi, 

onurumuzu, şerefimizi, hayatımızı da kaybederiz. Cumhuriye-
timizin varlığı ve bağımsızlığı, barış anlaşmalarıyla tescil edil-
miş olsa bile, iç ve dış çıkar odaklarının her daim bu topraklar 
üzerinde planlar yapmaya devam edeceğine, en küçük fırsatta 
tekrar saldırabileceklerine dair de işaretler vardır bu sözler-
de. Cümledeki “yegâne temel” ifadesi, ısrarın önemini anlatır. 
Çünkü Türk milletinin var olması ve var kalması, yani sonsuza 
kadar yaşaması için başka bir yol, başka bir seçenek gözükme-
mektedir.
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“Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu 
temel, senin, en kıymetli hazinendir.” sözlerindeki anlam, Türk 
Milletinin var olabilmesinin temel şartının, Türkiye Cumhuri-
yetinin bağımsızlığının savunulması ve devletimizin yönetim 
biçiminin korunması olarak düşünülmelidir. Öyleyse en değerli 
hazinemiz, bağımsızlığımız ve Cumhuriyet tarzı yönetim bi-
çimimizdir. Bu hazineyi kaybedersek her şeyimizi kaybederiz. 
Yakın tarihe ve günümüze baktığımız zaman Suriye’de, Irak’ta, 
Filistin’de, yaşanılan emperyalist güçlerin işgal ettiği ülkelerin 
halklarının ne feci durumlarda olduklarını hepimiz müşahe-
de ediyoruz. Ne yazık ki, bahsi geçen ülkelerin halkları işgaller 
yüzünden onurlarını, şereflerini, hayatlarını kaybetmişlerdir. 
Çünkü “mevcudiyetlerinin ve istikballerinin yegane temeli” 
olan tam bağımsızlıkları ellerinden alınmıştır.

Zülüflü İsmail Paşa
Milletvekili ve Atatürk’ün yakın arkadaşlarından Kılıç Ali 

anlatıyor:
Bir gece uykumun arasında telefon çaldı. Karşımdaki Çan-

kaya’dan Başyaver’di. “Derhal seyahate çıkılıyor. Hemen Köşk’e 
gelmenizi emir buyurdular” dedi. Saate baktım, vakit gece yarısı-
nı hayli geçmişti. Hazırlandım ve Köşk’e gittim. Meğer o gün Ata-
türk, Kırşehir’de Özel İdare’den maaş alan öğretmenlerden, birkaç 
aydan beri maaş alamadıklarından dolayı bir şikâyet mektubu 
almış. Ve o gece sofrasında bulunan ilgili bakandan, öğretmenle-
rin niçin kaç aydır maaş alamadıklarını sormuş. Bakan da: “Ha-
valar kış… Belki de onun için postalar işleyememiştir.” türünden 
bir şeyler söylemiş, mazeret ileri sürmek istemiş.

Atatürk, bu cevap üzerine: “Ya… Demek şimdi muhasara-
dayız, öyle mi? O halde biz de sofradan kalkar, gider, hem yolunu 
açarız, hem de Kırşehir’de öğretmenlerin dertlerini yakından din-
leriz.” demiş ve derhal hareket emrini vermiş.

Gerçekten de kötü bir kıştı. Hava fena halde yağışlı ve çok 
soğuktu. Atatürk, o gece sofrasında davetli bulunanlardan da 
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bazılarını beraberlerine alarak gece yarısından sonra yola çıktı. 
Hava o kadar pusluydu ki ara yolu kaybettik. Bir köylünün kah-
vehanesine sığındık. Kahvehanenin sac sobasını yaktırdık.

Ellerini sac sobanın üstünde gezdirerek ısıtmaya çalışan Ata-
türk: “Biz Harbiye’de okurken bir kış yine böyle çok şiddetli geçiyor-
du. Mektebin sobaları yanmıyordu. Derdimizi idareye anlatama-
dık. Arkadaşlar Müdür’e çıkmak için beni seçtiler. Müdür Zülüflü 
İsmail Paşa… Evvela Padişah’a, sonra Müdür Paşa’ya dualar ettik. 
Nihayet soba meselesine geldik. Paşa birden bire gürledi: “Soğuk 
mu? Ne soğuğu? Padişah Efendimiz’in nimetleri gözünüze dizinize 
dursun… Görmüyor musunuz sobalar cayır cayır yanıyor. Çıkın 
nankörler!” Baktık, sahiden de müdürün sobası güldür güldür ya-
nıyor. Paşa da buram buram terliyordu. Sıcaktan yakasını açmıştı. 
Ve sanıyordu ki mektebin tüm sobaları böyle yanmakta…

Çocuklar, biz Çankaya Köşkü’nde bazen Zülüflü İsmail Paşa 
gibi kendimizi sakın aldatıyor olmayalım!” dedi. Kahvede biraz 
ısındıktan sonra tekrar yola devam ettik. Ertesi günü Kırşehir 
hududuna girmiştik. Protokol gereği Vali, başında silindir şapka, 
arkasında frak olduğu halde hududa gelmiş, Atatürk’ü istikbal 
ediyordu. Bu esnada da Atatürk’ün otomobili bir tarlaya saplan-
mıştı; etraftan yetişen köylüler otomobili kurtarmaya çalışıyor-
lardı. Vali de o resmi kılık kıyafetiyle, çamur içinde köylülere, jan-
darmalara emirler veriyor, gayrete getirmeye çalışıyordu.

Atatürk: “İşte masa başında yapılan talimatnameler, hatta 
kanunlar, günün birinde böyle gülünç de olurlar!” diyerek Vali’yi 
yanına çağırttı. Haline acımış olacak ki, kalın bir palto giymesini 
tavsiye ederek zahmetlerinden ötürü kendisine teşekkür etti.29

Atatürk’e göre bağımsızlık
Türkiye Cumhuriyeti iki temel üzerinde durur: Birincisi, 

millî egemenlik, ikincisi  tam bağımsızlıktır. Devletimiz ancak 
bu ikisi varsa, vardır. Bunlar yoksa ya da önemli ölçüde zedelen-
miş ise devlet çökmüş demektir, ya da çökme yolundadır.

29  Kılıç Ali, Atatürk’ün Hususiyetleri
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Vatanseverlik; devletinin yalnızca topraklarına, bayrağı-
na, sınırlarına sahip çıkmaktan ibaret değildir. Bir vatansever, 
bunların yanı sıra Millî İrade’ye ve Millî Egemenliğe, ülkenin 
ekonomisine, maliyesine, ordusuna, adalet kurumlarına, kültü-
rüne de, kısacası tam bağımsızlığına da sahip çıkar. Bu yüksek 
değerlere yönelen yabancı müdahalesini şiddetle reddeder, fi-
ilen karşı çıkar. Ülkeyi yönetenlerden de aynı tutumu bekler, 
gerektiğinde hesap sorar.

Egemenliğini kendi elinde tutmayan veya tutamayan 
bir millet, kaçınılmaz olarak bağımsızlığını da kaybetmeye 
mahkûmdur. Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin yok olan özgür-
lük ve bağımsızlığını yeniden kazanabilmesi için yapılan bir sa-
vaştır. Savaşın sonunda, Türk milleti yeniden özgürlüğüne ve 
bağımsızlığına kavuştu. Özgür ve bağımsız olmayan bir devlet 
dilediği biçimde hareket edemez. Atatürk bağımsızlığımıza sür-
dürmekte çok dikkatli ve ciddi davranmıştır. Türkiye Cumhuri-
yeti O’nun zamanında en saygın devletlerden biri oldu. Büyük 
devletler bile gerekirse, Ankara’daki Mustafa Kemal’e danışma-
nın zorunlu olduğunu kabul etmişlerdir. Bu özgürlük ve bağım-
sızlıktır ki, Türk Devleti’nin rahatça gelişmesini, serpilmesini ve 
inkılâpların yapılmasını sağlamıştır.

Gerek cumhuriyet, gerek milliyetçilik, ancak özgür ve ba-
ğımsız bir devlette anlam kazanır. Bu sebeple, Türk Devleti’nin 
özgürlük ve bağımsızlığı her türlü düşünce akımlarının üstünde 
olmalıdır.

Özgürlüğün ikinci çeşidi, vatandaşlar için söz konusudur. 
Cumhuriyet rejimleri aynı zamanda demokratik iseler, bu, va-
tandaşın rahat ve özgür yaşamasını sağlar. Demokrasinin temeli 
budur. Cumhuriyet Türkiye’sinde vatandaşlar özgürlüğe sahip-
tirler. Ancak şunu da unutmamalıdır ki, her bireyin özgürlüğü 
diğer bireyin özgürlüğü ile sınırlıdır. Sonsuz özgürlük yoktur. 
Vatandaşlar birbirlerinin özgürlüklerine saygılı oldukları sürece 
demokratik hayat sürer, aksi kargaşa yaratır. Atatürkçü özgür-
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lük, herkesin hakkına saygı gösteren bir anlayışı kendine temel 
bir kural olarak alır.

Atatürk’ün tam bağımsızlık anlayışı, milletin varlığı ve hu-
kuku için bütün kuvveti ile bizzat kendisinin meşgul olmasını 
öngörür ki, “Bir millet, varlığı ve hakları için bütün kuvvetiyle, 
bütün maddi ve fikri kuvvetleriyle ilgili olmazsa, bir millet ken-
di varlığını ve bağımsızlığını sağlamazsa, şunun bunun oyunca-
ğı olmaktan kurtulamaz.” sözleriyle ifadesini bulan bu yaklaşım, 
Atatürk’ün milli egemenlik anlayışıyla da yakından ilgilidir.

Tam bağımsızlık, devletin gelişmesini sağlayan önlemler-
le birlikte, gelişmeyi olumsuz yönde etkileyen veya engelleyen 
faktörlerin ortadan kaldırılması, iş ve eylemlerin serbest olarak 
yapılabilmesi için gereklidir. Atatürk, büyük zaferin ikinci yıldö-
nümünde, ekonomik alanda zaferler elde etmedikçe, bağımsız-
lığımızı koruyamayacağımızı, ana, davanın ekonomik alandaki 
başarı ve bağımsızlıkta düğümlendiğini şöyle belirtmektedir:

“Ulusumuz, burada kazanıp katladığımız zaferden daha 
önemli bir ödev peşindedir. O ödevin yerine gelmesi, o zaferin-
de kazanılması ulusumuzun ekonomi alanındaki başarılarıyla 
sağlanmış olacaktı… Hiçbir uygar devlet yoktur ki, ordusundan 
ve donanmasından önce ekonomisini düşünmüş ve düzeltmiş 
olmasın. Yurdun ve bağımsızlığın korunması için, varlığı baş 
koşul olan bütün gereçler ve araçlar ekonomi alanındaki geliş-
meler ve olanaklar aracılığı ile oluşur, olgunlaşır…” bu düşün-
celer, aynı zamanda ve haklı olarak tam bağımsızlığın gerçek-
leşmesini; ekonomik bağımsızlığa ve ekonomik güce bağlamak-
tadır.

Milli sınırlarımız içerisinde, milli egemenliğe dayalı, ba-
ğımsız bir devlet olarak varlığımızı sürdürmek, bu temel pren-
sipler uğrunda her türlü fedakârlığı, her an yapmaya hazır ol-
mak Atatürkçülüğün özünü ve amacını oluşturmaktadır. Ata-
türk önderliğinde verilen tam bağımsızlık mücadelesinin em-
peryalizm kıskacında bulunan diğer toplumlara da örnek olma 
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gibi bir hayli iddialı bir yönü de vardır. Atatürk, daha 7 Temmuz 
1922’de bu konuda şöyle der: 

“Türkiye’nin bu günkü mücadelesi yalnız kendi nam ve he-
sabına olsaydı, belki daha kısa, belki daha az kanlı olur ve daha 
çabuk bitebilirdi. Türkiye büyük ve önemli bir çaba harcıyor. 
Çünkü savunduğu dava bütün mazlum milletlerin, bütün do-
ğunun davasıdır. Ve bunu sona erdirinceye kadar Türkiye, ken-
disi ile birlikte olan doğu milletlerinin beraber yürüyeceğinden 
emindir. Türkiye şimdiye kadar mevcut tarih kitaplarının ge-
reklerini değil, tarihin hakiki gereklerini takip edecektir.” 

Bir başka konuşmasında Atatürk şöyle der:
“Bu gün, günün ağardığını nasıl görüyorsam, uzaktan bü-

tün mazlum milletlerinde uyanışını öyle görüyorum. Bağımsız-
lık ve hürriyetlerine kavuşacak olan, çok kardeş millet vardır. 
Onların yeniden doğuşu, şüphesiz ki, terakkiye ve refaha yönel-
miş olacaktır. Bu milletler, bütün güçlüklere ve engellere rağ-
men muzaffer olacaklar ve kendilerini bekleyen geleceğe ula-
şacaklardır. Emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve milletler 
arasında hiçbir renk, din ve ırk farkı gözetmeden yeni bir ahenk 
ve işbirliği çağı egemen olacaktır.” 

Atatürk, bu sözleriyle mazlum milletler olarak tanımladığı, 
emperyalist politikalardan muzdarip ülkelere seslenip onların 
tam bağımsızlık hareketlerinin başarılı olacağı inancını açıkla-
mıştır. 30

Hepimizin yapacağı çok şey var
Gençlik tüm milletlerin geleceğidir, en kuvvetli değeridir. 

Bu bakımdan gençliğin, ülkesi için bilinçli olması ve bu bilincin 
sorumluluğunu üzerinde taşıması, devletin ve milletin sonsuza 
dek var olabilmesi bakımından hayati önem taşır. Genç bir nü-
fusa sahip olan ülkemiz için de “gençlik” unsuru, Türk milleti-
nin hak etmiş olduğu medeni toplumlar seviyesine ulaşması için 
oldukça önem taşımaktadır. Ülkemizin bulunduğu coğrafya ve 
30  Atatürk İlkeleri II ve Bütünleyici İlkeler, Hacettepe
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sahip olduğu tarihi miras, gençliğimize önemli sorumluluklar 
yüklemektedir. Milli değerlerini koruyan, ileri görüşlü genç bir 
neslin yetişmesi, sahip olduğumuz şanlı tarihle birleştirildiğin-
de, Türkiye yalnızca ileri toplumlar seviyesine ulaşmakla kal-
mayacak, oldukça geniş bir coğrafyada pek çok ülkeye liderlik 
yapabilecek konuma gelecektir.

Atatürk, “Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin ese-
ridir.” sözleri ile gençliğe özel önem verdiğini vurgulamış, genç-
lerin eğitimi ve bilinçlendirilmesi konularına dikkat çekmiştir. 
Türk gençliğine çok güvenen ve bunu her fırsatta vurgulayan 
Atatürk, ülke topraklarının bölünmez bütünlüğünü ve Cumhu-
riyeti koruma görevini de bu nedenle gençlere vermiş ve tam 
bağımsız cumhuriyet olan eserini onlara bir “en kıymetli  hazi-
ne” olarak miras bırakmıştır. Günümüzde gerek ülkemizin için-
de bulunduğu siyasi ve ekonomik koşullar, gerekse uluslararası 
ilişkilerde yaşanan önemli gelişmeler, Türk gençliğinin önemli 
sorumluluklar almasını gerektirmektedir.

Atatürk, gençliğe hitabesinde Türk gençliğinin milli bağım-
sızlık konusunda herkesten çok daha dikkatli olmasını istemiş-
tir. O’na göre, hangi şart ve durumda olursa olsun Türk gençliği 
her zaman cumhuriyeti ve bağımsızlığı korumada hep en önde 
olmalıdır. Bu kutsal görevi yerine getirmek için gençlerin yap-
ması gereken, Atatürk’ün yaşamına, gençler için belirlemiş ol-
duğu yola bakmak olmalıdır. Ancak bunun için öncelikli olarak 
Atatürk’ün doğru tanınması ve gösterdiği yolun doğru anlaşıl-
ması şarttır. Tarihin en önemli dehalarından biri olan Atatürk, 
milli ve manevi değerlerine bağlı, dürüst, vicdanlı, akılcı, ileri 
görüşlü, cesur, mert, mütevazı, adil, gerçek bir Türk milliyetçi-
siydi. Atatürk, vatan ve millet sevgisini öncelikli tutan, medeni 
toplumlar seviyesine ulaşmayı hedefleyen, aynı zamanda da bu 
toplumları taklit etmekten kaçınan, kendi kültürümüze ve ta-
rihimize sahip çıkmamız gerektiğini vurgulayan, birleştirici ve 
bütünleştirici bir hayat görüşüne sahipti.
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Atatürk’ün liderliğini yapmış olduğu bağımsızlık mücade-
lesi, bu mücadelenin yapıldığı koşullar ve yeni kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti’ni bekleyen iç ve dış tehlikeler göz önünde bulun-
durulduğunda, Atatürk’ün gençliğe neden bu kadar önem ver-
diği daha iyi anlaşılacaktır. Ülkenin dört bir yanının düşman 
işgali altında olduğu, devlet otoritesinin neredeyse tamamen 
ortadan kalktığı, bencil ve durumdan kendi menfaatlerine pay 
çıkarmaya çalışan kişilerin aleyhte faaliyetler gösterdiği bir or-
tamda birlik ve beraberliğin sağlanması, tüm imkânların Milli 
Mücadele bayrağı altında birleştirilmesi bağımsızlık savaşının 
en büyük zorluklarından olmuştur. Böyle bir dönemde gençler, 
Atatürk’e, aldığı tüm kararlarda bağlılık göstermiş, savaş sırasın-
da da cephede ve cephe gerisinde önemli başarılar elde etmiş-
lerdir. Bununla birlikte Atatürk açısından gençlerin en önemli 
sorumluluğu Cumhuriyet’in ilan edilmesi ile başlamıştır.

Tük gençliği, Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sona ermesinin ar-
dından, bağımsızlığını kazanan bu yeni devleti güçlendirmek 
ve yükseltmek için oldukça büyük sorumlulukları üzerine al-
mıştır. Bu sorumluluk; dün, bugün ve gelecek için geçerliliğini 
kuvvetle taşımaktadır. Her Türk genci, kültürel, ekonomik ve 
toplumsal alanlarda bu vatana hizmet etmekle yükümlüdür. 
Bu vatan kolay elde edilmedi; nice canlar, nice kanlar feda edil-
di. Bizler, atalarımızın bizlere canıyla kanıyla emanet ettiği bu 
topraklarda özgürce yaşarken, bu kutsal hatırayı unutmadan ve 
emaneti yükseklere taşıma sorumluluğunu üzerimizde taşıdığı-
mızı unutmamalıyız. 

Cumhuriyet gençlere emanet edilmiş ve bu konuda genç-
liğe büyük ümit bağlanmıştır. Atatürk bu büyük hedefini ise şu 
şekilde tarif etmişti:

“Benim için bir tek hedef vardır. Cumhuriyet hedefi. Bu 
hedefe varmak için, belirli yoldan yürüyen arkadaşların başarılı 
olması için, tutulan doğru yolda, namuslu yolda çok çalışmak 
ve etkin olmak gerekir.”
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Atatürk’ün Türk gençliğine hitap ettiği bazı konuşmaları şu 
şekildedir:

“Gençler için vatanî işlerde ölmek söz konusu olabilir. Lâ-
kin korkmak asla!” (1919)

“Gelecek için hazırlanan vatan evlâtlarına, hiçbir güçlük 
karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını 
ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve babalarına da yavrula-
rının öğreniminin tamamlanması için hiçbir fedakârlıktan çe-
kinmemelerini tavsiye ederim.”

“Gençler; cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. 
Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve mede-
niyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali 
olacaksınız.”

Atatürk aynı zamanda Türk gençliğinin öncelikli olarak 
kendi benliğine, milli geleneklerine, ulusun birlik ve bütünlü-
ğüne zarar verebilecek düşman unsurları tanıması ve bunlarla 
mücadele yöntemlerini öğrenmesi gerektiğine de dikkat çek-
miştir:

“Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğ-
retimin sınırları ne olursa olsun, en evvel ve en esaslı olarak 
Türkiye’nin istiklâline, kendi benliğine, millî geleneklerine düş-
man olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.”
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4

“İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek,
dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır.”

Atatürk, bu sözüyle, gelecekte Türk gencini; tam bağımsız 
olan Türkiye Cumhuriyeti’nden mahrum etmek isteyecek art 
niyetli iç ve dış düşmanların her zaman var olacağı hususunda 
uyarmaktadır. Buradaki “dahi” sözcüğünün ifade ettiği ayrıntıya 
ayrıca dikkat çekmektedir. Buradaki “dahi” sözcüğü, “bile” an-
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lamında kullanılmıştır. Yani Atatürk, “istikbalde seni hazinen-
den mahrum edecek düşmanların olacak” demiyor, “gelecekte 
bile olacak” diyor. Bu ayrıntı, milletimiz ve devletimiz üzerinde 
her daim emelleri olanlara işaret etmektedir. Bu öyle art niyetli 
bir emeldir ki, geçmişte olduğu gibi bugün; bugün olduğu gibi 
yarın da bu art niyetli kişilerin var olacağını söylemektedir. Bu 
bakımdan, tam bağımsız cumhuriyetimizi kurmakla ve bunun-
la sadece övünmekle kalmamalı, bundan sonra ülkemizi kalkın-
dırmak için çalışırken, aynı zamanda birer bakteri gibi her daim 
bu hazinemizi elimizden almak için zayıf düşmemizi bekleyen 
iç ve dış tehditlerin olacağını unutmamalıyız. Unutmamakla 
kalmamalı, millet olarak ve özellikle de Türk gençliği olarak bu 
iç ve dış “bedhahların” oyunlarına gelmememiz gerekmektedir. 
Zira dış düşman, karşıdan karşıya açık bir tehdit olsa da iç düş-
manlar oldukça sinsi ve aramıza sızmış halde yaşamaktadırlar. 
Onlar bizim gibi yaşamakta, bizim gibi yemekte, bizim gibi iç-
mekte, bizim gibi yaşamaktadır. Ancak gizli perdeler ardında 
bu değerli hazinemizi bizden almak için her daim planlar yap-
maya devam etmektedirler. Bu bakımdan Türk genci her şartta 
uyanık olmalı ve onların tuzaklarına düşmemelidir.

Asla Bolşevik olmayacağız!
Ankara’nın Şubat ayına tesadüf eden oldukça soğuk ve kar-

lı bir gecesi idi. Ankara kulübünde bir balo tertip edilmiştir. O 
zamanın bütün mümtaz simaları orada idiler. Saat henüz 12‘ye 
gelmemişti. Herkesin kalbinde ani bir heyecan uyandıran mesut 
bir haber baloya yayıldı:

-“Gazi paşa baloya geliyorlar!”
Rus sefarethanesinde imişler, oradan baloya geliyorlar. O za-

manki Rus sefiri de baloya gelmişti.
Bir aralık sefir, salonunun ortasına doğru ilerlemekte olan 

Gazi’ye yaklaşarak Fransızca:
“Ekselans,” dedi, “sizi çok seviyorum, hürmetim sonsuzdur; 

çünkü müşterek bir gaye uğrunda varlığını kurtarmağa çalışan 
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milletleriz. Türkiye’nin en büyük halaskârı ve banisi olan sizi mü-
saade ederseniz bir kere öpmek şerefini kazanabilir miyim?”

Atatürk evvela gülerek elini uzattı, sonra o da elçiyi öptü. 
Büyük ve kıymetli atamız bu çeşit eğlence yerlerinde dahi mem-
leketin menfaat ve siyasetini göz önünden bir an uzak tutmazdı. 
Onun için bütün yabancı gazete muhabirlerinin huzurunda şu 
cümlelerle sefirin sözlerini cevaplandırdı:

“Ekselans, gösterdiğiniz sevgi hareketinden ve sözlerinizden 
çok mütehassıs oldum. Teşekkür ederim. Bu iki millet ilelebet dost 
kalmalıdır. Yalnız şuna dikkat ediniz, her zaman dost olmak ar-
zumuza rağmen asla Bolşevik olmayacağız!”

Türk gencinin önceliği, tam bağımsız cumhuriyeti 
korumak ve kollamaktır
“İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteye-

cek, dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır” cümlesiyle anlatıl-
mak istenen önemli hususu iyice anlamak gerekiyor. Bu söz ile 
29 Ekim 1923’de Cumhuriyet ilan edilmiş olmasına ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin varlığı ve bağımsızlığı barış anlaşmasıyla düş-
man ülkeler tarafından tescil edilmiş olmasına rağmen, ileride 
bile yurt içinde ve yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti’nin ba-
ğımsızlığını ortadan kaldırmak, yönetim biçimini değiştirmek 
isteyecek odakların, şahısların ve devletlerin var olacağı hatırla-
tılarak uyarı yapılıyor.

Bu sözüne istinaden Atatürk, Türk gençliğinin öncelik-
li olarak kendi benliğine, milli geleneklerine, ulusun birlik ve 
bütünlüğüne zarar verebilecek düşman unsurları tanıması ve 
bunlarla mücadele yöntemlerini öğrenmesi gerektiğine önemle 
işaret ediyor.

“Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğ-
retimin sınırları ne olursa olsun, en evvel ve en esaslı olarak 
Türkiye’nin istiklâline, kendi benliğine, millî geleneklerine düş-
man olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.”31

31  Atatürk ve Gençlik, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Basımevi, 
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“Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara özel-
likle varlığıyla, haklarıyla, birlik ve bütünlüğüyle çelişen tüm 
yabancı öğelerle mücadele zorunluluğu, milli görüşleri derin-
lemesine bilerek her karşı görüş önünde şiddetle ve özveriyle 
savunma zorunluluğu telkin edilmelidir. Yeni kuşakların ruh 
gücüne bu nitelik ve yeteneklerin aşılanması önemlidir. Hayat-
larını sürekli ve müthiş bir mücadele biçiminde belirleyen mil-
letlerin felsefesi, bağımsız olmak ve mutlu kalmak isteyen her 
millet için bu nitelikleri çok şiddetli olarak gerektirmektedir.”32

Türk gencinin, iç ve dış tehditleri bilmesi ve buna göre va-
tanı için çalışması gerekiyor. Elbette gençliğin bu şekilde bilinç-
lendirilmesi için başta öğretmenler ve aile olmak üzere toplu-
mun pek çok kesimine önemli görevler düşmektedir. Genç nesil 
bilgisizlik veya yanlış bilgilendirmeler nedeniyle, diğer insanla-
ra kıyasla daha kolay yönlendirilebilmektedir. Gençlerin yan-
lış yönlendirmelerden korunabilmelerinde ve kendilerinden 
beklenilen sorumlulukları tam olarak yerine getirebilmelerinde 
alacakları temel eğitim belirleyici rol oynamaktadır. Bu neden-
le, gençlerin vatan ve millet sevgisini özümseyebilecekleri, ta-
rih bilincine sahip olabilecekleri, kültürel mirasımızın değerini 
kavrayabilecekleri, devlete hizmet anlayışlarını geliştirebilecek-
leri, en önemlisi zararlı ideolojilerin telkinlerinden korunabile-
cekleri bir eğitim imkânına sahip olmaları gereklidir.

Atatürk gençlere çok güvendiğini, onları ülkemizin gelece-
ğinin güvencesi olarak gördüğünü söylerken, öncelikle gençle-
rin doğru şekilde bilinçlendirilmeleri gerektiğini önemle ifade 
eder. Atatürk bu eğitim ve bilinçlendirilmenin sonucunda orta-
ya çıkacak olan irfan ve kültür ordusunun, milletin geleceğini 
şekillendirecek kadar üstün bir güce kavuşacağını söylemiştir:

“Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefine, mutlulu-
ğa eriştirmek için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanın hayatını 

Ankara, 1987, s. 34

32  16.7.1921 Maarif Kongresi’ni açış konuşmasından, Vural Sözer, Atatürklü Günler, 
Barajans Yayınları, İstanbul, 1998, s. 206
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kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini yoğuran fikir 
ordusudur. Bu iki ordunun her ikisi de kıymetlidir, yücedir, fe-
yizlidir, muhteremdir. Fakat bu iki ordudan hangisi daha kıy-
metlidir, hangisi diğerine muhtaçtır? Şüphesiz böyle bir tercih 
yapılamaz, bu iki ordunun ikisi de hayatidir. Yalnız siz, irfan 
ordusu mensupları, sizlere mensup olduğunuz ordunun kıymet 
ve kutsallığını anlatmak için şunu söyleyeyim ki, sizler ölen ve 
öldüren birinci orduya niçin öldürüp niçin öldüğünü öğreten 
bir orduya mensupsunuz.

Bir millet, irfan ordusuna sahip olmadıkça savaş meydan-
larında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin 
köklü sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Bu 
ikinci ordu olmadan, birinci ordunun elde ettiği kazançlar sö-
nük kalır. Milletimizi gerçek kurtuluşa ulaştırmak istiyorsak, 
bizi ölümden kurtaran ve hayata götüren bugünkü idare şek-
limizin sonsuzluğunu istiyorsak, bir an önce, büyük, kusursuz, 
nurlu bir irfan ordusuna sahip olmak zorunluluğunda bulun-
duğumuzu inkâr edemeyiz.”33

Dâhilî ve haricî bedhahların tehlikesi
Osmanlı Devleti’nin yıkılmasındaki en önemli faktör, el-

bette iç ve dış tehditlerin eyleme geçmesiyle birlikte oldu. Bu-
nun sonucunda devlet kurumları yıpratıldı, işlevlerini yitirdi, 
yabancılara birçok imtiyazlar tanındı, ülke kaynakları art niyet-
li kişilerin eline geçti. Böylece, uzun yıllar boyunca uygulanan 
“Osmanlıyı yok etme planı” hedefine ulaştı. Atatürk, bizzat bir 
Osmanlı paşası olarak bu hadiseleri çok yakından takip ediyor-
du. Bu nedenle yeni kurduğu cumhuriyet için de bu tehditlerin 
her daim var olacağını çok iyi iliyordu.

Atatürk, milli mücadeleye başladığında karşısındaki iç ve 
dış bedhahları gayet bariz bir şekilde görüyordu. Ülkeye ihanet 
eden yöneticiler iç bedhahlar, ülkeyi bölüp, parçalayıp kendi 
33  1923, Kütahya, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi, C. II, 

Ankara, 1997, s. 167-168
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emellerine alet etmek isteyen galip devletler vardı karşısında… 
Ancak bunların karşısında da kendisini yok etmek isteyen güç-
lü devletlere ve bunların işbirlikçilerine karşı yüreği iman dolu 
bir millet vardı. 

Osmanlı yıkılırken, devletin çeşit makamlarında birtakım 
hainler vardı ki, görünen halleriyle ikiyüzlüydüler. Milleti göz 
göre göre aldatıyorlardı. İngilizler nasıl iç propaganda ile ülke-
mizi kısmen istila etmiş ve etmek istiyorlarsa, Ruslar da her şey-
den önce iç darbelerle ülkemizi ele geçirmek istiyorlardı. Gerek 
Batı ve gerekse Doğu’ya karşı içerden yıkılmaya engel olarak, 
Yunan taarruzunun herhangi bir hatta durdurulmasını başara-
bilirsek, davamızı halledecek karar bağımsızlığına kavuşacağı-
mız muhakkaktı.

Atatürk, tüm bu şartları ve aralarında kurulması gereken 
dengeleri iyi hesapladı. Bir kere, Ruslara yaklaşılırsa, komünizm 
teşkilatı, gaye itibariyle tamamen ülkenin aleyhineydi.  İtilaf 
devletleri ise ülkemizi sahipsiz ve talan edilmesi gereken bir 
ülke olarak kabul etmekteydi. Bu kabuller yüzünden her gün 
artan zulüm ve haksızlıkları uygulamakla meşguldüler. Hâlbu-
ki milletimiz hayatının ve bütün insanî hukuk ve görevlerinin 
idrakindeydi. Varlığını, mukaddesatını savunmaktan başka bir 
şey düşünmüyordu. 

Dün olduğu gibi bugün de, ülkemiz emperyalist devletle-
rin ve onların işbirlikçilerinin açık veya gizli tehdidi altındadır. 
Burnumuzun dibinde süregelen savaşlar, ülkemizi de ateşin içe-
risine katmak istemektedir. Bu nedenle çok uyanık olunmalı ve 
topyekûn ülkeye sahip çıkılmalıdır. Farklılıkları bahane ederek 
birbirimize düşmenin değil, birlik ve beraberlik içerisinde, tüm 
farklılıklarımızı kabul edip birbirimize severek, saygı duyarak 
tek bir yumruk olma zamanıdır. Unutulmamalıdır ki, iç ve dış 
düşmanların en çok sevdiği şey, milletin çeşitli farklılıklarını 
öne sürerek birbirleriyle çatışmasıdır. Zira kurt dumanlı havayı 
sever. Bu çatışmalardan faydalanarak ülkemizi bölüp parçala-
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mak ve sonrada kendi çıkarları için sömürmek amacında olan-
lara bu fırsatı vermemeliyiz.

Dış düşmanlar açık bir tehdit iken, iç düşmanlar kendileri-
ni kamufle ederek ülkeyi içten vuracak çok tehlikeli odaklardır. 
Onlar, ikili anlaşmalar yaparak, bölünmez bir bütün olan ba-
ğımsızlığımızı parçalara ayırmayı, ekonomik bağımsızlığımızı 
yabancı ekonomilerin ve güçlerin arzu ve iradesine uygun bir 
yöne sürüklemeyi amaç edinmişlerdir. Bunu yaparken de yine 
vatan hizmet ettiklerini ifade ederek halkı kandırmaya devam 
ederler. 

Cumhuriyetimiz Milli Mücadele döneminden beri em-
peryalizme karşı haklarını savunmayı amaçlamıştır. Ancak bu 
devletler, her halükarda Türkiye’ye diz çöktürmek istemişler, iç 
isyanlar çıkartarak güçten düşürmeye çalışmışlardır. Oysa An-
kara hükümetleri sağlam bir direnişle bütün bu çabaları boşa 
çıkarmış, ulusal topraklar üzerinde ulusal egemenliği geçerli 
kılmıştır. 

Gerçek Atatürkçü tam bağımsızlıktan yanadır, tam bağım-
sızlığın bölünmez olduğuna inanır. Yabancı ülkelerle ilişkileri-
mizde bağımsızlığımızın tehlikeye düşürülmesine şiddetle karşı 
çıkar; böyle bir işe kalkışan yabancı ülkeyi can düşmanı olarak 
görür. Ne kadar zengin olursa olsun, bağımsızlığını yitiren bir 
ülkeye ancak uşak muamelesi yapılacağını bilir. Bunun için de 
Türkiye Cumhuriyeti’nin yazgısına, işlerine, bağımsızlığına hiç 
kimseyi karıştırmayacağını dünyaya ilan eder.
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5
“Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine 

düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin 
imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin!”

Atatürk, Türk gencine seslendikten sonra,  ilk vazifesini 
ona hatırlatmıştır. Varlık nedeni olan en değerli hazinesi, Türk 
istiklali ve bağımsızlığıdır. Bu kutsal hazineyi elinden almak is-
teyen birçok iç ve dış düşmanlarının her daim var olduğunu; 
ülkesine, milletine ve cumhuriyetine karşı yapılabilecek saldı-
rıları, düşmanlıkları hatırlatarak her daim uyanık olması gerek-
tiğini vurguladıktan sonra, bir gün tüm çabalara rağmen yine 
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de bu düşmanların milli bağımsızlık ve cumhuriyetimize karşı 
bir saldırıda bulunması durumunda, hangi şartlar içerisinde 
bulunursa bulunsun, buna müdahale etmesi gerektiğini önemle 
vurgulamaktadır.

Vatanı tek başıma müdafaa ederim         
23 Nisan 1920... Ankara’da Büyük Millet Meclisi açılmıştır. 

Memleketin her tarafından birçok mebuslar gelmişti.  Bu yeni 
meclise gelenlerin bir kısmı,  Ankara’da hiçbir şeyin olmadığını 
görünce yeise düşmüşlerdi.  Bahsedilen, ne Yeşilordu, ne hazine, 
ne yatacak otel, hiçbir şey yoktu. Sadece Mustafa Kemal...

Bazılarına bu dava çürük gelmiş olacak ki, memleketlerine 
dönmeye karar verdiler. Bunlar geri dönerlerse Meclis’te huzur-
suzluk olmayacağını anlayan Mustafa Kemal, kürsüye çıktı. O 
gün pek heyecanlıydı. Atatürk’ün hayatında belki böyle canlı bir 
tablo doğmamıştı. Mebuslara hitaben:

“İşittim ki, bazı arkadaşlar yoksulluğumuzu bahane ederek, 
memleketlerine dönmek istiyorlarmış. Ben kimseyi zorla Millî 
Meclis’e davet etmedim. Herkes kararında hürdür, bunlara baş-
kaları da katılabilirler. Ben bu mukaddes davaya inanmış bir in-
san sıfatıyla, buradan bir yere gitmemeye karar verdim. Hattâ 
hepiniz gidebilirsiniz. Asker Mustafa Kemal, mavzerini eline alır, 
fişeklerini göğsüne dizer, bir eline de bayrağı alır, bu şekilde Elma-
dağı’na çıkar, orada tek kurşunum kalana kadar vatanı müdafaa 
ederim. Kurşunlarım bitince bu aciz vücudumu bayrağıma sarar, 
düşman kurşunlarıyla yaralanır, temiz kanımı, mukaddes bayra-
ğıma içire içire tek başıma can veririm. Ben buna ant içtim.” diye 
gürleyince, herkesi bir heyecan dalgası sardı. Hiçbiri gözyaşlarını 
zapt edemiyordu.34

En önemli kalkan millî ve manevi bilinçtir
Aslına bakılacak olunursa, Türk istiklal ve bağımsızlığını 

sonsuza dek koruyup kollamayı başlıca ülküsü edinmiş Türk 
34  Enver Benhan Şapolyo, Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi



61Gençliğe Hitabe

genci, ileride karşısına çıkacak vatan düşmanlarının, hainleri-
nin herhangi bir girişimde bulunmasına asla müsaade etmeye-
cektir. Bununla birlikte gelişen dünyada, teknoloji ve bilimin 
dev adımlar atmasına rağmen, ülkelerin bağımsızlığına, milli 
manevi değerlerine, yer altı ve yerüstü kaynaklarına, ekonomi-
sine, sosyal ve kültürel yapısına karşı yapılan saldırılar da kılık 
değiştirerek planlarını gerçekleştirmek üzere harekete geçmiş-
lerdir.

Bugün “saldırı” deyince sadece askeri anlamda top, tüfek, 
tank, füze, bomba akla gelmemelidir. Günümüzün en önemli 
silahlarından olan siber saldırıları göz ardı etmemelidir. Siber 
saldırılar, bir ülkenin tüm banka sistemlerinden tutun, tüm 
devlet birimlerinin dijital arşivlerine ulaşılmasında, vatandaşla-
rın internet ortamındaki kişisel ve özel bilgilerine ulaşılmasında 
kullanılmaktadır. Bu şekilde, gizliden gizliye, üzerinde emelleri 
olan devletler hakkında istihbarata sağlamaktadırlar. Bir mille-
tin ve devletin sırları vardır, bu sırları ele geçirmek demek de 
bir tür saldırıdır. 

Saldırının diğer bir anlamı, özellikle internet ortamında 
görülmektedir. Bilgiye ve belgeye anında ulaşma ve tüm dünya 
ile sağlıklı iletişimler kurmak açısından ve çeşitli mesleki faali-
yetlere sağladığı büyük kolaylıklar bakımında bilgisayar ve in-
ternetin faydası anlatmakla bitirilemez. Ancak çeşitli oyunlar, 
fotoğraflar, videolar ya da başka uygulamalar ile “subliminal” 
dediğimiz, insanların bilinçaltını diledikleri düşüncelere yön-
lendiren gizli telkinlerle dolu internet tuzaklarından da genç-
liğin özellikle haberdar olması gerekmektedir. Medya, basın, 
yayın kuruluşlarıyla da bu saldırılarını destekleyen gizli yapılar, 
çeşitli ünlü markalar ya da ünlü kişilerle çeşitli insan topluluk-
larını istedikleri gibi yönlendirebilmektedirler. Bu, öylesine bir 
saldırıdır ki, bilince hükmetme amacını taşır. Bugün “doğru” 
dediği şeye kişiyi yarın “yanlış” dedirtebilir. Bunu en çok bil-
gisayar oyunlarıyla, büyük bütçeli dev film yapıtlarıyla, ünlü 
şarkıların arka planına gizledikleri subliminal mesajlarla, çeşitli 
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bilim ve fikir adamlarını, siyasetçilerin, yazarların diliyle insan-
lara yönelttiği algılarla başarılı bir şekilde yaparlar. Bir milletin 
milli ve manevi değerlerini bu yöntemlerle uzun yıllar boyunca 
yavaş yavaş eritirler.

Sömürge ülkelere baktığınızda, oradaki halkın büyük kıs-
mının kendilerini sömüren devlete hayran olduklarını ve sö-
müren ülkenin lisanını kullanarak bundan onur duyduklarını 
görürsünüz. Normal şartlarda her millet kendi lisanını kullan-
makla gurur duyar. Ancak algılar yönlendirildiğinde halk, ken-
di kültür ve değerlerini, lisanını beğenmez ve özenti içerisinde 
yaşar. Başka bir örnek ise çeşitli dizi filmleridir. Bu dizilerde 
geçen heyecanlı olaylar, meraklandıran durumlar, kişileri adeta 
trans vaziyete sokarlar ve bu trans haliyle kişilere dayatılmak 
istenen düşünce ve yaşam tarzı çok başarılı bir şekilde algılara 
yerleşir. Bugün dillerde dolaşan aşağıdaki anekdotun ne dere-
ce güvenilir bir kaynaktan geldiği bilinmese de, bir ülkenin ve 
milletin gaflete düştüğünde başına neler gelebileceğine dair et-
kileyici bir örnek olduğunu kabul etmemek mümkün değildir.

Balkanlarda iç savaşa uğrayıp parçalanan bir devletin hal-
kına “neden sesinizi çıkarmadınız?” diye sorulunca, halkın ver-
diği ortak ve iç acıtan cevap şöyle olmuş: 

“Ülkenin gizliden gizliye bölünüp parçalandığından habe-
rimiz yoktu, çünkü bizler televizyon dizilerine ve yarışmalara 
kaptırmıştık kendimizi…”

Televizyon bile, iç ve dış düşmanlar tarafından bir silah 
olarak kullanılabilmektedir. İnsanları düşünmeye, üretmeye, 
sorgulamaya sevk eden ve millî manevi değerlere saldırmayan, 
bilakis onları zihinlerde güçlendiren yayınlar elbette faydalıdır. 
Ancak sadece lüks hayatları özendiren ve kişilerinin beyinleri-
nin bomboş olmasına neden olan programlar, insan toplulukla-
rını adeta aptallaştırmakta ve millî manevi değerler unutturu-
larak sadece konforlu bir yaşam için her şeyin mubah olduğu 
düşüncesini pompalamaktadır kişilerin zihnine. Bu durumda 
egolar büyür, kişiler arasında sevgi ve saygı değerleri erimeye 
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başlar, insanlar, üretmeden tükenmeye, çalışmadan kazanma-
ya yönelir, toplumsal birlik ve beraberlik yara almaya başlar. 
Çünkü en önemli şey para ve güçtür. İnsanlar çıkarlarına göre 
dostluklar kurmaya başlar. Böyle bir toplumun millî birlik ve 
beraberlik içerisinde kalması mümkün değildir.

Her şartta müdafaa
Daha önce belirttiğimiz üzere, Türk İstiklâl ve cumhuriyeti 

her zaman iç ve dış tehlikelere açıktır. Bu en kıymetli hazine, 
her zaman ülkemizde çıkar ve emelleri olanların ilgi alanında-
dır. Türk milleti ve onun üzerinde yaşadığı coğrafya, sömürge-
ci-emperyalistlerin her daim ilgisini çekecektir. Tarihte olduğu 
gibi bundan sonra, gelecekte de Türk milletinin kötülüğünü is-
teyenler, memleketi işgal ve istilâ etmek isteyenler olacaktır. Bu 
tehlike hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir.

Atatürk, “Bir gün, bağımsızlık ve cumhuriyeti savunmak 
zorunda kaldığında, içinde bulunduğun şartları düşünmeye-
ceksin” derken, yine burada önemli bir ayrıntıya işaret etmekte-
dir. “Düşünmeyeceksin” derken, “hiçbir şartı, durumu bahane 
etmeyeceksin” mesajı vardır burada. Bu şartlar olumlu da ola-
bilir, yani gencin imkânları yerindedir, maddi ve manevi olarak 
her türlü savunmayı yapabilir. Böyleyse ne mutlu! Ancak bir de 
hiçbir olumlu şartın olmadığı, tüm imkânların bittiği, ışığın, ay-
dınlığın, barışın görünmediği durumlar vardır ki, zaten iç ve dış 
bedhahlar, bir milleti önce bu duruma getirir, sonra saldırılarını 
yaparlar. Güçlüyken, her türlü önlemi almışken, millî ve mane-
vi bilinçle yaşarken, zaten dış ve iç bedhahların hamle yapma 
şansları yoktur, yapsalar da boşa gider. Onlar, yukarıda bah-
settiğimiz her türlü saldırı tekniğini kullanarak önce milletin 
bağlarını ve değerlerini zayıflatırlar. İşte millî ve manevi değer-
leri zayıflamış, yok olmuş, birlik ve beraberliği ortadan kalkmış 
milletlere de böylelikle saldırırlar. Böyle olumsuz koşullarda 
bulunulsa bile, Türk gencinin hiçbir şartı bahane etmeden bu 
değerli hazinesini korumak zorundadır. Milli Mücadele esna-
sında da hiçbir şart ve ortam bağımsızlık için olumlu değildi. 
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Ama buna rağmen bu millet, bağımsızlık mücadelesini kazandı. 
Çünkü buna dair imanı ve gayreti vardı.

Türk genci, her koşulda, her durumda Türkiye Cumhuri-
yeti’ni korumak ve kollamak zorundadır. Çünkü varlığı ve gele-
cekte de var olabilmesi tek sebebi budur.
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6
“Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette  

tezahür edebilir.”

Atatürk, “bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette 
tezahür edebilir” derken, bugünün Türkçesiyle, “içinde bulun-
duğun koşullar çok elverişsiz özelliklere sahip olabilir” demek-
tedir. Atatürk, henüz bir Osmanlı subayı iken, zaten memleket 
tamamen olumsuz koşullar altında bulunuyordu. Ama o, tüm 
bu olumsuzluklara rağmen gözünü kırpmadan ve bir an bile 
tereddüt etmeden ve hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan ba-
ğımsızlık için mücadele etti. 
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Üç kıtaya hükmeden Osmanlı’nın çöküşü, anlayanlar için 
derslerle dolu, yaşanmış hüzünlü bir öyküdür. Ne yazık ki bu 
acı öyküyü Türk milleti yaşamıştır. Çöküşten biraz geri tarihlere 
gidecek olursak, aslında böyle acı bir akıbet adım adım gelmek-
teydi. Dâhili ve harici bedhahlar bunun için ellerinden gelen 
her şeyi yapıyorlardı. İşte ta o zamanlarda eğer Atatürk’ün dü-
şünce tarzına bağlı olarak “tam bağımsızlık için her ne şartta 
olursa olsun” mücadele edilseydi, belki de bu koca ülke yaban-
cılar tarafından istila edilmeyecekti.

Kuvayı Milliye neye yarar?
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra memleket işgal edilmiş, 

ordu dağılmış, elde bir şey kalmamış durumdaydı.
Yabancılar artık Türkiye’nin tarihe karıştığını iddia ediyor, 

memleket üzerinde pazarlıklar yapıyorlardı.
İşte bu sırada Atatürk Samsun’a çıkmış, Erzurum ve Sivas 

Kongresi’ni topluyor, Kuvayı Milliye’nin oluşmasına çalışıyordu.
Bu durum karşısında etrafındakilerden umutsuzluk içinde 

olan birisi, bir gün Mustafa Kemal’e:
“Paşam,” dedi. “Memleket işgal edilmiş, ordu tümüyle dağıl-

mış, büyük devletler bizim sonumuzu görüşüyorlar. Galip devlet-
lerin kuvvetli orduları ve donanmaları karşısında kurmak istedi-
ğiniz Kuvayı Milliye neye yarar?”

Mustafa Kemal gayet sakin şu cevabı verdi:
“Kuvayı Milliye, namuslu bir insanın yastığının altındaki ta-

bancaya benzer. Namusunu koruması için, herhangi bir ümidi 
kalmadığı zamanda hiç değilse intihara yarar.”35

Namüsait şartlar
II. Mahmut devrinde yeni orduyu eğitmek için ülkeye ge-

len Prusya subaylarından Moltke, 7 Nisan 1836’da yazmış oldu-
ğu mektubunda36 Osmanlı’yı şöyle anlatır:
35  Hadi Besleyici, Atamız Atatürk, s.103-104

36  Briefe aus der Türkei, Helmuth Karl Bernhard von Moltke
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“Uzun zaman Avrupa ordularının görevi, Osmanlı ege-
menliğine set çekmekti. Bugün ise Avrupa politikasının tasası 
bu devletin kendi varlığını koruyabilmesidir. Hıristiyanlığın 
asırlardan beri kök saldığı ülkeler, havarilerin klasik toprağı, 
Korinth ve Efes, Nikomedya, İskenderiye, Sinod’lar ve kiliseler 
şehri İznik, Hıristiyanlığın beşiği ve İsa’nın mezarı, Filistin ve 
Kudüs hepsi önce Müslümanların sonra Türklerin eline geçmiş-
tir. Türkler, Steiermak ve Salzburg’a kadar ilerlemişler nerede 
ise Viyana’daki Stephan Kilisesi de Bizans’taki Ayasofya gibi bir 
cami olacaktı. O vakitler Afrika çöllerinden Hazar Denizi’ne 
ve Hint Okyanusu’ndan Atlantik kıyılarına kadar bütün ülke-
ler Osmanlı padişahının emrinde idi. İki yüzyıl geçmemiştir ki, 
aynı ulu imparatorluk gözlerimizin önünde bir dağılma ve çö-
zülme tablosu olarak durmaktadır ve bu hal onun yakında sona 
ereceğini anlatıyor gibi.”

Yabancı bir subayın gördüğü bu çöküşü, Osmanlı’yı yöne-
tenler görmedi ya da görmek istemediler. Görenlerse, birtakım 
reformlar yapılarak çöküşün durdurulacağını sandılar. Oysa ya-
pılan reformlar, Batıcılığın ötesine geçemedi. Reform diye yap-
tıkları, yabancılara verilen hukuksal ve ticari ayrıcalıklar, çökü-
şün biraz daha hızlanmasına neden oldu. Batının pençesinden 
kurtulmak için yapılan bütün hareketler ise, bazı kesimler tara-
fından kabul edilmeyerek çöküşün başka bir nedeni oldu.

Ülke ikiye bölünmüştü adeta; bir yanda batıcılar, bir yanda 
muhafazakârlar… Elbette her kesimde gerçek vatanseverler var-
dı ve kendi dünya görüşlerine göre bir kurtuluş reçetesi sunma-
ya çalışıyorlardı. Bunu yaparlarken romantik ve hayalî sebeplere 
sarılıyorlardı. Hâlbuki ortada koskoca bir gerçek vardı: Ülkenin 
durumu ve dünyanın durumu… Ve koskoca imparatorluk yok 
oldu. Bu yok oluş sadece savaşları kaybetmekle de olmadı. Ya 
da vatanı sevmemek de değildi. Elbet vatanını sevenler de vardı. 
Aslında Osmanlı’nın çöküşünün gerçek nedeni, milli bilincin 
yok edilmiş olmasıydı.
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Osmanlı’nın son dönemlerinde  İçişleri Bakanlığı yapmış 
olan Ali Kemal, gazetesinin köşesinde, “Osmanlı Devleti ancak 
İngilizlerin egemenliği altında yaşayabilir. Türkler kendi başına 
kaldığı zaman İttihat ve Terakki rejiminden başkasını yapamaz-
lar” diye yazıyordu.

Tarih sahnesinde nice büyük devletler, imparatorluklar be-
lirip, daha sonra sadece tarih kitaplarının sayfalarında kalmış-
lardır. Türklerin de kurmuş olduğu ve yok olan birçok devleti 
bulunmaktadır. Zaten Türkler devlet kurmaya da alışık bir mil-
lettir. Ama Osmanlı’nın çöküşündeki içimizi sızlatan durum, 
bir milletin onurunun da yok edilmeye çalışılmasıdır. Osman-
lı’yı yıkan Batılılardır; ama bunu gerçekleştirirken içimizdeki 
ihanet şebekelerini işbirlikçi olarak kullanmışlardır. 

Atatürk iki tehditten bahseder. Bunları iç ve dış tehdit ola-
rak ikiye ayırır. Dış tehdidin, düşman ordusu tarafından doğ-
rudan orduya yönelik bir tehdit olduğunu, ordu yenilse de ülke 
içerisinden yeni ordu oluşturulabileceğini; en büyük tehlikenin 
ise iç tehdit olduğunu çünkü ordu dağılmışsa içerden de tekrar 
ordu oluşturulamayacağı için bu durumun tamamen bir ulusun 
yok oluşu anlamına geleceğini söyler. Osmanlı yıkılırken işte 
tam da bu haldeydi.

Bu acı dönemde Osmanlı’da devlet gelirleri azalmış, mem-
leket yoksulluk içerisinde kalmıştır. Para, yabancı tefecilerin eli-
ne geçmiş ve hiçbir yatırım yapılmamaktadır. Topraklar ekile-
mediğinden tarım bitmiş, buğday bile Odesa’dan satın alınmak-
tadır. Ordu; perişan, silahsız, dağılmış durumda; eğiti sistemi 
çökmüştür. Osmanlı Devleti borçlarını ödeyemez duruma düş-
tüğünden yabancı ülkeler, borçlarını alabilmek için Duyun-u 
Umumiye’yi kurarak, vergi gelirlerini doğrudan kendileri topla-
maktadırlar. Bütün iç ve dış ticaret, banka, şirketler, su, elektrik, 
gaz, ulaşım, telefon, rıhtımlar ve limanlar Hıristiyan veya Yahu-
di, Ermeni, Rum azınlığın eline geçmiştir.

Bu yıllarda Batı medeniyeti ise, dünya nimetlerini kendi 
aralarında paylaşarak, liberalizmin ve sömürgeciliğin altın ça-
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ğını yaşamaktadır. Afrika ve Asya ülkelerinin çoğunu sömür-
geleştirmişler, bir bölümü de Osmanlı gibi yarı sömürge duru-
mundadır. Yıllar önce Türklere karşı başlattıkları Haçlı zihniyeti 
artık sona gelmiştir. Yarı sömürge olan Osmanlı’ya son darbenin 
vurulup, Anadolu’daki Türklerin yok edilmesi an meselesidir.

Hiçbir ümit görünmese bile müdafaa
Milli Mücadele yılları Kurtuluş savaşı dönemini kapsar. 

Çok zor koşullar altında Atatürk’ün önderliğinde ve milletin 
iradesi ile kazanılan bir Kurtuluş Savaşı vardır ortada. Türk 
genci hem milli mücadeleyi hem de kurtuluş savaşını iyi anla-
malıdır. 

Milli mücadele yıllarında sürekli savaş olmasından dolayı 
halk umutsuz ve yılgındı. İklim şartları, erzak ve iletişim araçla-
rının olumsuz etkisiyle halk milli mücadelenin kazanılması ko-
nusunda umudunu yitirmişti. Ayrıca Osmanlı saltanatı da kur-
tuluşun itilaf devletlerine teslim olmakta olduğuna inanıyordu. 
Mustafa Kemal bu zor şartlar içerisinde bile milli mücadelenin 
kazanılacağına inanıyordu. Öncelikle Türk milletini bu işi ba-
şaracaklarına inandırdı. Her ilden çeşitli delegeleri düzenlediği 
mitinglere ve genelgelere davet etti. Bu sayede insanlar arasın-
daki bağı kuvvetlendirdi. Bir genelgesinde “ Milletin istiklalini 
yine milletin azim ve kararı kurtaracağını” söyleyerek Türk mil-
letini milli mücadelenin kazanılmasında cesaretlendirdi.

Osmanlı’nın son dönemlerinde Rumeli’de yabancıların 
yaptığı kötü hareketlerden dolayı, Ordu içindeki aydın subay-
larda milliyetçilik fikri canlanmaya başlamıştı. Bu subaylardan 
en önemlisi kuşkusuz Mustafa Kemal’di. Harp Akademisi’ni 
bitirerek kurmay yüzbaşı diplomasını alan Mustafa Kemal ar-
kadaşlarına: “Çocuklar, şimdi her birimiz bir Osmanlı paşası-
nın yanına gideceğiz. Hepsi İslam âlemi gafleti içerisindedirler. 
Olanca kaynaklarımızı Türk Anadolu ortasında toplamalıyız ve 
her şeyden önce teşkilatlanmalıyız.” diyordu.
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Yine bir akşam Mustafa Kemal ve arkadaşları toplanmış-
lar. Bunların arasında Fethi (Okyar) ve Ali Fuat (Cebesoy) da 
vardır. Konu döner dolaşır, İran olaylarına gelir. İran’da hürri-
yet savaşına katılanlar büyük başarı kazanmışlar, Muzafferiddin 
Şah Parlamento’yu açmak zorunda kalmıştır. Venizelos da Gi-
rit Adası’nı, Yunanistan’a katmak için uğraşmaktadır. Ali Fethi, 
“Bizde neden böyle adamlar çıkmaz?” diye öfkeli bir çıkış ya-
par. Masada bir susma olur. Bu arada Mustafa Kemal derin bir 
düşünceye dalmıştır. Biri neden sonra ona döner: “Ben senin 
ne düşündüğünü biliyorum. Neden ben çıkmayayım diyorsun” 
der. Mustafa Kemal birden atılır: “Evet böyle düşünüyorum. 
Neden bir Mustafa Kemal çıkmamalı?” diye sorar.

Evet, bu kadar işbirlikçi hainlerin, teslimiyetçilerin, man-
dacıların ve sinmiş korkakların arasından bir Mustafa Kemal 
çıkmıştır. Mustafa Kemal, bütün bu olumsuzluklara rağmen, 
Türklük bilincini yeşertip Anadolu bozkırlarında yeni bir ülke 
inşa etmiştir. Bir güneş gibi ışık saçan bu ülke, bütün ezilen 
uluslara, emperyalizmin dişlerinden kurtulup nasıl bağımsız 
bir devlet olunabileceğini göstermiştir.
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7
“İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar,  
bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin  

mümessili olabilirler.”

Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nda itilaf devletleri-
ne mağlup olmuştu. İşte bundan sonrası da çorap söküğü gibi 
geldi ve neredeyse bir asırdır hızla parçalanmakta olan ülke bir-
denbire ortadan kalktı. Böyle acı günlerde yedi düvele karşı sa-
vaşıp bağımsızlığımızı sağladık. Ancak bu, ciddi, özverili, acılı 
ve azimli bir mücadele süreci oldu. Osmanlı’yı tamamen bitiren 
Birinci Dünya Savaşı esnasında karşımızda çok güçlü devletler 
vardı. Ancak Atatürk, “istiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 
düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin 
mümessili olabilirler” diyerek, bu olumsuz koşullarda dahi Türk 
gencinin yapabileceği birçok şey olduğunu vurguluyor bu söz-
leriyle…
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Fransa Dostluğu
1933 yılında Ankara Erkek Lisesi’nde sınava giren çocuklar-

dan biri sorulan bir soruya şöyle karşılık vermişti:
“Fransa ile olan geleneksel dostluğumuz...”
Atatürk, derhal sözü keserek sormuştu:
“Hangi geleneksel dostluk, bu da nereden çıktı, kim söyledi 

bunu?”
O zaman coğrafya öğretmeni ayağa kalkarak “Ben söyledim 

Paşam” diye onun hiddetini azaltmaya çalışmıştı. Bana dönüp 
“Sen söyle tarih hocası!” deyince, hemen ayağa kalkarak cevap 
vermiştim.

“Paşam, ortada bir geleneksel dostluk yoktur. Yalnız ortak 
hareketlere Fransız yazarları geleneksel dostluk niteliğini vermiş-
lerdir. Örneğin Kırım Savaşı’nda olduğu gibi...”

“Aferin, bu gerçekten böyledir. Acınarak söylüyorum, Türk’ün 
geleneksel dostu yoktur. Çıkarlar ortak olunca Avrupalılar buna 
hemen ‘geleneksel dostluk’ ismini vermişlerdir.” demişti.37

Mevcut şartlar
1913 Yılında gerçekleştirilen bir darbeyle yönetime el koyan 

İttihat ve Terakki Cemiyeti, diğer siyasi partilerin faaliyetlerini 
engelledi ve en önemli siyasal rakibi olarak görünen Hürriyet 
ve İtilâf Fırkasının ileri gelenlerini İstanbul dışına göndererek 
ülkede fiilen bir “Tek Parti Yönetimi” oluşturdu. Yaklaşmakta 
olan bir Avrupa savaşının farkında olan yönetim, bu hesaplaş-
mada yalnız kalmamak için müttefik aramaya çaba harcamıştır. 
Osmanlı devleti geleneksel dostu saydığı İngiltere’den ve Fran-
sa’dan bu girişimlerine olumlu cevap alamadı. Buna karşılık Al-
manya, Osmanlı Devleti ile ilişkilerini yoğunlaştırmaya ve ge-
liştirmeye dönük ciddi çaba harcıyordu. Bu durumda Osmanlı 
yönetimi de Almanya ile anlaştı ve yapılan görüşmeler sonunda 
2 Ağustos 1914’de gizli olmak kaydıyla bir Türk-Alman İttifak 
37  Kemal Arıburnu, Atatürk, Anekdotlar, Anılar
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Antlaşması imzalandı. Osmanlı hükümeti adına imzalanan bu 
anlaşma, askeri yönetimin liderleri tarafından kabul edilmiş ve 
başlangıçta hükümetten gizlenmiştir. Sadrazam Sait Halim Pa-
şa’nın bile olaylardan geç haberdar olduğu bilinmektedir.

1914’te savaş başladığında Osmanlı hükümeti tarafsızlığını 
ilân etti ve bu fırsattan faydalanarak kapitülasyonları da kaldır-
dığını duyurdu. Gerçi bu karar savaşan taraflarca ciddiye alın-
madıysa da İttihat ve Terakki hükümeti bunu fiilen uygulamış-
tır. Osmanlı hükümeti kısmî seferberlik hazırlıklarını başlattı. 
Fakat Alman gemilerin mürettebatı değiştirilmeden Yavuz ve 
Midilli adını alarak Osmanlı donanmasına katılmış olması da 
Türkiye’yi savaşa sokmuş oldu. Ekim ayının sonlarında, Kara-
deniz’e devriye ve tatbikat amacıyla İstanbul Boğazı’ndan çıkan 
bu gemiler, 29-30 Ekim gecesi Odessa ve Sivastopol’ü bomba-
ladılar. Bunun üzerine Rusya ve bağlaşıkları peş peşe Osmanlı 
Devleti’ne savaş ilân ettiler. Böylece 30 Ekim 1914’de Türkiye I. 
Dünya Savaşı’na katılmış oldu.

Osmanlı orduları I. Dünya Savaşı’nda yedi cephede vuruş-
tu: Kafkas ve Galiçya cephelerinde Ruslarla, Makedonya’da Yu-
nan ve Fransızlarla, Çanakkale’de İngiltere, Fransa ve İtalya ile; 
Filistin, Suriye ve Irak cephelerinde İngiliz ordularıyla…

İttihat ve Terakki hükümetinin “Teşkilat-ı Mahsusa” aracı-
lığıyla İngiliz ve Fransız sömürgelerinde yürütmeye çalıştıkları 
“İttihad-ı İslam” propagandası bu ülkeleri ciddi bir telaşa sürük-
lemiştir. Bu amaçla Türkiye’nin bir an önce savaş dışı bırakılma-
sı İtilâf devletlerinin en önemli savaş amaçlarından biri haline 
gelmiştir. En önemli sömürgelerinde Müslüman nüfusun faz-
lalığı özellikle İngiltere’nin Türkiye ile giriştiği savaşta alacağı 
sonuçların önemini artırıyordu. Türkiye karşısında başarısızlık 
özellikle Hindistan’da karışıklıklara yol açabilirdi. Öte yandan, 
Almanya’nın Rusya üzerindeki baskısı artmış, komünistlerin 
ihtilâl girişimleri savaşın getirdiği zorluk ve yokluklarla birle-
şince Çarlık rejimi zor günler yaşamaya başlamıştı.
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Osmanlı devletinin bir an önce savaş dışı bırakılması için 
en kestirme yol, denizden yapılacak bir çıkartmayla Gelibolu 
yarımadasından doğruca İstanbul’a yürümek ve başkenti ele 
geçirerek “Doğu Cephesi”ni düşürüp Rusya’ya Boğazlar üzerin-
den yardım ulaştırmak gibi görünüyordu. Bu amaçla müttefik 
donanmalarının giriştiği “Çanakkale Saldırısı” Türk ordusunun 
kahramanca direnişi ile başarısızlığa uğradı. 

Güçlü ordulara karşı Türk milletinin direnişi
Çanakkale Savaşları’nda denizden giriştikleri saldırılarda 

büyük kayba uğrayan müttefik donanması, karaya asker çıkar-
mayı başardığı noktalarda Miralay Mustafa Kemal Bey’in yö-
netimindeki Türk askeri ile karşılaştı. Mustafa Kemal, düşmanı 
tutunduğu yerlerden atmayı başardı. Savaşın kısa yoldan bitiril-
mesi umutları Çanakkale Boğazı’nın sularına gömüldü.

Çanakkale Savaşları’nda ortaya çıkan başarısızlık üzerine 
müttefiklerinden gerekli yardımı alamayan Rusya’da Çarlığın 
yıkılmasını hızlandırdı. Yeni Bolşevik rejimi İttifak Devletleriy-
le “Brest-Litowsk Barışı”nı imzalayarak savaştan çekildi (3 Mart 
1918).

Kafkas cephesinde ortaya çıkan bu yeni durumdan faydala-
nan Türk kuvvetleri askeri harekâtı Azerbaycan’a kadar genişle-
terek burada Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin kurul-
masına katkıda bulundular.

Çanakkale savaşlarının bir başka önemli sonucu da Mus-
tafa Kemal Paşa’nın askeri yetenekleriyle öne çıkması ve ta-
nınmasıdır. Öte yandan, güney cephelerinde 1916’daki “Arap 
Ayaklanması”na kadar Türk orduları önemli başarılar kazandı. 
Kutülammare’de kuşatılan bir İngiliz ordusu esir edildi. Fakat 
1917’den itibaren bu cephelerde de durum değişmeye başladı. 

Süveyş Kanalı’na karşı girişilen Türk askeri harekâtının 
başarısızlıkla sonuçlanması ve 1916 sonlarında Sina’nın İngi-
liz kuvvetlerinin kontrolüne geçmesi dengelerin değişmeye 
başladığını gösteriyordu. 1917 yılı sonunda hazırlıklarını ta-
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mamlayan İtilaf devletleri, güney cephelerinde İngiliz ordusu-
nun ağırlıklı olduğu kuvvelerle ağır bir saldırıya giriştiler. Aynı 
günlerde, Fransızlar da Bulgaristan’ı bozguna uğratarak teslim 
olmaya zorladılar. Almanya ile müttefikleri arasındaki ulaşımın 
kesilmesi başarılmıştı ve Osmanlı hükümeti de Mütareke arayı-
şına girişti.

Osmanlı’yı bitiren girişimler
Çanakkale harekâtının başlaması üzerine, Osmanlı top-

raklarını kendi savaş hedefleri arasında gören Rusya, Osmanlı 
topraklarının paylaşılmasıyla ilgili bir yazılı antlaşmanın orta-
ya çıkması için ısrarlı girişimlerde bulundu. Bu görüşmelerde 
İngiltere, Boğazları ve İstanbul’u Rusya’ya bırakmayı kabul etti.

Bu durum İtilâf devletlerinin Osmanlı toprakları üzerinde-
ki ihtiraslarını kamçıladı ve bir dizi paylaşma anlaşmasının im-
zalanmasına yol açtı. Bu devletler Osmanlı İmparatorluğunun 
sonunun geldiğini düşünerek, daha savaş sona ermeden birta-
kım düzenlemeler yapmayı kararlaştırmışlardı. Kâğıt üzerinde 
de olsa, Rusya’nın Boğazları ve İstanbul’u alması, kendi hissesini 
elde etmek bakımından Fransa’yı harekete geçirdi ve Rusya ile 
yapılan anlaşmadan sonra Fransa, İngiltere’nin kendileri ile de 
anlaşması gerektiğini ileri sürdü.

Savaş şartlarında bu isteklere olumlu bir cevap vermekte 
mahzur görmeyen İngiltere’nin bu tavrıyla 1915 yılının ilkbahar 
ve yaz aylarında yapılan görüşmelerde Rusya, Suriye ve Adana 
bölgesinin Fransa’ya verilmesini prensip olarak kabul etti. 1915 
yılı sonlarında iki yeni unsurun ortaya çıkması Anadolu’nun 
paylaşılması konusundaki görüşmeleri hızlandırdı. Bunlardan 
birincisi Rusya’daki gelişmelerdir.

Çanakkale savaşlarının başlamasından sonra, müttefikle-
rin uğradığı başarısızlık bu ülkede rejime karşı hoşnutsuzlukları 
artırdı. Rusya bu durumu ortadan kaldırmak için Doğu Anado-
lu’dan toprak istedi. İkinci unsur Fransa’ya aittir. 1915 yazından 
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itibaren İngiltere, Araplarla anlaşarak Ortadoğu’ya yerleşmek 
için faaliyete geçmiş ve görüşmelere başlamıştı. 

İngiltere, bu gizli görüşmelerden Fransa’yı son anda haber-
dar edince, Fransa durumu kabul etmedi ve Suriye ile Adana 
üzerindeki ısrarlarını sürdürdü. Rusya, Bağımsız bir Arap dev-
leti veya Arap Devletleri Konfederasyonu’nun kurulmasını ve 
Suriye, Adana ve Mezopotamya’nın İngiltere ile Fransa arasın-
da paylaşılmasını kabul etti. Buna karşılık Erzurum, Van, Bitlis 
vilâyetleri ile Van’ın güneyinde Fırat nehri ile Muş ve Siirt ara-
sında kalan toprakları ve Trabzon’un batısında sonradan tesbit 
edilecek bir noktaya kadar Karadeniz kıyılarını alacaktı.

Fransa; Aladağ, Kayseri, Akdağ, Yıldızdağ, Zara, Eğin ve 
Harput arasında bulunan Anadolu topraklarını alacaktı. Kesin 
sınırlar sonradan tesbit edilecekti.

Osmanlı Devletinin savaşa girmesinden sonra, muharebe-
lerin gün geçtikçe şiddetlenmesi ve “Cihat Fetvası”nın yoğun 
Müslüman nüfusun yaşadığı İngiliz sömürgelerinde etkili ol-
maya başlaması ihtimali İngilizleri Haşimi ailesinden Şerif Hü-
seyin ile anlaşmaya itti. Şerif Hüseyin’in İngiltere’nin yanında 
yer alması, İslâm Halifesi’nin nüfuzuna ağır bir darbe indirmek-
le kalmayacak; Irak-Suriye-Filistin cephelerinde de İngiltere’yi 
rahatlatacaktı. Şerif Hüseyin, bütün Arap Yarımadası ile Irak ve 
Suriye’nin tamamını içine alacak bağımsız bir devlet kurulma-
sını ve başına da kendisinin getirilmesini istedi.

1915 yılındaki uzun müzakerelerden sonra İngiltere ile Şe-
rif Hüseyin arasında 1916 Ocak ayında bir anlaşmaya varıldı. 
İngiltere, Şerif Hüseyin’in Lübnan hariç bütün isteklerini kabul 
etti. Fransa, bu görüşmelerden ancak 1915 Kasımından itibaren 
haberdar olmuştur. Bu gelişme üzerine Fransa, Ortadoğu’nun 
da paylaşılması için ısrar etmeye başladı. Sonunda İngiltere ve 
Fransa arasında 9 ve 16 Mayıs 1916 tarihleri arasında karşılık-
lı olarak verilen mektuplarla bir anlaşma sağlandı. Buna göre, 
Suriye’nin Akkâ’dan itibaren kuzeye doğru Beyrut dâhil olmak 
üzere bütün kıyı bölgesi, Adana ve Mersin Fransa’ya ait olacaktı. 
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Geri kalan topraklarda bir Arap Devleti yahut Arap Devletle-
ri Konfederasyonu kurulacaktı. Bu devletin kurulacağı alanın 
Akkâ-Kerkük çizgisinin güneyinde kalan kısmı İngiliz, kuzey 
kısmı ise Fransız nüfuz alanı olarak ayrıldı. Ayrıca, İskenderun 
serbest liman ve Filistin de milletlerarası bölge oluyordu. Bu an-
laşmaların müzakerelerini Fransa adına Geoeges Picot, İngilte-
re adına Sir Mark Sykes yürüttüğü için bu anlaşmaya Sykes-Pi-
cot Anlaşması da denir.

1917 yılında Bolşevik İhtilâli ile Çarlığın yıkılması ve Bol-
şeviklerin, Çarlık diplomasisinin bütün gizli vesikalarını açığa 
vurması Araplar için bir soğuk duş oldu ve İngiltere’nin bütün 
oyunlarını ortaya koydu. Öte yandan, İtalya’nın İtilâf Devletleri 
safında savaşa katılması ve Anadolu’dan ısrarla pay istemesi so-
nucunda 21 Nisan 1917’de St. Jean De Maurienne’de görüşmeler 
yapıldı ve sonunda şu kararlara varıldı:

İtalya, 1916’da İngiltere, Fransa ve Rusya arasında yapıl-
mış olan tüm anlaşmaları kabul ediyordu. Buna karşılık Mer-
sin hariç olmak üzere Antalya, Konya, Aydın ve İzmir bölgeleri 
İtalya’ya bırakılıyordu. İngiltere ve Fransa İzmir’de birer serbest 
liman kurabileceklerdi. Ancak bu anlaşmanın yürürlüğe girme-
si Rusya’nın da onayı şartına bağlanmıştı ki; Rusya’da geçici hü-
kümet iktidardan düşünceye kadar bunu onaylayamamıştır. Bu 
olay savaş sonrasında yapılan Paris barış görüşmelerinde İtalya 
ile müttefiklerinin arasını bozmuştur.

Görülüyor ki; Osmanlı Devleti mütareke imzalamaya ha-
zırlandığında, İtilâf Devletleri aralarında yaptıkları gizli anlaş-
maları uygulayabilmek ve kendi işgal alanlarını elde edebilmek 
için gerekli ortamı oluşturmak konusunda hemfikirdirler.

Türk milleti, karşısında en modern silahlarla donatılmış 
orduların, çıkar birliği yapmış güçlü ülkeler tarafından tama-
men kuşatılmıştı. İşte Atatürk, bu durumda dahi Türk gencinin 
yapacağı ve yapması gereken şeyler olduğunu, bu sorumluluğu 
omuzlarında taşıdığını Gençliğe Hitabe’deki sözleriyle anlat-
maktadır. Şartlar ne olursa olsun, en güçlü devletler bile karşı-
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sında olsa, Türk gencinin vatanını ve bağımsızlığı savunması-
nın onun bu vatana borcu olduğunu vurgulamaktadır.
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8
“Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, 

bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve 
memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.”

Birinci Dünya Savaşı’nda mağlup olan Osmanlı Devleti 
bunun üzerine ateşkes girişimi için faaliyete geçti. Ülkenin du-
rumu acınacak haldeydi. Ordu perişan olmuş, memlekette taş 
üstüne taş kalmamıştı. İttihat ve Terakki hükümeti istifa edince, 
yerine kurulan Ahmet İzzet Paşa kabinesinin girişimleriyle İn-
gilizlerle irtibata geçildi ve ateşkes görüşmelerine Rauf (Orbay) 
başkanlığında bir heyet gönderildi. Limni Adası’nın Mondros 
Limanı’nda yapılan görüşmeler sonrasında Mondros Mütareke-
si imzalandı. (30 Ekim 1918).
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Mütareke başlangıçta, çatışmalara son vermiş olmasından 
ötürü buruk bir memnuniyetle karşılanmışsa da, günler geçtik-
çe ve mütareke şartlarının ne kadar kötü niyetle ve hazırlandığı 
ortaya çıktıkça durumun vahameti iyiden iyiye fark edilmiştir. 
Mustafa Kemal, Yakup Şevki ve Ali İhsan Paşalar hükümeti 
uyarmaya çalışmışlarsa da, İstanbul durumu kabullenmekten 
başka yol bulamamıştır.

Ateşkes anlaşması, savaş durumuna son veren geçici bir 
anlaşmadır. Kesin durum ise barış anlaşmasının imzalanması 
ve bu anlaşmanın hükümetler tarafından tasdiki ile belli olur ve 
yürürlüğe girer. Hâlbuki Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imza-
lanmasından hemen sonra, İtilâf Devletleri, barış antlaşmasını 
beklemeye bile lüzum görmemişler ve derhal Osmanlı toprak-
larını işgal etmeye başlamışlardır. Özellikle Türkiye’nin güney 
bölgelerinde bu durum daha açık biçimde görülmüştür.

Babasının ne işi vardı?
Atatürk bir otelin lobisinde yemek yerken bir İngiliz subayın 

sürekli kendisini izlediğini fark etmiş. Önceleri umursamayıp ye-
meğine devam etse de uzun süre devam eden bu nefret dolu ba-
kışlar Atatürk’ü rahatsız etmiş ve yaverine bu bakışların sebebini 
öğrenmesini buyurmuş. Yaveri bu emri yerine getirmiş ve geri 
döndüğünde:

“Çanakkale’de babasını öldürmüşsünüz Atam!” demiş. 
Atatürk’ ün verdiği cevap ise şu olmuş: 
“Git bakalım sor kendisine; babasının Çanakkale’de ne işi 

varmış?”

Mondros Ateşkes Anlaşması’nın ağır şartları
Ateşkeş anlaşmasının 1, 2, 3 ve 6. Maddeleri, açılacak olan 

İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Karadeniz’deki mayınlı sa-
haların İtilâf devletlerine bildirilerek temizlenmesi, sahil koru-
ma dışındaki Türk savaş gemilerinin belirli limanlarda kalma-
sına dairdir.
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5. madde, sınırların korunmasını ve iç güvenliği sağlayacak 
miktardan fazla olan askerlerin terhis edilmesi, bunların silah 
ve teçhizatlarının tesliminin denetlenmesini öngörür. 

7. madde, İtilâf devletlerinin güvenliklerinin tehlikeye düş-
mesi halinde, herhangi bir stratejik bölgeyi işgale haklarının 
olduğunu;

8, 9, 13 ve 14. maddeler ise İtilâf devletlerinin demiryolla-
rından, ticaret gemilerinden, limanlardaki tamir araçlarından 
faydalanmalarını, kömür ve yağ gibi maddeleri alabilmelerini, 
bahrî, askerî ve ticarî malzemenin tahrip edilmesinin önlenme-
sini;

10 ve 12. maddeler, hükümet yazışmaları dışındaki telgraf 
ve telsiz haberleşmesinin denetlenmesini ve Toros tünellerinin 
İtilâf kuvvetleri tarafından işgal edilmesini;

11, 15, 16 ve 17. maddeler, İran ve Kafkasya’da bulunan 
Türk kuvvetlerinin harpten önceki sınırlara çekilmesini; Hicaz, 
Yemen, Asir, Suriye, Irak, Trablus ve Bingazi’deki Türk birlik-
lerinin en yakın İtilâf kumandanlıklarına teslim olmalarını ve 
İtilâf devletlerinin demiryollarından faydalanarak Kafkasya ve 
Bakû’yu işgal edebileceklerini;

19 ve 20. Maddeler, asker ve sivil Alman ve Avusturya te-
baasının en kısa zamanda Türkiye’den ayrılmasını ve Osmanlı 
Devletinin bu ülkelerle işbirliğine son vermesini; 

4 ve 22. Maddeler, İtilâf devletleri ve Ermeni esirlerinin 
derhal serbest bırakılmasını, Türk esirlerin ise onların emrinde 
kalmasını;

24. madde, Doğu Anadolu vilâyetlerinde ( Erzurum, Sivas, 
Elazığ, Van, Bitlis ve Diyarbekir) bir karışıklık çıkması halinde 
buraları işgal etme hakkının doğacağını;

25. madde ise 31 Ekim 1918’de gece yarısından itibaren her 
türlü harp halinin sona ereceğini öngörmektedir.

Görüldüğü gibi mütareke hükümleri oldukça ağırdır. 
Bilhassa 7. ve 24. maddeler İtilâf devletlerinin Anadolu’da is-
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tedikleri yerleri kolayca işgal etmelerine uygun zemini hazır-
lamak maksadını taşımaktadır. Mütarekenin Türkçe metninde 
Vilâyât-ı Sitte (altı vilâyet) olarak geçen bölge İngilizce metinde 
“The six Armenian Vilayets” (altı Ermeni vilâyeti) olarak ta-
nımlanmaktadır ki, anılan bölgede bir Ermenistan kurma tasa-
rısının ne kadar ciddi şekilde düşünüldüğünü göstermesi bakı-
mından önemli bir ipucudur.

Mütareke metninde kullanılan coğrafî terimlerin de İngi-
liz ve Türk taraflarınca farklı algılandığı anlaşılmaktadır. Me-
selâ, Türk tarafı Suriye ve Irak terimlerini Osmanlı idarî yapısı 
içindeki Suriye ve Irak vilâyetleri olarak anlamakta, buna kar-
şılık İngilizler Musul vilâyetini Irak’a dâhil saydıklarından 16. 
maddeye göre buradaki Türk birliklerinin teslim olmasını iste-
mekteydiler. Hâlbuki Musul, Osmanlı idarî yapısında Irak’tan 
ayrı bir vilâyetti. Diğer taraftan mütareke metninde Kilikya, 
Mezopotamya, Irak gibi sınırları belli olmayan tarihî terimler 
kullanılmış bu da karışıklığa yol açmıştır ki, bunlar İngilizler 
tarafından bilerek kullanılmıştır.

Mütareke hükümleri, Osmanlı Devletinin elini kolunu 
bağlamıştır. Yapılacak işgallere karşı koyma ihtimali bulunan 
Türk birlikleri silahsızlandırılarak, denetim altına alınmış, özel-
likle sınır bölgelerindeki kuvvetlerin dağıtılması sağlanmaya 
çalışılmıştır.38

İşte Atatürk’ün hitabesindeki “cebren ve hile ile aziz vata-
nın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, 
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bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil iş-
gal edilmiş olabilir” şeklindeki sözü, tam da bu şartları gözler 
önüne sermektedir. Bu acımasız şartlara rağmen, Türk gencinin 
korkarak kenarda duramayacağını, tüm imkânlarını kullanarak 
bağımsızlık için mücadele etmesini istiyor Atatürk. Nitekim 
kendisi de genç yaşta bir subay olarak memleketi böylesine 
olumsuz şartlar altından kurtarmak için her türlü gayreti ken-
disi göstererek Türk gencine örnek olmuştur.

Bu gayretini, Milli Mücadele’ye başladığı ilk günden itiba-
ren Nutuk’ta şöyle anlatmaktadır:

“İtilâf Devletleri, ateşkes anlaşmasının hükümlerine uyma-
yı gerekli bulmuyorlar. Birer bahane ile İtilâf donanmaları ve 
askerleri İstanbul’da... Adana ili Fransızlar; Urfa, Maraş, Ayın-
tap (Gaziantep) İngilizler tarafından işgal edilmiş... Antalya ve 
Konya’da İtalyan askerî birlikleri, Merzifon ve Samsun’da İngiliz 
askerleri bulunuyor... Her tarafta yabancı subay ve memurlar ile 
özel ajanlar faaliyette... Nihayet, konuşmamıza başlangıç olarak 
aldığımız tarihten dört gün önce, 15 Mayıs 1919’da, İtilâf Dev-
letleri’nin uygun bulması ile Yunan Ordusu da İzmir’e çıkartılı-
yor! Bundan başka, memleketin her tarafında Hıristiyan azın-
lıklar gizli veya açıktan açığa kendi özel emel ve maksatlarını 
gerçekleştirmeye devleti bir an önce çökertmeye çalışıyorlar.

Sonradan elde edilen güvenilir bilgi ve belgelerle iyice anla-
şılmıştır ki, İstanbul Rum Patrikhanesi’nde kurulan Mavri Mira 
Heyeti illerde çeteler kurmak ve idare etmek, gösteri toplantı-
ları ve propagandalar yaptırmakla meşgul! Yunan Kızılhaç’ı ve 
Resmî Göçmenler Komisyonu, Mavri Mira Heyeti’nin çalış-
malarını kolaylaştırmakla görevli! Mavri Mira Heyeti tarafın-
dan yönetilen Rum okullarının izci teşkilâtları, yirmi yaşından 
yukarı gençleri de içine almak üzere her yerde kuruluşunu ta-
mamlıyor.

Ermeni Patriği Zazen Efendi de, Mavri Mira Heyeti ile bir-
likte çalışıyor! Ermeni hazırlığı da tıpkı Rum hazırlığı gibi iler-
liyor...
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Trabzon, Samsun ve bütün Karadeniz sahillerinde örgüt-
lenmiş olan ve İstanbul’daki merkeze bağlı bulunan Pontus 
Cemiyeti hiç bir engelle karşılaşmadan kolaylıkla ve başarıyla 
çalışıyor.

Durumun dehşet ve korkunçluğu karşısında, her yerde, 
her bölgede birtakım kimseler tarafından kurtuluş çareleri dü-
şünülmeye başlanmıştı.

Bu düşünce ile yapılan teşebbüsler birtakım kuruluşları do-
ğurdu. Örnek olarak, Edirne ve çevresinde Trakya-Paşaeli adıy-
la bir dernek vardı. Doğuda Erzurum’da ve Elâzığ’da, gene genel 
merkezi İstanbul’da olmak üzere Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i 
Hukuk-ı Milliye Cemiyeti kurulmuştu. Trabzon’da Muhafaza-i 
Hukuk adında bir dernek bulunduğu gibi, İstanbul’da da Trab-
zon ve Havalisi Âdem-i Merkeziyet Cemiyeti vardı. Bu dernek 
merkezinin gönderdiği temsilcilerle, Of ilçesinde ve Rize sanca-
ğında da şubeler açılmıştı.

İzmir’in işgal edileceği konusunda Mayıs’ın on üçünden 
beri açıktan belirtiler görmüş olan İzmir’deki bazı genç vatan-
severler, ayın 14/15. gecesi, kendi aralarında bu acıklı durumla 
ilgili görüşmeler yapmışlar; bir oldubittiye geldiğine şüphe kal-
mayan Yunan işgalinin ilhakla sonuçlanmasına engel olma ka-
rarında birleşerek, Redd-i İlhak ilkesini ortaya atmışlardır.

Aynı gece, bu ilkenin yaygınlaştırılmasını sağlamak üzere 
İzmir’de Yahudi Maşatlığı’na toplanabilen halk tarafından bir 
gösteri toplantısı yapılmışsa da, ertesi gün sabahleyin Yunan 
askerlerinin rıhtımda görülmesiyle, bu teşebbüsten beklendiği 
ölçüde sonuç alınamamıştır.

Bu derneklerin kuruluş amaçları ve siyasî hedefleri hakkın-
da kısaca bilgi vermek uygun olur görüşündeyim.

Trakya-Paşaeli Cemiyeti’nin ileri gelenlerinden bazıları ile 
daha İstanbul’da iken görüşmüştüm. Bunlar, Osmanlı Devle-
ti’nin çökeceğini çok kuvvetli bir ihtimal olarak görüyorlardı. 
Osmanlı vatanının parçalanma tehlikesi karşısında, Trakya’yı, 
mümkün olursa, buna Batı Trakya’yı da ekleyerek ve bir bütün 
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olarak İslâm ve Türk topluluğu halinde kurtarmayı düşünüyor-
lardı.

Fakat bu amacı gerçekleştirmek üzere o gün için akıllarına 
gelen tek çare, İngiltere’nin, bu mümkün olmazsa, Fransa’nın 
yardımını sağlamaktı. Bu maksatla bazı yabancı devlet adamları 
ile temas kurma ve görüşme imkânları da aramışlardı. Amaç-
larının bir Trakya Cumhuriyeti kurmak olduğu anlaşılıyordu.

Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti’nin 
kuruluş amacı da (tüzüklerinin 2. maddesi), Doğu illerinde 
oturan bütün halkın dinî ve siyasî haklarının serbestçe kullanıl-
masını sağlayacak meşru yollara başvurmak, bu illerdeki Müs-
lüman halkın tarihî ve millî haklarını gerektiğinde medeniyet 
dünyası karşısında savunmak, Doğu illerinde yapılan zulüm 
ve cinayetlerin sebepleri ile bunları işleyenler ve sebep olanlar 
hakkında tarafsız soruşturma yapılarak suçluların süratle ce-
zalandırılmalarını istemek... Yerli halk ile azınlıklar arasındaki 
anlaşmazlığın giderilmesine ve eskiden olduğu gibi iyi ilişkile-
rin sağlamlaştırılmasına gayret etmek, savaş durumunun Doğu 
illerinde yarattığı yıkım ve yoksulluğa, hükümet nezdinde te-
şebbüslerde bulunarak elden geldiğince çare aramaktan ibaretti.

İstanbul’daki yönetim merkezinden verilmiş olan bu direk-
tife uygun olarak, Erzurum şubesi, Doğu illerinde Türk’ün hak-
larını korumakla birlikte, Ermeni göçü sırasında görülen kötü 
davranışlarla halkın hiçbir ilgisi bulunmadığını, Ermeni malla-
rının Rus istilâsına kadar korunduğunu, buna karşılık Müslü-
manlara pek gaddarca davranıldığını; hatta verilen emre aykırı 
olarak, göçten alıkonan bazı Ermenilerin koruyucularına karşı 
yaptıkları kötülükleri, güvenilir belgelerle medeniyet dünyasına 
duyurmaya ve Doğu illerine dikilmiş olan hırs yüklü bakışları 
hükümsüz bırakacak çalışmalar yapmaya karar veriyor... (Erzu-
rum şubesinin basılı bildirisi)

Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti’nin 
Erzurum şubesini ilk olarak kuran kimseler, Doğu illerinde 
yapılan propagandalar ile bunların hedeflerini, Türklük, Kürt-
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lük-Ermenilik meselelerini bilim, teknik ve tarih açılarından 
inceleyip araştırdıktan sonra, ilerideki çalışmalarını şu üç nok-
tada topluyorlar (Erzurum şubesinin basılı raporu):

1. Kesinlikle göç etmemek,
2. Derhal ilmî, iktisadî ve dinî bakımlardan teşkilâtlanmak,
3. Saldırıya uğrayacak Doğu illerinin her köşesini savun-

mada birleşmek.
Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti’nin 

İstanbul’daki yönetim merkezinin, medenî ve ilmî yollara baş-
vurarak maksada ulaşabileceği konusunda fazla iyimser olduğu 
anlaşılıyor. Gerçekten de bu yolda çalışmalar yapmaktan geri 
durmuyor. Doğu illerindeki Müslüman unsurların haklarını 
savunmak üzere Le Pays adında Fransızca bir gazete yayınlı-
yor. Hâdisât gazetesinin çıkarma hakkını alıyor. Bir yandan da 
İstanbul’daki İtilâf Devletleri temsilcilerine ve İtilâf Devletleri 
başbakanlarına muhtıra veriyor. Avrupa’ya bir heyet gönderme 
teşebbüsünde bulunuyor.

Bu açıklamalardan kolaylıkla anlaşılacağını sanırım ki, 
Vilâyât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti’nin ku-
ruluşuna yol açan asıl sebep ve düşünce, Doğu illerinin Erme-
nistan’a verilmesi ihtimali oluyor.

Bu ihtimalin gerçekleşmesinin de Doğu illeri nüfusunda 
Ermenilerin çoğunlukta gösterilmesine ve tarihî haklar bakı-
mından onlara öncelik tanınmasına çalışanların, ilmî ve tarihî 
belgelerle dünya kamuoyunu aldatmayı başarmalarına ve bir de 
Müslüman halkın Ermenileri topluca öldüren barbarlar olduğu 
iftirasının bir gerçekmiş gibi kabulüne bağlı olduğu düşüncesi 
ağır basıyor.

İşte bundan dolayıdır ki, dernek, aynı gerekçeye dayanarak 
ve aynı yollardan yürüyerek tarihî ve millî hakları savunmaya 
çalışıyor.

Karadeniz sahilindeki bölgelerde de bir Rum Pontus hü-
kümeti kurulacağı korkusu vardı. Müslüman halkı Rumların 
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boyunduruğu altında bırakmayıp onların yaşama ve var olma 
haklarını koruma gayesiyle, bazı kimseler Trabzon’da da ayrıca 
bir dernek kurmuşlardı.”

Sevr Antlaşması
Birinci Dünya Savaşı sonrasında İtilâf Devletleri ile Avus-

turya arasında Saint-Germain Antlaşması, Macaristan arasında 
Trianon Antlaşması ve Bulgaristan arasında Neuilly Antlaşma-
sı imzalanmasına rağmen Osmanlı Devleti ile 1919 Mayıs’ında 
hâlâ bir barış antlaşması imzalanamamış ve görüşmeler belirsiz 
bir geleceğe ertelenmişti. Bunun nedenleri İtilaf Devletleri’nin 
Osmanlı Devleti’ni paylaşmadaki anlaşmazlığıdır.

İtilaf Devletleri Yüksek Konseyi’nin 7 Mayıs’ta aldığı karar 
uyarınca 15 Mayıs’ta İzmir Yunanlar tarafından işgal edildi. Bu 
olay tüm Türkiye’de güçlü bir ulusal tepkiye yol açtı. 4 Eylül’de 
toplanan Sivas Kongresi’nden sonra İstanbul’daki Osmanlı hü-
kümeti, ülke üzerindeki idari ve askeri denetimini kaybetti. Si-
vas ve daha sonra Ankara’da, Mustafa Kemal Paşa yönetiminde 
bir ulusal direniş hükümeti kuruldu. Anadolu hükümeti, olum-
suz şartlarda bir barış antlaşmasını kabul etmeyeceğini bildirdi 
ve direniş hazırlıklarına girişti.

İtilâf Devletleri 18 Nisan 1920’de San Remo Konferansı’n-
da Osmanlı İmparatorluğu’na uygulanacak barış antlaşmasının 
şartlarını hazırladılar. 22 Nisan’da Osmanlı hükümetini Paris’te 
toplanacak barış konferansına davet ettiler. Padişah, eski sad-
razam Ahmet Tevfik Paşa’nın başkanlığında bir heyeti Paris’e 
gönderdi. Ertesi günü Ankara’da toplanan Büyük Millet Meclisi, 
30 Nisan günü taraf devletlerin dışişleri bakanlıklarına gönder-
diği bir yazıyla İstanbul’dan ayrı bir hükümetin kurulduğunu 
bildirdi.

Paris’te barış şartlarını öğrenen Ahmet Tevfik Paşa, İstan-
bul’a gönderdiği telgrafta barış şartlarının devlet kavramı ile 
bağdaşmadığını bildirerek görüşmelerden çekildi. Bunun üze-
rine 21 Haziran’da İtilaf Devletleri Türk milletinin direnişini 
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kırmak için, İzmir’de bulunan Yunan kuvvetlerini Anadolu iç-
lerine sürmeye karar verdi. Balıkesir, Bursa, Uşak ve Trakya kısa 
sürede Yunan ordusu tarafından işgal edildi.

Ege’deki işgaller üzerine 22 Temmuz’da İstanbul’da topla-
nan Saltanat Şurası, Paris’e Sadrazam Damat Ferit Paşa başkan-
lığında ikinci bir heyet göndermeye karar verdi. Şurada yaşa-
nanlar günümüzde hâlâ tartışılmaktadır. Nutuk’ta bu toplantıda 
Vahdettin’le ilgili “Sevr Muahedesi’ni bizzat ayağa kalkmak su-
retiyle kabul etmiştir.” denmektedir. Saray Başmabeyincisi Lütfi 
Simavi’ye göre ise Vahdettin açılış nutkunu okuduktan sonra 
başkanlığı Damat Ferit Paşa’ya bırakarak salonda durmamış, 
çıkıp gitmiştir. Son Sadrazam Tevfik Paşa’nın oğlu İsmail Hakkı 
Okday’ın anlatımı ise şöyledir:

“Nihayet Sevr’i kabul edenler ayağa kalksın denildi. Damat 
Ferid Paşa bu sırada Padişah’ın salonu terk etmesi için işaret 
verdi. Vahdettin dışarı çıktı, yandaki odaya geçti. Padişah ayağa 
kalkınca da salondakiler Hünkâr’a bir saygı eseri olarak ayağa 
kalktılar. Kendisini bu suretle selamladılar. Öyle ki, bu ayağa 
kalkışın Sevr’in kabulü anlamına mı geldiği, yoksa Padişah’a 
hürmeten kıyam mı edilmiş olduğu açık olarak belirmedi. Hatta 
Ayan’dan Topçu Feriki Rıza Paşa, ‘Biz Padişaha hürmeten ayağa 
kalktık, Sevr’i kabul ettiğimizden değil’ diye haykırarak Damat 
Ferid’in oyununu açıkça protesto dahi etti.”

Kimi tarihçiler bu olayı, şurada oy hakkı olmayan padişa-
hın oylama yapılması çağrısı yapılınca dışarı çıkması, fakat Da-
mat Ferit’in olayı oldubittiye getirmesi olarak yorumlamaktadır. 
Kimileri toplantının Sevr’i onaylatmak üzere taraflı bir tarzda 
yürütülmesini protesto mahiyetinde, belki de biraz öfkeli bir şe-
kilde ayağa kalktığını ve çıkıp yan odaya geçmiş olduğunu iddia 
etmektedir. Kimi tarihçiler ise bunun, padişah ile Damat Ferit 
Paşa’nın antlaşmayı kabul ettirebilmek için birlikte hazırladık-
ları bir plan olduğunu iddia etmektedirler.

Antlaşma 10 Ağustos 1920’de İtilaf Devletleri Britanya İm-
paratorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Ermenistan, Belçika, Yu-
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nanistan, Hicaz Krallığı, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırp, Hır-
vat ve Sloven Krallığı, Çekoslovakya ile mağlup Osmanlı İmpa-
ratorluğu arasında imzalandı. ABD Osmanlı İmparatorluğu ile 
savaşmadığı, SSCB ise henüz Milletler Cemiyeti üyesi olmadığı 
için imza atmadılar

Ankara’daki Büyük Millet Meclisi antlaşmayı sert bir bildi-
ri ile kınadı ve Antlaşmayı imzalayanlar ile Saltanat Şurası’nda 
olumlu oy kullananları 19 Ağustos 1920 tarihinde vatan haini 
ilan etti. Antlaşmada imzası bulunan Heyet üyeleri 23 Nisan 
1924 tarihinde TBMM tarafından 28 Mayıs 1927 tarihli yasayla 
ise yurttaşlıktan çıkarıldılar.

Anlaşmaya göre sınırlar (madde 27-36): Edirne ve Kırkla-
reli dahil olmak üzere Trakya’nın büyük bölümü Yunanistan’a; 
Ceyhan, Antep, Urfa, Mardin ve Cizre kent merkezleri Suriye’ye 
(Fransız Mandası); Musul vilayeti en kuzeydeki kazası İmadi-
ye dahil tamamen El Cezire’ye (Birleşik Krallık Mezopotamya 
Mandası, sonradan Irak) İstanbul Osmanlı Devleti’nin başkenti 
olarak kalacak;

Boğazlar (madde 37-61): İstanbul ve Çanakkale Boğazla-
rı ile Marmara Denizi silahtan arındırılacak, savaş ve barış za-
manında bütün devletlerin gemilerine açık olacak; Boğazlarda 
deniz trafiği on ülkeden oluşan uluslararası bir komisyon tara-
fından yönetilecek; komisyon gerekli gördüğü zaman Müttefik 
Devletler’in donanmalarını yardıma çağırabilecek;

Kürt Bölgesi (madde 62-64): İngiliz, Fransız ve İtalyan tem-
silcilerinden oluşan bir komisyon Fırat’ın doğusundaki Kürt 
vilayetlerinde bir yerel yönetim düzeni kuracak; bir yıl sonra 
Kürtler dilerse Milletler Cemiyeti’ne bağımsızlık için başvura-
bilecek

İzmir (madde 65-83): Yaklaşık olarak bugünkü İzmir ili 
ile sınırlı alanda Osmanlı İmparatorluğu egemenlik haklarının 
kullanımını beş yıl süre ile Yunanistan’a bırakacak; bu sürenin 
sonunda bölgenin Osmanlı veya Yunanistan’a katılması için re-
ferandum yapılacak;
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Ermenistan (madde 88-93): Osmanlı, Ermenistan Cumhu-
riyeti’ni tanıyacak; Türk-Ermeni sınırını hakem sıfatıyla ABD 
Başkanı belirleyecek (ABD Başkanı Wilson 22 Kasım 1920’de 
verdiği kararla Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis illerini Erme-
nistan’a verdi.)

Arap ülkeleri ve Adalar (madde 94-122): Osmanlı savaşta 
veya daha önce kaybettiği Arap ülkeleri, Kıbrıs ve Ege Adaları 
üzerinde hiçbir hak iddia etmeyecek;

Azınlık Hakları (madde 140-151): Osmanlı, din ve dil ayrı-
mı gözetmeksizin tüm vatandaşlarına eşit haklar verecek, tehcir 
edilen gayrimüslimlerin malları iade edilecek, azınlıklar her se-
viyede okul ve dini kurumlar kurmakta serbest olacak, Osman-
lı’nın bu konulardaki uygulamaları gerekirse Müttefik Devletler 
tarafından denetlenecek;

Askeri Konular (madde 152-207): Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun askeri kuvveti, 35.000’i jandarma, 15.000’i özel birlik, 
700’ü padişahın yanındaki güvenlik birliği olmak üzere 50.700 
kişiyle sınırlı olacak ve ağır silahları bulunmayacaktı. Türk do-
nanması tasfiye edilecek, Marmara Bölgesi’nde askeri tesis bu-
lunduramayacak, askerlik gönüllü ve paralı olacak, azınlıklar 
orduya katılabilecek, ordu ve jandarma Müttefik Kontrol Ko-
misyonu tarafından denetlenecek;

Savaş Suçları (madde 226-230): Savaş döneminde katliam 
ve tehcir suçları işlemekle suçlananlar yargılanacak;

Borçlar ve Savaş Tazminatı (madde 231-260): Osmanlı İm-
paratorluğu’nun mali durumundan ötürü savaş tazminatı isten-
meyecek, Türkiye’nin Almanya ve müttefiklerine olan borçları 
silinecek; ancak Türk maliyesi müttefikler arası mali komisyo-
nun denetimine alınacak;

Kapitülasyonlar (madde 260-268): Osmanlı’nın 1914’te tek 
taraflı olarak feshettiği kapitülasyonlar müttefik devletler va-
tandaşları lehine yeniden kurulacak;
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Ticaret ve Özel Hukuk (madde 269-414): Türk hukuku ve 
idari düzeni hemen her alanda Müttefikler tarafından belirle-
nen kurallara uygun hale getirilecek; sivil deniz ve demiryolu 
trafiği Müttefik devletler arasında yapılan işbölümü çerçeve-
sinde yönetilecek; iş ve işçi hakları düzenlenecek hükümlerini 
içeren bir antlaşmadır.39

Atatürk’ün tepkileri
Mustafa Kemal, 31 Ekim 1918’de Yıldırım Ordular Grubu 

Komutanı olduktan sonra, birliklerini 2-3 Kasım 1918’de Ha-
tay’ın güneyin ealarak, Mondros Mütarekesi’nin Toros Tünel-
leri, Kilikya ve İskenderun’la ilgili maddelerine itiraz etmiş, 
mütareke imzalandığı anda bulunulan hattın savunulmasını ve 
İskenderun’a çıkacak İtilaf Devletleri Kuvvetlerine ateş edilme-
sini emretmiştir. Mustafa Kemal, Yıldırım Ordular Grubunun 
geri hududunu Toroslar’a dayayarak emniyetini sağlamış, Ana-
dolu’dan takviye alarak savaşı sürdürmek istemiştir. Mustafa 
Kemal ve arkadaşları arasında, Osmanlı topraklarını işgal eden 
İtilaf Devletleri’yle mücadeleye devam etme düşüncesi, ilk defa 
Filistin Cephesi’nde ortaya çıkmıştır. 
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Yunanistan’ın 15 Mayıs 1919’da İzmir’e çıkışını müteakip, 
16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan hareket ederek, 19 Mayıs 1919’da 
Samsun’a çıkan ve Milli Mücadele’yi başlatan Mustafa Kemal’in 
Anadolu’daki hareketine paralel olarak, İtilaf Devletleri’nin iş-
gallerine karşı ilk tepkilerin güney illerimizden (Maraş, Antep, 
Urfa, Adana/Pozantı) gelmiş olması oldukça dikkat çekicidir. 
Milli Mücadele’nin Filistin Cephesi’nin devamı ve halk hareketi 
(Kuva-yı Milliye) olarak Anadolu’nun güneyinden başlaması, 
Mustafa Kemal’in Yıldırım Ordular Grubu Komutanı olarak 
bölge halkını teşkilatlandırması, silahlandırması ve propagan-
dası sayesinde temin edilmiştir.

Milli Mücadele’nin lider kadrosunun ve kuvvetlerinin Fi-
listin Cephesi’nin sorumluluğunu taşıyan Yıldırım Ordular 
Grubuna (2 ve 7. Ordulara) dayandırıldığı görülmektedir. İtilaf 
Devletleri Anadolu’yu işgal etmeye başladıktan sonra, Yıldırım 
Ordular Grubuna bağlı 3. Kolordu birlikleri Samsun, Amasya ve 
Sivas’a, 15. Kolordu Erzurum’a, 20. Kolordu Ankara’ya, 2. Ordu 
(12 Kolordu) Konya’ya intikal etmişlerdir. 3. Kolordu (Filistin 
Cephesi’ndeki Komutanı Albay İsmet) Komutanı Albay Refet 
(Bele), 15. Kolordu Komutanı Kazım Paşa (Karabekir), 20. Ko-
lordu Komutanı Ali Fuat Paşa (Cebesoy) ve 2.Ordu Komutanı 
Mersinli Cemal Paşa olmuşlardı.

Mustafa Kemal Samsun’a çıkışını müteakip, Amasya-Er-
zurum-Sivas-Ankara güzergâhını takip etmesi, Erzurum’da ve 
Sivas’ta Kongreler yapması, Filistin Cephesi’nde komuta ettiği 
silah arkadaşları tarafından hem can güvenliğinin sağlanmasın-
da hem de Türk halkının desteğinin kazanılmasında çok etkili 
olmuştur.

Milli Mücadele’nin stratejisi Filistin Cephesi’nde meydana 
gelen olaylarla şekillenmiştir. Filistin Cephesi’nde yaşanan aske-
ri ve siyasi olayların, Osmanlı Meclis-i Mebusanın Misak-ı Milli 
kararlarını almasında en önemli etken olduğu anlaşılmaktadır. 

Filistin Cephesi’nde ve İstiklal Savaşı’nda cereyan eden 
muharebelerin, oldukça benzerlikler taşıdığı görülmektedir. Bi-
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rinci ve İkinci İnönü Muharebeleri’nin, Birinci ve İkinci Gazze 
Muharebeleri’ne, Kütahya-Eskişehir Muharebeleri’nin Üçüncü 
Gazze Muharebesi’ne, Sakarya Meydan Muharebesi’nin Şeria 
Muharebeleri’ne, Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin Nab-
lus Meydan Muharebesi’ ne, Büyük Taarruz’un General Allen-
by’ın takip ve bizim Geri Çekilme Harekâtımıza benzer şekilde 
uygulandığı görülmektedir.

Birinci Dünya Savaşı’nda batıda Çanakkale, doğuda Kaf-
kasya ve güneyde Filistin Cepheleri’nde bilgi, beceri ve tecrübe 
kazanan Mustafa Kemal ve arkadaşları, üstün liderlik nitelik-
leriyle Milli Mücadele’yi hedefine ulaştırmayı başarmışlardır.40

40  Mustafa Kemal’in Mondros Mütarekesi’ne Tepkisi, Cemal Kemal, Ankara 
Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi s. 46, Güz 2010, s. 
367-400
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9
“Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, 

memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet 
ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar 

sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle 
tevhit edebilirler.”

Bütün bu koşullardan daha acı ve daha tehlikeli olmak üze-
re, ülkenin içinde iktidara sahip olanlar duyarsızlık, sapkınlık 
ve hatta ihanet içinde bulunabilirler. Üstelik bu iktidar sahipleri, 
kişisel çıkarlarını işgalcilerin siyasi istekleriyle birleştirebilirler. 

Atatürk, önceki bölümlerde bahsi geçen sözlerini açmaya 
devam etmektedir. Bağımsızlığı ve cumhuriyeti korumak ve 
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kollamak için kolları sıvayan Türk genci, karşısında bulunan 
şartlar ne olursa olsun mücadeleden vazgeçmeyecektir. İçinde 
bulunulan koşullardan birisi de ve belki de en ağırı da, ülkenin 
herhangi bir saldırıya uğramasında, devletin yönetim kademe-
lerinde olan mevki ve makam sahibi kişilerin, tüm bu saldırı-
lara karşı sırf kendi menfaatleri için kayıtsız kalabileceğini ve 
hatta belki de daha ileri giderek vatana saldıran, işgal eden, dev-
letimizi ve bağımsızlığımızı ortadan kaldırıp ülkemize boyun 
eğdirmek isteyen güçlerle işbirliği yaparak büyük bir ihanete 
imza atabileceklerinden bahsediyor. Nitekim Osmanlı Dev-
leti’nin savaşa girmesi, yenilmesi, ardından ülkenin bölünüp 
parçalanması esnasında bu hainler her daim devreye girmişler-
dir. Bununla da kalınmamış, Milli Mücadele sırasında olduğu 
kadar, Yeni Cumhuriyet’in kuruluş öncesi ve sonrasında da bu 
ihanetlerine devam etmişlerdir.

Nutuk’ta bu durumu şöyle ifade ediyor Atatürk:
“Ülke içinde daha birtakım girişimler ve kuruluşlar da or-

taya çıkmıştı. Özellikle Diyarbakır, (belge: 8, 9) Bitlis, Elazığ 
illerinde, İstanbul’dan yönetilen Kürt Teali Cemiyeti (Kürt Yük-
selme Derneği) vardı. Bu derneğin amacı, yabancı devletlerin 
koruyuculuğu altında, bir Kürt hükümeti kurmaktı. Konya ve 
dolaylarında, İstanbul’dan yönetilen Teali İslam Cemiyeti (İs-
lam Yükselme Derneği) kurulmasına çalışılıyordu. Ülkenin he-
men her yanında İtilâf ve Hürriyet, Sulh ve Selâmet Cemiyetleri 
(Uzlaştırma ve Özgürlük, Barış ve Esenlik Dernekleri) de vardı.

İstanbul’da çeşitli maksatlarla gizli ve açık olmak üzere ku-
rulmuş, parti veya dernek adı altında birtakım kuruluşlar da 
vardı. İstanbul’da önemli sayılabilecek kuruluşlardan biri İngi-
liz Muhipleri Cemiyeti idi. Bu addan, İngilizlere dost olanların 
kurduğu bir dernek anlaşılmasın!

Bence, bu derneği kuranlar kendi şahıslarını ve kendi çı-
karlarını gözetenler ile kendi çıkarlarının korunma çaresini 
Lloyd George hükümeti aracılığı ile İngiliz himayesini sağla-
makta arayanlardır.



97Gençliğe Hitabe

Bu zavallıların, İngiliz Devleti’nin Osmanlı Devleti’ni bir 
bütün olarak korumak ve himaye etmek isteğinde olup olama-
yacağını bir defa olsun dikkate alıp almadıkları, üzerinde düşü-
nülmeye değer.

Bu derneğe girenlerin başında Osmanlı Padişahı ve Halîfe-i 
Rûy-i Zemîn unvanını taşıyan Vahdeddin, Damat Ferit Paşa, 
Dâhiliye Nâzırı olan Ali Kemal, Âdil ve Mehmet Ali Beyler ile 
Sait Molla bulunuyordu.

Dernekte Rahip Frew gibi İngiliz milletinden bazı macera 
heveslileri de vardı. Yapılan işlemlerden ve gösterilen faaliyet-
lerden anlaşıldığına göre, derneğin başkanı Rahip Frew idi.

Bu derneğin iki yönü ve iki ayrı niteliği vardı. Biri açık 
yönü ve usulüne uygun teşebbüslerle İngiliz himayesini sağla-
ma amacına yönelmiş olan niteliği idi. Öteki de gizli yönüydü. 
Asıl faaliyet bu gizli yöndeydi. Memleket içinde örgütlenerek 
isyan ve ihtilâl çıkarmak, millî şuuru felce uğratmak, yabancı 
müdahalesini kolaylaştırmak gibi haince teşebbüsler, derneğin 
bu gizli kolu tarafından idare edilmekte idi.

Sait Molla’nın derneğin açıktan yaptığı çalışmalarında ol-
duğu gibi gizli çalışmalarında da ondan daha çok rol oynadığı 
görülecektir.

Bu dernek hakkında söylediklerim, sırası geldikçe yapaca-
ğım açıklamalar ve gereğinde göstereceğim belgelerle daha ko-
lay anlaşılacaktır.

İstanbul’da erkekli kadınlı ileri gelen bir kısım kimseler de 
gerçek kurtuluşun Amerikan mandasını sağlamakta olduğu gö-
rüşünde idiler.”

Bu millete her şeyi öğrettim ama…
İngiliz Kralı VIII. Edward İstanbul’a Atatürk’ü ziyarete gel-

diği zaman, Atatürk kendisine bir akşam ziyafeti vermişti. Ziya-
fetten önce:
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“Bana İngiltere sarayında verilen ziyafetler ne şekilde olur, 
onu bilen birisini yahut bir aşçı bulunuz!” dedi.

Sonunda İngiliz sofra merasimini bilen bir kişiden öğrenerek 
sofrayı o şekilde düzene koydular... Akşam Kral sofraya oturun-
ca kendisini kral sarayında zannederek memnun oldu. Atatürk’e 
dönerek:

“Sizi tebrik eder ve size teşekkür ederim. Kendimi İngiltere’de 
zannettim.” diyerek memnuniyetini bildirdi.

Sofraya hep Türk garsonlar hizmet etmekte idi. Bunlardan 
bir tanesi heyecanlanarak, elindeki büyük bir tabakla birdenbire 
yere yuvarlandı. Yemekler de halılara dağıldı. Misafirler utançla-
rından kıpkırmızı kesildiler. Fakat Atatürk Kral’a eğilerek:

“Bu millete her şeyi öğrettim, fakat uşaklığı öğretemedim.” 
dedi. Bütün sofradakiler Atatürk’ün zekâsına hayran oldular. 
Atatürk garsona da “görevine devam et” emrini verdi.41

Amerikan güdümü için propagandalar
Nutuk’ta bu hususu Atatürk belgeleriyle birlikte şöyle an-

latıyor:
“O günlerde, İstanbul’dan gelen kimi kişiler, Amerikalı Bay 

Bravn (Browne) adında bir gazeteciyi de Sivas’a getirmişlerdi. 
Bu işle ilgili olarak kongrede geçen görüşmelerden söz açma-
dan önce konu üzerinde yüce kurulunuzun yeterince aydınlan-
masını sağlamak üzere, ilkin bu konuya giriş olarak birtakım 
bilgileri sunayım. Bu bilgiler, Erzurum’dan beri başlayan bazı 
yazışmalardan daha iyi anlaşılacağı için, onları olduğu gibi su-
nacağım.

25/26 Temmuz 1919
Erzurum’da Üçüncü Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanlığına
1-  Mustafa Kemal Paşa’ya özeldir: Bugün 25 Temmuz 1919 

akşamı Bekir Sami Beyefendi Amasya’ya geldiler. Kendileriyle 
uzunca bir süre konuştum. Mustafa Kemal Paşa’ya ve Rauf Be-

41  Ahmet Niyazi Banoğlu, Nükte ve Fıkralarla Atatürk, s186-189
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yefendi’ye saygılarını sunarlar. Kendisi, aşağıdaki düşüncelerini 
bildirmemi rica etmiştir.

2-  Bağımsızlık, istenilmeye ve yeğlenmeye değer. Ancak, tam 
bağımsızlık istemeye kalkışırsak ülkemiz birçok parçalara ayrıla-
caktır. Bu kesindir ve hiç kuşku götürmez. Bu durum karşısında, 
iki üç il içinde kalacak bağımsızlıktan, ülkemizin bütünlüğünü 
sağlayacak bir devletin güdümü altına girmek elbette yeğdir. Bü-
tün Osmanlı ülkesini kapsayacak meşrutiyetimiz (Meşrutiyet ile 
yönetilmemiz) ve dışarıda temsilci bulundurma hakkımız yü-
rürlükte kalmak üzere belki bir süre için Amerika’nın güdümü-
nü istemeyi ulusumuz için en yararlı bir çözüm yolu sayıyorum. 
Bu konuda Amerika temsilcisi ile görüştüm. Birkaç kişinin değil, 
bütün ulusun sesini Amerika’ya duyurmak gerektiğini söyledi ve 
aşağıdaki koşullarla Wilson’a Senatoya ve Amerika Kongresine 
başvurulmasını ileri sürdü:

a.  Adaletli bir hükümetin kurulması.
b.  Eğitim ve öğretimin yayılması ve genelleştirilmesi.
c.  Din ve mezhep özgürlüğünün sağlanması.
d.  Gizli antlaşmaların kaldırılması.
e.  Bütün Osmanlı ülkesini kapsamak üzere Amerika Hükü-

metinin bizi güdümü altına almayı kabul etmesi.
3-  Bundan başka kongremizin seçeceği bir kurulu, Ameri-

ka’ya bir zırhlı ile ulaştırmayı da temsilci üzerine almıştır.
4-  Bekir Sami Bey daha bir iki gün buralarda kalacağından 

her türlü buyruğun ve yönergenin benim aracılığımla duyurul-
masını ve özellikle Sivas Kongresinin toplanma zamanı ile kendi-
lerinin o güne değin nerede beklemesi uygun olacağının bildiril-
mesini rica etmekte olduğu.

Beşinci Kafkas Tümeni Komutan Vekili
Arif
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Amasya’da Beşinci Tümen Komutanlığına
1-  Şimdi Amasya’da bulunan eski Vali Bekir Sami Beyefen-

di’ye özeldir: Yüksek telyazınızdan pek yararlandık. Toplantıla-
rına devam eden Doğu İlleri Kongresi, hemen hepsi geldikleri 
yerlerdeki halkça konuşmasını bilir, sözü geçer ve etkili olarak 
tanınmış kişilerden kurulmuş güçlü bir kurul niteliğindedir. Bu 
Kongrede, şimdiye dek olan görüşmelerde, devletin ve ulusun 
tam bağımsızlığının savunulmasında direnilmektedir. Demek ki, 
daha bizce de koşulları ve niteliği bilinmeyen bir Amerika güdü-
münden kongreye doğrudan doğruya söz açılması pek sakıncalı 
olacağından, sizlerin İstanbul’da ilişki kurduğunuz kişilerle olan 
konuşmalarınızın ışığı altında aşağıdaki noktaları açıklayarak 
bizleri tez elden aydınlatmanızı özellikle rica ederiz. Bundan 
önce de doğrudan doğruya İstanbul’dan bu konuda gelen bilgiler 
kuşku verici görüldüğünden aynı esaslar içinde oradan açıklama 
istenmişti. 21 Temmuz 1919 günü Sivas’ta Refet Bey aracılığıyla 
İstanbul’dan gelen bilgiler de gene öyle kuşku verici bulunduğu 
için buradan da, doğruca, koşullar sorulmuş ve açıklama isten-
miştir.

a.  “Tam bir bağımsızlık istenmeye kalkışılırsa ülkemizin bir-
çok parçalara ayrılacağı kesindir ve hiç kuşku götürmez.” buyuru-
luyor. Bu kanının kaynağı nedir?

b.  Ülke bütünlüğünden, ülkenin bölünmezliği mi yoksa ege-
menlik hakları mı anlaşılacaktır?

c.  Bütün Osmanlı ülkesini kapsayacak meşrutiyetimiz ve dı-
şarıda temsilci bulundurma hakkımızı yürürlükte kalmak üzere 
bir devletin güdümünü istemeyi en yararlı bir çözüm yolu olarak 
görüyorsunuz. Ancak, temsilcinin ileri sürdüğünü bildirdiğiniz 
şeylerle bu çözüm yolu çelişkili görünüyor. Çünkü meşrutiyetimiz 
yürürlükte kalınca hükümet, yasama organından güvenoyu al-
mış ve onun denetimi altına girmiş bir kurul olur ki, artık bu ku-
rulun meydana getirilmesinde Amerika’nın e1i ve etkisi olamaz. 
Öyle ise, ya meşrutiyet yürürlüktedir ve adaletli bir hükümet ku-
rulmasını Amerika’dan istemeye yer yoktur; ya da, adaletli bir 
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hükümetin kurulması Amerika’dan istenilince meşrutiyetin yü-
rürlüğü sözde kalır.

d.  Eğitim ve öğretimin yayılıp genelleştirilmesinin anlamı 
nedir? İlk aklımıza gelen, ülkenin her yerinde Amerikan okul-
larının açılmasıdır. Çünkü daha şimdiden yalnız Sivas’ta yirmi 
beş kadar okul açmışlardır ki, yalnız birinde bin beş yüz kadar 
Ermeni öğrenci vardır. Buna göre, Türk ve Müslüman eğitim ve 
öğretiminin yayılıp genelleştirilmesi ile bu yapılan işler nasıl bağ-
daştırılabilecektir?

e.  “Din ve mezhep özgürlüğünün sağlanması” sözleri de 
önemlidir. Patrikhanelerin ayrıcalıkları varken bunun değişik 
yönü ve anlamı nedir?

f.  Temsilcinin beşinci madde olarak sözünü ettiği bütün Os-
manlı ülkesinin sınırları nedir? Yani savaştan önceki sınırımız 
mıdır? Eğer bu deyim içine Suriye ve Irak da giriyorsa Anadolu 
halkının Arabistan adına güdüm istemeye hakkı ve yetkisi olabi-
lir mi?

g. Şimdiki hükümetin siyasası nedir? Tevfik Paşa neden 
Londra’ya gitti? Amerikalılar gibi İngilizlerin de ayrıca bir gü-
dümcülük ardından koştukları görülüyor. Ayrımları nedir? Hü-
kümet Amerika güdümüne ne gözle bakıyor? Yani buna yatkın 
mı, yoksa çekingen mi davranıyor? Amerikalılar neden Ermenis-
tan’ın güdümcülüğünü bıraktılar? Amerikalılar güdümü almaya 
ne ölçüde eğilimli ve isteklidir?

2-  Sivas Kongresi’nin toplanması, Erzurum Kongresi’nin 
sona ermesine bağlıdır. Bunun üzerinde ayrıca çalışılmaktadır. 
Yüce kişiliğinizin (zâtı samilerin) o zamana değin ya Tokat’ta ya 
da Amasya’da bulunmanız uygundur. Saygılarımızı sunarız.

Mustafa Kemal
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Amasya’dan, 30.7.1919
Üçüncü Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanlığına
1-  Mustafa Kemal Paşa’ya özeldir: Bekir Sami Bey’den alı-

nan yanıt aşağıda bilginize sunulur:
a.  Tam bağımsızlık istenirse ülkemizin birçok parçalara bö-

lünmesi ve birkaç devletin güdümü altına girmesi Dörtler Kuru-
lunca kararlaştırılmıştır. Bunu önlemek için tek devletin güdü-
münü istemenin en uygun olacağını söylemiştir.

b.  Yalnız egemenlik hakları söz konusudur, ülkemizin bütün 
olarak bizde kalması temel ilkedir.

c.  Amerika’dan, herhangi biçimde bir hükümet istemeyece-
ğiz. Amerika’ya, adaletli bir hükümet kuracağımız konusunda 
sağlam söz vereceğiz. Anayasamız hükümleri yürürlükte kalmak, 
padişah soyunun her türlü egemenlik haklarına dokunulmamak 
ve dışarıda temsilcilerimiz eskisi gibi bulunmak koşullarıyla 
Amerika Hükümeti’nin mutluluğumuza ve gelişmemize yardım 
etmesini isteyeceğiz. İsteyeceğimiz güdüm bu biçimdedir.

d.  Eğitim ve öğretimin yayılıp genelleştirilmesinin anlamı 
Amerikan okullarının köylerimize dek girmesine izin vermek de-
ğil, ulusal ve Müslüman eğitim ve öğretimini yayıp genelleştir-
meye özen göstereceğimiz konusunda kendilerine söz vermekle 
birlikte, yardımlarını istemektir. Güdümcülüğü Amerikan misyo-
nerlerine değil, Amerika Hükümeti’ne vermek istiyoruz.

e.  Din ve mezhep özgürlüğü, öteden beri İslam dininin il-
keleri gereğindendir. Amerika kamuoyu bu gerçeği bilmedikleri 
için kendilerine bu konuda güven vermek istiyoruz ve temsilcinin 
sözünü ettiği sınır, savaştan önceki sınırımızdır. Suriye ve öteki 
bölgeler üzerinde bizim güdüm istemeye yetkimiz olup olmaması, 
kongrece çözümlenecek bir sorundur. Daha önce Suriye ve Irak’ta 
Amerikalılar kamuoyuna başvurdular. Suriye ve Filistin’de ba-
ğımsız bir Arap hükümeti kurmayı istemekle birlikte Amerika’nın 
güdümü altına girmeyi yeğlediklerini bildirdiler.
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f.  Şimdiki hükümet yeni kurulduğundan, güdeceği siyasa 
bilinmiyor. Ancak, önceki hükümetlerin siyasaları güçsüzlük ve 
İtilâf kuvvetlerinin her bir buyruğuna boyun eğmekti. Tevfik Paşa 
Londra’ya gitmeyerek Ferit Paşa ile geri dönmüştür. Amerika, Er-
menistan Hükümeti kurulmadan önce, orada dolaşan Amerikan 
kurullarının raporlarına bakarak, büyük bir Ermenistan kurul-
masına olanak bulunmadığı düşüncesindedir. Güdüm konusun-
da ayrıntılı bir yazı posta ile gönderilmek üzeredir.

2-  Şimdilik sizlerden gelecek bildirimleri bekleyerek Tokat’ta 
bulunacağım. Amasya ve Tokat’ta ve ilçelerde gereken bildirimle-
ri yapmaktayım ve iyi sonuçlar vereceğini ummaktayım. Hepini-
ze saygılarımı sunarım efendim.

Beşinci Tümen Komutanı
Arif

1 Ağustos 1919
Amasya’da Beşinci Tümen Komutanlığına
Bu telin hemen Bekir Sami Beyefendi’ye ulaştırılması ve ya-

nıtının ivedilikle alınması rica olunur:
Bekir Sami Beyefendi’yedir:
30.7.1919 günlü tele yanıttır. Amerikan güdümcülüğü üze-

rine son açıklamanızı öğrendik. Bu koşullara göre, aslında kor-
kulacak bir şey olmamak gerek. Bununla birlikte, daha bir nokta 
üzerinde yüksek görüşlerinizi de öğrenmek istiyoruz. Bize elveriş-
li bunca koşullar ileri sürebilecek olan Amerika Hükümeti, böyle 
bir güdümcülüğü kabul etmesine yani buna katlanmasına karşı-
lık, Amerika adına ne gibi yararlar ve çıkarlar sağlamış olacak-
tır? Bununla kendi hesaplarına ne amaç güdüyorlar? Bu konuda 
edindiğiniz bilgilerle ve yüksek düşüncelerinizle de bizi aydınlat-
manızı ivedilikle bekleriz efendim.

Mustafa Kemal
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Amasya, 3.8.1919

Üçüncü Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanlığına

Bekir Sami Bey’den alınan karşılık aşağıda bilginize sunulur:

Mustafa Kemal Paşa’ya özeldir: Amerikalılarla şimdiye değin 
yapılan görüşmeler, elbette hep özel olarak yapılmış olduğuna ve 
salt bir varsayımdan öteye geçemediğine göre, güdümle ilgili ba-
ğıtlaşmada bağıtçı (âkit) iki devletin uyacakları koşullar üzerinde 
durulmamıştır. Sivas Kongresi’nin, gerçekleşebilecekse, hazırlana-
rak ivedilikle açılması gereğini özet olarak bilginize sunarım.

Kurmay Yarbay
Arif

Mustafa Kemal Paşa Hazretleri’ne

Saygıdeğer Efendim.

Ülkenin siyasal durumu en sıkışık bir evreye geldi. Kendi-
mize bir yön çizmek için Türk ulusunun zarını atıp olumlu bir 
duruma girmek zamanı ise geçmek üzere bulunuyor.

Dış durum İstanbul’da şöyle görünüyor:
Fransa, İtalya, İngiltere, Türkiye’nin güdümü işini Amerika 

Senatosu’na resmi olarak önermekle birlikte, bütün güçlerini Se-
natonun bunu kabul etmemesi için harcıyorlar. Bölüşmeden pay 
kaçırmak elbette işlerine gelmiyor.

Suriye’de umduğunu elde edemeyen Fransa, zararını Türki-
ye’den çıkarmak istiyor. İtalya, namuslu bir emperyalist olduğun-
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dan, savaşa ancak Anadolu’nun bölüşülmesinde pay almak için 
girdiğini açıktan açığa söylüyor. İngiltere’nin oyunu biraz daha 
incedir.

İngiltere, Türkün birliğini, çağcıllaşlaşmasını, gerçek bir 
bağımsızlık kazanmasını, gelecek için bile olsa, istemiyor. Yeni 
araçlar ve görüşlerle tümüyle çağcıl ve güçlü bir Müslüman Türk 
hükümeti, başında Halife de olursa, İngiltere’nin Müslüman tut-
sakları için bir kötü örnek olur. Türkiye’yi bütün olarak İngiltere 
alabilse kafasını kolunu koparır, birkaç yılda kendisine gönülden 
bağlı bir sömürge durumuna getirir. Buna, en başta, özellikle ül-
kemizdeki din adamları çoktan isteklidir. Ama bunu Fransa ile 
döğüşmeden yapamayacağı için istemez. Fakat Türkiye’yi bütün 
olarak bırakmak zorunluluğu belirirse, yani bölüşmenin ancak 
askerlik yönünden büyük özverileri göze alarak elde edebileceğini 
anlarsa, Latinleri sokmamak için Amerika’nın güdümcülük görü-
şünü tutar ve destekler. Nitekim, İngiliz siyasa adamları arasında 
aslında bu düşünceye eğilimli olanlar var. Morison (Morisson) 
gibi tanınmış kişiler Amerika’nın Türkiye’de genel güdüm alma-
sını istiyorlar.

Bir başka çözüm yolu da Türkiye’yi, Trakya’dan, İzmir’den, 
Adana’dan, belki de Trabzon’dan ve kesin olarak İstanbul’dan 
yoksun bıraktıktan sonra, eskiden yabancılara tanınan kapitülas-
yonları ve bir gün, nasıl olsa çökecek iç sınırları içinde bağımsız 
bırakmak.

Biz, İstanbul’da kendimiz için bütün eski ve yeni Türkiye sı-
nırlarını kapsamak üzere geçici bir Amerikan güdümünü, kat-
lanabilir kötü durum olarak görüyoruz. Nedenlerimiz şunlardır:

1-  Aramızda nasıl olsa Hıristiyan azınlıkları kalacaktır. 
Bunlar hem Osmanlı uyruğu haklarından yararlanacaklar, hem 
de dışarıdaki bir Avrupa devletine dayanarak karışıklık çıkara-
caklar, boyuna işlerimize karışılmasına yol açacaklar, aslında 
göstermelik bağımsızlığımızı azınlıklar adına her yıl parça parça 
yitireceğiz.
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Düzenli bir hükümet ve asri bir yönetim kurulması için Pat-
rikhane’nin siyasal ayrıcalıkları ve azınlıkların güçlü devletler 
aracılığıyla, boyuna gözdağı verdirmeleri ortadan kalkmalıdır. 
Küçük ve güçsüz bir Türkiye bunu yapamayacaktır.

2-  Birbirini yok eden; çıkar, hırsızlık ya da serüven ve ün için 
yaşayanların tutkusunu yerine getiren hükümet anlayışı yerine, 
ulusun rahatlığını ve gelişimini sağlayacak ve halkı; köyleri, sağlı-
ğı ve düşünüşü ile çağcıl bir halk haline koyabilecek bir hükümet 
anlayışı ve uygulaması bize gereklidir, Bu işin istediği para, uz-
manlık ve güç bizde yok. Yabancı devletlerden ödünç para almak, 
siyasal tutsaklığı artırıyor. Kayırma, bilgisizlik ve çok konuşmak-
tan başka, olumlu bir sonuç veren yeni bir yaşayış düzeni yara-
tamıyoruz.

Bugünkü hükümet adamlarına değer vermese bile, halkı ve 
halk hükümeti kurmayı ayrı sayan Filipin gibi yabanıl bir ülkeyi 
bugün kendi kendini yönetebilen çağcıl bir makine haline koyan 
Amerika, bu konuda çok işimize geliyor. On beş yirmi yıl sıkıntı 
çektikten sonra yeni bir Türkiye’yi; her kişisi öğrenimi ve anlayışı 
ile gerçek bağımsızlığı kafasında ve cebinde taşıyan bir Türkiye’yi, 
ancak Yeni Dünya’nın yeteneği yaratabilir.

3-  Dış çekişmeleri ve kuvvetleri uzaklaştırabilecek bir yar-
dımcı bize gerek. Bunu ancak Avrupa dışında ve Avrupa’dan güç-
lü bir elde bulabiliriz.

4-  Bugünkü olupbittilerin kalkması ve ivedilikle davamızı 
dünyaya karşı savunabilmemiz için yeterince güçlü bir devletin 
yardımını istemek gerektir. Başka ülkeleri ele geçirmeye alışkın 
olan Avrupa’nın bin bir dalaveresine ve alçakça siyasasına karşı, 
böylece bir vekil adı altında, Amerika’yı kendimize kazanarak or-
taya atabilirsek Doğu sorununu (Şark meselesini) da, Türk soru-
nunu (Türk meselesini) da gelecek için kendimiz çözmüş olacağız.

Bu nedenlerden ötürü ivedilikle istememiz gereken Amerika 
da, kuşkusuz sakıncasız değildir. Onurumuzdan epeyce vazgeç-
mek zorunda bulunuyoruz. Yalnız, kimilerinin düşündüğü gibi 
Amerika’nın resmi kimliğinde dinsel eğilim ve dinden yana olma 
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yoktur. Hıristiyanlara para verecek misyoner kadını Amerikası, 
Amerika’nın yönetim makinesinde bir yer tutmaz. Amerika’nın 
yönetim makinesi dinsiz ve milliyetsizdir. O, çok düzenli, çeşitli 
soy ve mezhepte adamları çok bağdaşık olarak bir arada tutma-
nın yolunu biliyor.

Amerika, Doğu’da güdümcülük ve Avrupa’da başına dert 
almak istemiyor. Ama onların onur işi saydıkları şey, yöntem-
leri ve ülkeleriyle Avrupa’dan üstün bir ulus olmak isteğidir. Bir 
ulus, içtenlikle Amerikan ulusuna başvurursa, girdikleri ülkenin 
ve ulusun yararına nasıl bir yönetim kurabildiklerini Avrupa’ya 
göstermek isterler.

Resmi Amerika’nın önemli adamları arasında bizden yana 
epeyce bir eğilim belirdi. İstanbul’a Ermeni dostu olarak gelen 
birçok önemli Amerikalılar, Türk dostu ve Türk propagandacısı 
olarak döndüler.

Bu akımı yansıtan resmi ve özel Amerikan düşüncesi, gizli 
olarak şudur: Türkiye’yi hiçbir parçaya ayırmamak, eski sınırları 
içinde bütün olarak bırakmak koşuluyla genel ve bir tek güdüm 
kurmak istiyorlar. Suriye, Amerika komisyonu orada iken, genel 
bir kongre toplayarak Amerika’yı istemiştir. Amerika’da Suri-
ye’nin bu isteği pek sıcak karşılanmıştır.

Resmi Amerika, bizim topraklarımız üzerinde Ermenistan 
kurmaya eğilimli görünmüyor. Eğer güdüm alırlarsa bunu, bütün 
ulusları eşit koşullar altında bir yurt çocuğu sayarak alacaklarını 
en önemli çevrelerinden öğrendim.

Ancak, Avrupa kesin olarak bir Ermenistan sorunu ortaya 
çıkarmak, -özellikle İngiltere- Ermenilere ödünler vermek istiyor; 
Amerika kamuoyunda zulüm görmüş Ermeniler adına bir oyun 
oynamaya çalışıyor. Bizim düşünürleri Avrupa korkusu düşün-
dürüyor. Reşat Hikmet Bey gibi, Câmi Bey gibi, ulusal bütünlüğü-
müzü bile oluşturan siyasa adamlarımız, Ermeni sorunu için bir 
çözüm yolu salık veriyorlar. Resmi olarak size yazılıyor.

Çok tehlikeli günler geçiriyoruz. Anadolu’da olup bitenleri 
dikkat ilgi ve sevgiyle izleyen bir Amerika var. Hükümet ve İngi-



Öğrenciler İçin108

lizler bunun, Hıristiyanları öldürmek, İttihatçıları getirmek için 
bir hareket olduğunu elbirliğiyle Amerika’ya aşılamaya çalışıyor-
lar.

Her an bu ulusal eylemi durdurmak için kuvvet gönderilmesi 
düşünülüyor; bunun için İngilizleri kandırmaya çalışıyorlar. Ulu-
sal eylem ivedilikle ve olumlu isteklerle hemen kendini gösterirse 
(ve Hıristiyan düşmanlığı gibi bir tutumu da olmazsa) Ameri-
ka’da hemen destek bulacağını yine çok önemli çevreler kesinlikle 
söylüyorlar.

Sivas Kongresi toplanıncaya değin Amerika Komisyonunu 
alıkoymaya çalışıyoruz. Üstelik kongreye Amerikalı bir gazeteci 
göndermeyi bile belki başarabileceğiz.

İşte bütün bunlar karşısında, davamıza destek olabilmesi 
için, bu elverişli dakikaları yitirmeden, bölünme ve çökme kor-
kusu karşısında Amerika’ya başvurmak zorunda olduğumuzu 
sanıyorum. Vasıf Bey kardeşimizle bu konuda ortak olduğumuz 
noktaları kendisi de ayrıca yazacaktır.

Türkiye’yi, dayanç ve iradesi olan geniş kafalı bir iki kişi belki 
kurtarabilir.

Serüven ve savaş zamanı artık geçmiştir. Gelecek için gelişme 
ve birleşme savaşı açmak zorundayız. Sınırlarında bunca çocuğu 
ölen zavallı ülkemizin düşünce ve uygarlık savaşında kaç şehi-
di var? Biz Türkiye’nin hayırlı çocuklarından yarının kurucuları 
olmalarını istiyoruz. Rauf Bey kardeşimizle sizin, temelleri bile 
çöken zavallı yurdumuz için uzakları görerek birlikte düşünüp 
çalışmanızı bekliyoruz.

Saygılarımı gönderir, başarınıza dua ederim. Ulusal davada 
canıyla ve başıyla çalışanlar arasında gösterişsiz bir Türk eri al-
çak gönüllülüğü ile sizinle birlikte olduğumu bildiririm.

10 Ağustos 1919
Halide Edip 
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Afyonkarahisar (Karahisarısahip), 13.8.1919

On Beşinci Kolordu Komutanlığına

Mustafa Kemal Paşa’ya özeldir: İstanbul’daki çeşitli partile-
rin birleşerek, Amerika Komisyonuna verilmek üzere, aldıkları 
kararlar olduğu gibi aşağıda sunulmuştur:

1-  Ermenistan için, Türkiye’nin doğu sınırı üzerinde Erme-
nilerin işine yarayacak bir toprak parçası vermeyi, doğu illerinde-
ki Türklerin ve orada iş başında bulunan büyüklerin, gelecekteki 
rahatlıklarını ve özgür gelişmelerini düşünerek kabul edebilecek-
leri kanısında olduklarını; yalnız bu kanılarını, oradaki Kürtlerle 
işbirliği yapmış olmaları ve Kürtlerin de Ermenilere toprak ver-
mek düşüncesini hiç benimsemeyeceklerini bildikleri için açığa 
vurmak istemediklerini; açığa vursalar bile oradaki Türk çoğun-
luğunun aşağıdaki koşullara uyulma konusunda kendilerine sağ-
lam söz verilmedikçe bu düşüncede Kürtlerden ayrılmayacakla-
rını sandıklarını saptamışlardır. Şöyle ki: Birincisi, Türk ve Kürt 
çoğunluğu ile bunlar arasındaki başka azınlıkların oturdukları 
toprakların bütünlüğü; ikincisi, Türk bağımsızlığının tam olarak 
tanınması ve yürürlüğe konularak sağlama bağlanması; üçüncü-
sü, Türkiye’nin çağdaş uygarlığa erişebilmesi için, özgürce gelişi-
mini engelleyen etmenlerin kaldırılmasıyla Wilson ilkelerinde va-
dedildiği üzere bağımsızlığından ve haklarından en güvenilir bir 
biçimde yararlanmasına olanak verilmesi; dördüncüsü, bu konu-
larda ve Türklerin ilerlemesinin çabuklaştırılmasında yardımcı 
olacağını, Amerika’nın Milletler Cemiyetine (Cemiyeti Akvama) 
karşı yüklenmesi.

2-  Boşaltılacak topraklardan çıkarılacak olan Türk ve Kürt-
lerin yeni gönderilecekleri topraklarda hemen yerleştirilmesi ve 
hemen yeni topraklarından yararlanmalarını sağlamak için 
Amerika’nın yardım etmesi.
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3-  O bölgede ve özellikle Erzincan ve Sivas arasında yoğun 
olarak bulunan Ermenilerin de yeni Ermenistan sınırı içine gön-
derilmelerinin sağlanması.

4-  Ermenistan hesabına yapılacağını kestirdiğimiz toprak 
bırakma işi, bağımsız bir Ermenistan adına değil, ancak büyük 
ve çağcıl bir devletin güdümü altında gelişecek çağdaş bir devlet 
adına olacaktır. Çünkü, bugünkü Ermenistan’a toprak vermek, 
Türkiye’nin başına ikinci bir Makedonya derdi açmak olduğu 
gibi, Kafkasya için de bir etmen yaratmak demektir.

5-  Bütün bunlar, tartışılabilir bir “öneri” niteliğindedir. 
Bunların kesinleşmesi için yurttaki kurullarla ilişki kurulabilir-
se oraya Amerika Komisyonundan bir kişinin gönderilmesi çok 
gereklidir.

6-  Ve en son olarak, işin yasaya ve türeye uygun duruma 
getirilmesi için, Osmanlı Millet Meclisine bırakılması gerekir.

On İkinci Kolordu Komutanı
Salâhattin

Yalnız 12’nci Kor. 13. 8.19l9 günlü şifreye Y(yanıt)
İstanbul’daki çeşitli partilerin Amerika Komisyonu’na veril-

mek üzere aldıkları kararlar burada Heyeti Temsiliye’ce pek çok 
üzüntüye ve acınmaya değer görüldü. Çünkü birinci maddede 
Ermenistan’a doğu illerinden toprak verilmesi söz konusu olmak-
tadır. Oysa ezici çoğunluğu Türk ve Kürt olan bu illerden bir karış 
toprağın bile Ermeniler hesabına bugün için edimli olarak geçi-
rilemeyeceği gibi, çeşitli soydan gelen halk arasındaki tiksinti ve 
öç alma duygusunun korkunçluğu ve sertliği, Osmanlı Ermenileri 
geri gelseler bile illerde yoğun olarak yerleştirilmelerinin tehlike-
li olacağını göstermektedir. Bu duruma göre, suçlu olmayan Os-
manlı Ermenilerine gösterilecek en büyük kolaylık, eşit ve ada-
letli koşullar içinde yurtlarına dönmelerini kabulden başka bir 
şey olamayacaktır. Üçüncü maddede Erzincan ve Sivas arasında 
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yoğun bir Ermeni topluluğu bulunduğu kuruntusu bilgisizlikten 
ve anlayışsızlıktan başka bir şey değildir. Savaştan önce bile bu-
ralarda oturanların büyük çoğunluğu Türk, birazı Zaza denilen 
Kürtler ve pek azı da Ermeni idi. Bugün ise, varlığından söz edi-
lecek sayıda Ermeni yoktur. Öyle ise bu gibi dernekler, yetkilerini 
bilmeli ve bir iş yapmak isterlerse, hiç olmazsa Harbiye ve Hari-
ciye nazırlıklarının barış hazırlıkları için düzenledikleri resmi is-
tatistik ve grafiklere olsun başvurma sıkıntısından kaçınmamalı-
dırlar. İşbu telin, olduğu gibi İstanbul’a gönderilmesini rica ederiz.

Mustafa Kemal

Ankara’dan, 14.8.1919

Üçüncü Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanlığına

1-  Mustafa Kemal Paşa’ya: İstanbul’a gönderilmek üzere 
yazmış olduğunuz son yanıtlar, yerine ulaştırıldı ve buna karşı-
lık olan basılı raporla: Ahmet Rıza Bey, Ahmet İzzet, Cevat, Çü-
rüksulu Mahmut paşalar, Reşat Hikmet, Câmi, Reşit Sadi beyler, 
Esat paşalar gibi pek çok kişinin düşüncelerine uygun olan Kara 
Vâsıf ’ın yani Cengiz’in, Halide Edip Hanım’ın görüşlerini kapsa-
yan uzun mektuplar geldi. Bunlar sıra ile özetlenerek sunulacağı 
gibi asılları da Sivas’a gönderilecektir. Bunların hepsinde bir yar-
dımın gereksinmesi ileri sürülmekte ve bu yardımın Amerika’ca 
yapılması kolay katlanılır bir kötü durum olarak kabul edildiği-
nin gerekçesi bildirilmektedir. Basılı rapor; Câmi, Rauf Ahmet, 
Reşat Hikmet, Reşit Sadi beylerle Halide Hanım, Kara Vâsıf, Esat 
Paşa ve bütün parti ve derneklerin düşünceleri yoklandıktan 
sonra, büyük bir çoğunluğa göre düzenlenmiştir. Vakit varmış. 
Kongrede bir an önce iş görmek, Amerikalılar gitmeden durumu 
bildirmek gerekmiş. Amerikalıları oyalayarak gitmeleri geciktiril-
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meye çalışılıyormuş. “Kongre ivedilikle kesin bir karar verebilir 
mi?” sorusuyla Amerikalılar, bu düşünceyi benimsediklerini belli 
ediyorlarmış. Kongrenin toplanmasını çabuklaştırmanız rica olu-
nur.

Yirminci Kolordu Komutanı
Ali Fuat

Bu telde sözü geçen uzun mektuplar, günlerce telgrafçıları 
oyalayan şifre tellerle verildi. Birbirine ek olan o tellerden biri 
de şuydu:

Güvenlikle ilgilidir.

Kişiye özeldir.

Ankara’dan, 17 Ağustos 1919

Üçüncü Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanı Kâzım Beyefen-
di’ye

Mustafa Kemal Paşa Hazretleri’ne: 16.7.1919 ve 880 sayılı 
şifrenin dokuzuncu maddesine ektir:

Kara Vâsıf ’ın 10 sayılı madde ile ilgili olarak verdiği ek bilgi:

1-  Yardım için Amerika’yı isteyecek olursak ve bunu Doğu 
İlleri Kongresi, Ulusal Kongre bir istek gibi telle Hükümetimize 
bildirirse Wilson için, Amerika Kongresine karşı güzel bir daya-
nak olacağından, İstanbul’daki aydınların çoğu bu düşünceden 
yanadırlar ve böyle bir şey hazırlıyorlar. “Eğer Anadolu’da yapar-
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sa yararlı olur” diyorlar. Böyle olursa Amerika’nın güdümünden 
yararlanarak öbür alçakları çıkarabiliriz; sonra yalnızca Ameri-
kalılarla karşılaşabiliriz ve onlarla uğraşmak da kolay olur. Bir de 
Amerikalılar bizi pek çok kınıyorlar. Yani hükümeti aşağılıyorlar, 
ulusumuzu da kınıyorlar. Delegelerin İstanbul’dan çıkışını, Paris’e 
gidişini, andırıları... Sonra diyorlar ki: “Avrupa’nın göze alamadı-
ğını siz kabul ediyorsunuz. Örneğin: Avrupa büyük Ermenistan 
yapmıyor. Sizin Sadrazam Toros’tan sınır veriyor. Ermenistan 
istiyor. Oysa şimdiye değin Amerika Komisyonlarından hiçbiri-
si bile buna olabilir demedi. Genel raporlara göre Anadolu’da, 
Türkiye’de bir Ermenistan olmak şöyle dursun, özerk ve yersel 
yönetimler (muhtar mahallî idareler) kurmak bile olanaksızdır. 
Nüfusları yok. Toprakları yok. Bu yönetim çok büyük bir aske-
ri güce dayandırılmazsa olmaz. Ermenilerde bu kuvvet olamaz. 
Amerika ise bu iyiliği yapamaz. Öbür devletler de buna katlana-
maz. Elverir ki, oralarını ele geçirsinler ve (.....barış) yapsınlar. Bu 
da olamaz. Çekişme engeldir.” İşte İstanbul’un haberleri. Oraca 
üzerinde düşünülsün. Zaman epeyce dardır. Amerikan Kongresi 
hemen hemen Wilson’u dinlemek üzeredir.

2-  İstanbul’da önemli değinmeler yapılıyor. Onun için Mus-
tafa Kemal Paşa genel bir buyruk verir mi? Yoksa İstanbul’un 
karar ve çalışmasına uyar mı? Çalışmalardaki amaç, ulusun bir-
liği, yurdun bütünlüğü, bağımsızlığın ve egemenliğin sağlanması. 
Eğer Mustafa Kemal Paşa buraya genel bir buyruk vermezse ve 
kendisi de ivedilikle oradan Amerika ile İngilizlerle ve öbür dev-
letlerle ilişki kurmazsa elbette burada da çalışmalar ilerleyecektir. 
Belki aykırı bir şey olur. 

…
3-  Çolak Hüseyin Salâhattin ikiyüzlü gidiyor. Sadık Bey’in 

en gözde kullarından olan bu adamın önemli bir görev almaması 
düşünülüyor.

20’nci Kolordu Komutanı
Ali Fuat
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Kara Vâsıf Bey’e bildirmek üzere verilen yanıt şuydu:

Şifre

Kişiye özeldir. İvedidir.

152 

Erzurum’dan, 19.8.1919

Yirminci Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa Hazretleri’ne

17.8.1919 günlü tele Y. :

1-  Sözü edilen Amerikan güdüm ve yardımının pek çok 
dikkatle incelenmesi ve ulusal amacımızla karşılaştırılması pek 
önemlidir. İstanbul’da çalışanların amacı, ulusun birliği, yurdun 
bütünlüğü, bağımsızlık ve egemenliğin sağlanması diye anlatıldı-
ğına ve gösterildiğine göre, Amerika’nın güdümü kabul edilince 
bu amaç, dokunulmaz olarak kalabilir mi?

2-  Ulusal isteğe bağlı ve uygun olmayan kararlar hiçbir za-
man ulusça tanınmayacağından, ulusun ve yurdun alınyazısında 
ulusal vicdanı yansıtmaktan başka bir şey olmayan ödevimizi 
iyi yapabilmek için ulusal isteğin belirip birleşmesini beklemeden 
hiçbir işte yetkili görünmemiz doğru değildir. Bundan ötürü, bi-
zim yabancılarla ilişki ve bağlantı kurmamızın, kongre kararla-
rına dayanarak ulus adına yapılmasını yeğlemekteyiz. Çok şü-
kür yurdumuzdaki ulusal akımın pek çok gelişmesi, kökleşmesi 
ve güçlenmekte oluşu bizleri hep bu noktaya çekiyor ve çağırıyor.

3-  Şurası da dikkate alınmalıdır ki, ülkenin ve ulusun alınya-
zısı üzerinde Amerika, ya da herhangi bir devletle anlaşmaya yet-
kili olabilecek bir hükümet ancak ulusal egemenlik ilkesini kabul 
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eden ve bir ulusal kurulun varlığını onaylayarak ona dayanma 
yolunu tutan bir hükümettir. Bunun için İstanbul Hükümetinde 
görev alacak kişilerin ille bu nitelikte olması gerekir. Bizce böyle 
olduğu gibi sizin oradaki çalışmanız da bu noktanın sağlanması 
amacını gütmelidir.

4-  Yakında kongre kararlarını öğreneceksiniz. Gözlerinizden 
öperiz.

Mustafa Kemal

Bu belgelerden anlaşılıyor ki, bir kısım çevreler kesinlikle 
bir Amerikan mandası istiyorlar, bunun ardındaki tehlikeyi ya 
bilerek ya da bilmeyerek fark edemiyorlardı.

İşgali kötü bulmayan bir siyasa
Atatürk Nutuk’ta, bazı yöneticilerin İngilizlerin işgaline 

karşı hiçbir tepki göstermediğini, bilakis sanki onları destekler 
vaziyette olduğundan şöyle bahseder:

“Baylar, anımsarsınız, İngilizler Merzifon’u ve arkasından 
Samsun’u boşaltmışlardı. Bu nedenle ve Ferit Paşa Hükümeti-
nin düşmesi üzerine, Sivas halkı fener alayı yaptı, gösterilerde 
bulundu. Birtakım söylevler verildi. Bu sırada halk da ‘Kahrol-
sun işgal!’ diye bağırdılar. Sivas’ta çıkmakta olan İrade-i Milliye 
(Ulusal İrade) gazetesi, bu olayı olduğu gibi yazdı. Dâhiliye Na-
zırı Damat Şerif Paşa, bu gazetenin haberini söz konusu ede-
rek Sivas Valiliğine yaptığı bir bildirimde: ‘Kahrolsun işgal gibi 
yazılar, hükümetin şimdiki siyasasına uygun değildir.’ diyordu.

Bu ne demektir, baylar? Hükümet, düşmanların yurdu-
muza girişini kötü görmeyen bir siyasa mı güdüyordu? Yoksa: 
‘Kahrolsun işgal!’ denildikçe, ülkenin daha çok işgaline mi yol 
açılacaktı? İşgal ve saldırılar karşısında ulusun durup susması, 
işgalden üzülmüş görünmemesi mi akla ve siyasaya uygundu?
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Böyle bozuk ve hayvanca bir düşünce batış ve dağılış uçu-
rumuna dek tekmelenmiş bir devleti kurtarabilecek siyasaya 
temel olabilir miydi?

İşte bunun üzerine, 13 Ekim 1919’da Harbiye Nazırı Cemal 
Paşa’ya çektiğim bir telde: ‘Yurdun kimi yerlerinin boşaltıldığını 
gören ulusun, böylece ve daha da belirgin olarak, duygusunu 
göstermesini pek uygun ve yerinde gördüğümüzü’ bildirdikten 
ve: ‘Ulusun gerçek duygularına dayanarak hükümetin, haksız 
işgalleri tanımadığını resmi siyasa diliyle bildirmesini ve Ateş-
kes Anlaşması hükümlerine aykırı olarak, düşmanların bugüne 
dek işlerimize karışmalarını protesto etmesini ve düzeltme is-
temesini beklemekteyiz.’ dedikten sonra: ‘Bu durumdan yarar-
lanarak, hükümetin güttüğü siyasada, Heyeti Temsiliye’ce daha 
öğrenilmemiş yönler varsa aydınlatılmasını’ rica ettim. (belge 
153)

Delegemiz ve Harbiye Nazırı olan Cemal Paşa’nın verdiği 
yanıt çok ilgi çekicidir. (belge: 154)

18 Ekim 1919 günlü olan bu yanıtta, şu cümlelerin anlam-
ları dikkate değer:

‘Ulusal isteklere uygun olarak işleri yürütme sorumluluğu-
nu yüklenen İstanbul Hükümeti, tutumunda ve yürütümünde 
siyasanın gereklerini kollamak, yabancılara karşı daha konuk-
severce ve ılımlıca davranmak zorundadır.’”

Süngülerini ulusun kalbine saplayan yabancıları 
konuk sayan bir harbiye nazırı
Atatürk; Nutuk’ta, Osmanlı hükümetinin İngiliz işgalciler-

le işbirliği yaptığında duyduğu şüpheyi şöyle anlatıyor:
“Baylar, Rıza Paşa Hükümeti ve o hükümette Harbiye Na-

zırı olan kişi, sevgili yurdumuza giren, süngülerini ulusun can 
evine saplayan yabancıları konuk sayıyor ve onlara karşı konuk-
severce ve ılımlıca davranmakta zorunluluk görüyor! Bu ne dü-
şüncedir, bu ne kafadır? Ulusal istekler bu mu idi?
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Harbiye Nazırı: ‘Özellikle ulusal girişimlerin yanlış yorum-
lanması yolundaki çalışmaların daha güçten düşmediği şu sıra-
larda, bildirmiş olduğum sakıngan (ihtiyatlı) davranışların yer-
siz olmadığı kabul buyurulur.’ inancında olduğunu söyleyerek, 
ulusal girişimlerin dokunca (zarar) vermiş olduğunu kapalıca 
anlatıyor ve bu yüzden meydana gelen kötülüğü gidermek için 
aldığı önlemlerin yersiz olmadığını bize de kabul ettirmek usta-
lığını göstermeye çalışıyor.

Harbiye Nazırı, telyazısını şu cümle ile bitiriyor:
‘Erginliğini tanıtlamış olan soylu ulusumuzun güvenini 

kazanmış bulunan şimdiki hükümetin, yürütümünde serbest 
kaldıkça dışarıya karşı daha çok sözünü dinletebileceği açık bir 
gerçek olduğuna göre, sayın Heyeti Temsiliye’den hükümetin 
yaptığı işleri daha çok destekleyici olmalarını rica ederim.’

Baylar, Cemal Paşa gerçekten önemli noktalara dokunuyor. 
Önce, ulusun erginliğini kanıtladığını söyleyerek, bizim, ulus 
adına yol göstermemize ve uyarmalarımıza gereklik olmadığını 
anlatıyor ve bununla bizi ulus yanında gereksiz birtakım karışı-
cılar sayıyor. İkincisi, bizim, hükümeti serbest bırakmadığımızı 
ve bu yüzden dışarıya karşı sözünü dinletmeye engel olduğu-
muzu söylüyor.

Baylar, soylu ulusumuzun erginliğini tanıtlayan eserler, Er-
zurum, Sivas kongreleri ve bu kongrelerde aldığı kararlar ve bu 
kararların uygulanmasına çalışmakla, birlik ve dayanışma mey-
dana gelmesi ve Sivas Kongresi’ni yapanları yok etmeye kalkı-
şan Ferit Paşa Hükümeti’ni devirmek gibi işler, davranışlar ve 
uyanıklık idi.

Bu kadarla yetinmek, bütün bu çalışma ve davranışlarda 
olduğu gibi, ulusa yaptığımız kılavuzluk edici vicdan ödevin-
den, bundan sonra vazgeçerek hükümeti serbest bırakabilmek 
ancak, bir koşulla olabilirdi. O da, özgür davrandığı anlaşılacak, 
Millet Meclisine dayanan ulusal bir hükümetin, yurdun ve ulu-
sun alınyazısını tam anlamıyla sağlama bağladığına inanmaktı. 
Ulusun ‘Kahrolsun işgal!’ diye yükselen sızıltı çığlığını boğmaya 
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çalışan, duygusuz ve anlayışsız kimselerden kurulmuş, hayvan 
ve dokusunda hainlik bulunan bir hükümetin, böncesine, bil-
gisizcesine ve miskincesine davranışlarına seyirci kalmak; aklı, 
anlayışı ve yurtseverliği olan kimselerden istenebilir miydi?

Bir de baylar, Cemal Paşa: ‘Ulusun güvenini kazanmış bu-
lunan şimdiki hükümet’ sözüyle pek büyük ve açık bir yalan 
söylüyordu. Ulusun hükümete güveni daha gerçekleşmemişti. 
Bu söz, ancak ve hiç olmazsa, Millet Meclisi önünde hükümetin 
güvenoyu almasından sonra söylenebilirdi. Oysa daha Millet 
Meclisinin üyeleri bile seçilmiş değildi.

…
Heyeti Temsiliye’nin, kendileriyle uzlaşmayı gerekli gör-

müş olması, ulustan alınmış bir güven gibi sayılmak isteniyor. 
Eğer amaçları bu idi ise kendilerine güven aracı olan bu Kurulu 
aradan çıkarmaya çalışmak neden gerekli oluyordu?”
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10
“Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.”

Atatürk; eğer ki vatan işgal edilmiş, ordusu terhis edilmiş, 
limanları, ticarethaneleri ve tüm devlet kurumları ele geçirilmiş 
olsa ve memleketin başındakiler de bu işgalcilerle işbirliği yap-
mış olsa dahi, bir adım daha ötedeki olumsuzluğa işaret ediyor. 
Bu olumsuz durum, artık halkın da bitmiş, tükenmiş ve yok-
sulluğun pençesinde kıvranır vaziyette ümidini keser  olmuş 
vaziyetidir.

İşte böylesine olumsuz şartları basamak basamak en kö-
tüye doğru bir bir sıralıyor Atatürk… Bu olumsuzlukların en 
tehlikelisi, halkın fakir ve bitap düşerek bağımsızlığa olan ümi-
dini yitirmeye başlamasıdır. Eğer halk ümidini kesmiş ise, tek-
rar ayağa kalkmanın imkânı yok denecek dereceye inmiştir. İşte 
Atatürk burada, geniş bir vizyona sahip olmasını tembihliyor 
Türk gençliğine… Zira tüm imkânlar nihayete ermiş, fakirlik, 
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yokluk, açlık, silahsızlık, gıdasızlık, barınaksızlık içinde olsa 
bile, güvenlik ve her şey elden çıkmış olsa bile, Türk gencinin; 
tüm bunlardan dolayı moralini bozmadan, içindeki vatan sev-
gisi ve iman gücünü her daim koruduğu müddetçe elbette tüm 
bu karanlıklardan kurtulabilme şansının olduğunu vurguluyor.

Bu hususta Atatürk, Türk gencinin yüksek iman gücüne 
güveniyor. Tarihin en eski çağlarından bu yana Türk milleti 
birçok medeniyet inşa etmiştir ama bazen mağlup olduğu da 
olmuştur. Ancak diğerlerinden farklı olarak Türk milleti hiçbir 
zaman boyunduruk altında yaşamaya razı olmamıştır. Her za-
man kurtuluş ve bağımsızlığın bir yolunu bulup, bu dünya üze-
rinde özgür olarak yaşamaya devam etmiştir. Geçmişten gelen 
yüksek iman gücüyle donatılmış vatan sevgisi, Türk gencinin 
genlerine adeta işlemiştir. Bu cevher, her Türk gencinde potan-
siyel olarak vardır. Atatürk de bunu çok iyi bildiğinden, artık 
her şeyin bittiği, milletin de yokluk içerisinde kıvrandığı en zor 
koşullarda bile Türk gencinin yılmadan, azimle vatanını muha-
faza ve müdafaa edebileceğini, etmesi gerektiğini, etmek zorun-
da olduğunu, aksi halde bu yükün, omuzlarında bir vebal olarak 
kalacağını ifade ediyor.

Anadolu’yu Dinlediniz mi?
Acı işgal günlerinde, önemli devlet adamlarının da hazır bu-

lundukları toplantıda herkes, Türkiye’nin düştüğü acıklı duruma 
kendisine göre bir çare arıyor; Amerikan, İngiliz himayesinden 
dem vuruluyordu. Bir aralık, Mustafa Kemal Paşa’ya da sordular. 
Atatürk şu kısa yanıtı verdi:

“Efendiler, hepiniz konuştunuz, arzularınızı beyan ettiniz ve 
birbirinize sordunuz, hepinizi dinledik. Fakat... Anadolu’ya bir 
şey sordunuz mu? Anadolu’yu dinlediniz mi? Ona da soralım, bir 
de onu dinleyelim efendiler!”42

42  Kemal Arıburnu, Atatürk, Anekdotlar, Anılar
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Osmanlı yıkıldığında milletin içinde bulunduğu 
olumsuz şartlar
Bu vatan kolayına bağımsızlığını kazanmadı. Belki bizle-

re bugün çok uzak ve müphem şeyler gibi gelse de o karanlık 
dönemde Türk insanının içinde bulunduğu olumsuz koşullar; 
yaşadığı acılar, çektiği zorluklar ve tüm olumsuzluklara rağmen 
mücadele edip vatanının düşmanlardan kurtarması; unutulma-
ması, her daim hatırlanması ve örnek alınması gereken yaşan-
mış acı ama fedakâr öykülerle doludur.

Tarihimizi, geçmişimizi, bu milletin nasıl bağımsızlığını 
kazandığını, yedi düvele karşı nasıl onur ve gururuyla dimdik 
durduğunu unutmamalı ve atalarımızın bu fedakârlıkları ne-
ticesinde bugün bu topraklarda rahat bir şekilde yaşadığımızı 
unutmamalı, minnet, şükran borçlarımızı onlardan esirgeme-
meliyiz. Bu da yetmez, daha çok çalışarak ülkemizin her sahada 
en güçlü, en donanımlı, en müreffeh, en başarılı bir ülke haline 
gelebilmesi için azimle çalışmalıyız.

Ülkemizi bölmek, parçalamak isteyen, kardeşi kardeşe 
vurdurup kargaşa çıkarmak isteyenlere karşı her zaman uyanık 
olmalıyız. Bu millet, bin yıldan fazla bir süredir, ırk, soy, mez-
hep, lehçe ayırımı yapmadan İslam’ın birleştirici gücünü Ana-
dolu nefesiyle harmanlamış ve uzun müddetler boyunca barış 
içerisinde yaşamıştır. Yıkan değil, yapan olmuştur. Bunu unut-
mamalı ve her şart altında ülkemize ve bağımsızlığımıza sahip 
çıkmalı, birlik ve beraberliğimizi bozacak, yaralayacak en ufak 
bir hareketten bile kaçınmalı, böyle yapanları uyarmalıyız.

Osmanlı devleti yıkıldığında, Milli Mücadele’ye destek 
olmak için Türk milleti, yiyeceklerini, ellerindeki hayvanları 
ve maddi değeri olan tüm eşyalarını feda etmiştir. Hepsinden 
önemlisi insanlar kendilerini siperlere sürmüşlerdir ve milyon-
larca insan cephelerde can vermiştir. Halkın büyük bir bölümü 
işgaller sırasında bir çok maddi varlığını kaybetmiştir zaten, 
elinde kalan son birkaç parça ne varsa ordumuza vermiştir 
kurtuluş mücadelesi için. Halkın elinde olan tek maddi varlık 
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giyecekler ve ellerindeki büyük ve küçükbaş hayvanlardır. Bu 
giyecekler orduya verilmiş ve askerlerin giymesi için kullanıl-
mış, halkın elindeki büyük baş hayvanlar cephede yüklerin ve 
mühimmatların taşınması için kullanılmıştır. Tabi halk sadece 
ellerindeki maddi varlıkları değil, kendisini ve evlatlarını da 
ülkenin kurtuluşu için görevlendirmekle kalmamış, cephede 
savaşmışlardır. Yani malıyla olduğu kadar, canıyla ve kanıyla 
kurtuluş mücadelesinde yer almıştır. 

Kurtuluş Savaşı öncesinde ülkenin mali durumu çok kötü 
bir durumdaydı. Osmanlı Devleti, maddi ve mali zorunluluklar 
nedeni ile zaman zaman kâğıt para (banknot-kaime) çıkartmış-
tı. Ancak, çıkartılan kâğıt paralar Birinci Dünya Savaşı yılları-
nın enflasyonist baskısı altındaydı ve savaş uzadıkça ekonomi-
deki mal darlığının daha da artması sonucu doğan aşırı fiyat 
artışları karşısında hızla değer kaybetmeye başlamıştı.

Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin kapatılmasından bir 
gün önceki son toplantısında görüşülen ek ödenek kanun tasa-
rısı görüşmelerinde, İstanbul halkına ekmek sağlamak için İaşe 
Nazırlığını’nın üç milyon liralık ek ödenek sağlanması isteğine 
verilen bir cevapta Anadolu halkının büyük çoğunluğunun aç 
ve sefil olduğu, tarlalarda ancak dul, yetim ve ihtiyarların çalış-
tığı, hazinenin bomboş olduğu, borçlanma yolu ile para temi-
ninde bile güçlük çekildiği ifade edilmekteydi. 

1919 Mayısında devlet gelirlerinin önemli bir bölümü Dü-
yun-ı Umumiyye ve Tütün Rejisi idareleri gibi yabancı kökenli 
kuruluşların elindeydi. Bu nedenle devletin temel gelirlerinden 
olan vergi, harç ve diğer gelirlerden büyük bir kısmı bunların 
eliyle dış borç ödenmesi için toplanıyordu. Geri kalan gelirler 
ise savaş nedeniyle arada kaybolup gidiyordu.

Atatürk, halkın perişanlığına rağmen umudunu 
yitirmemişti
Elbette millet, yıllardan beri süre gelen savaşların etkisiyle 

psikolojik olarak çöküntü içerisindedir. İnsanların devlete olan 
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güvenleri gün geçtikçe bitmeye başlamış. Kurtuluş Savaşı yıl-
larında düşman artık tehdit olmaktan çıkmış bir işgal kuvveti 
olarak halkın içerisinde yaşamaktadır. Halk artık yok olmanın 
eşiğine gelmiş koskoca bir devletin çöküşünü izlemekten başka 
bir şey yapamaz olmuş. Ancak bu ülkeyi seven birçok kahra-
man vardır ve başlarında da Mustafa Kemal gibi bir yiğit vardır.

Mustafa Kemal Paşa Samsun’a çıktığı tarihte Anadolu’nun 
durumu perişandı. Uzun savaş yıllarının yarattığı felaketler 
yüzünden Anadolu’da devlet otoritesi kalmamıştı. Hükümet 
Anadolu’yu unutmuştu. Bölgesel yönetimler beceriksiz, bütün 
örgütler yıkılmış, particilik kavgaları en küçük kasabaya bile 
yayılmıştı. Halk ile yöneticiler arasındaki ilgi kaybolmuş, sivil 
idare acizlik içinde, ekonomik hayat yıkılmış ve kağıt paraya 
kimsenin güveni kalmamıştı. Ekonomik hayatla birlikte sosyal 
çöküntü başlamıştı. Erkeklerini kaybeden ailelerin durumları 
daha da kötü durumdaydı. Açlık, sefalet her geçen gün artı-
yordu. Birinci Dünya Savaşı sonuna doğru artan asker kaçağı 
ve bunların yaptığı soygun ve saldırı olayları yüzünden mal, 
can ve ırz güvenliği azalmıştı. Noksan jandarma kadroları ile 
güvenlik sağlamak olanaksızdı. Yine savaş sırasında Rus işgali 
dolayısıyla içerilere göç çok olmuştu. Yunan işgali üzerine de 
Batı Anadolu’dan içerilere göç başlamıştı. Bütün bunlar açlık ve 
sefaleti arttırmıştı. Samsun yöresinde, bütün bunlara ilaveten 
Rum çetecilerinin korkusundan, Türkler de çeteler kurmuşlar-
dı. Öyle ki, 1919’da Anadolu’da gezmek tehlikeleri göze almakla 
yapılabiliyordu.

Bu imkânsızlıkların yanı sıra, ülkenin bütünüyle kurtula-
bileceğine inanan kimse neredeyse kalmamıştı. Tam bağımsız 
yeni bir Türk devletinin ancak topyekûn bir savaşla kurulabile-
ceğine inanan tek kişi Mustafa Kemal idi. Mustafa Kemal Paşa 
dışında kurtuluş arayanlar, İtilaf Devletleri’ne karşı düşmanlık 
etmeden ve Padişah-Halife’ye canla başla bağlı kalmak şartıy-
la kurtuluş düşünüyorlardı. İtilaf Devletleri’nin alt edilmesiy-
le “Ulusal Bağımsızlık”, Padişah-Halife’nin alt edilmesiyle de 
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“Ulusal Egemenlik” kazanılacaktı. Ulusu bu inanç etrafında 
toplamak ve yeni bir savaşa hazırlamak gerekiyordu.

Bütün bu çaresizlikleri görenler, topyekûn bir savaşı dü-
şünmedikleri için, türlü kurtuluş düşüncesi ortaya çıkmıştı. Bu 
durumu Atatürk şöyle açıklıyordu:

Birincisi: İngiltere’nin koruyuculuğunu istemek. 
İkincisi: Amerika’nın güdümünü istemek.
Bu iki türlü karara varmış olanlar, Osmanlı Devleti’nin bir 

bütün olarak kalmasını düşünenlerdir.
Üçüncü karar bölgesel kurtuluş yolları ile ilgilidir. Örne-

ğin, bazı bölgeler, kendilerinin Osmanlı Devleti’nden koparıla-
cağı görüşünde ondan ayrılmamak yollarına başvuruluyor. Bazı 
bölgelerde Osmanlı Devleti’nin ortadan kaldırılacağına, Os-
manlı ülkesinin paylaşılacağına olupbitti gözüyle bakarak kendi 
başlarını kurtarmaya çalışıyorlardı. Bütün bu karar ve kurtuluş 
çarelerini yerinde bulmayan Mustafa Kemal Paşa kendi kararını 
şöyle açıklıyordu:

“Bu kararların dayandığı bütün kanıtlar ve mantıklar çü-
rüktü, temelsizdi. Gerçekte, içinde bulunduğumuz o günlerde, 
Osmanlı Devleti’nin temelleri çökmüş, ömrü tükenmişti. Os-
manlı ülkesi parçalanmıştı. Ortada bir avuç Türk’ün barındığı 
bir ata yurdu kalmıştı. Son olarak bunun da paylaşılmasını sağ-
lamak için uğraşılmaktaydı. Osmanlı Devleti, onun bağımsızlı-
ğı, Padişah, Halife, hükümet, bunların hepsi, kavramı kalmamış 
bir takım anlamsız sözlerdi. Neyin ve kimin dokunulmazlığı 
için kimden ve ne gibi yardım istemek düşünülüyordu? O halde 
sağlam ve gerçek karar ne olabilirdi? Baylar, bu durum karşısın-
da bir tek karar vardı. O da ulus egemenliğine dayanan, kayıtsız, 
şartsız, bağımsız yeni bir Türk Devleti kurmak!”
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11
“Ey Türk istikbalinin evlâdı! 

İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve 
Cumhuriyetini kurtarmaktır!”

“Ey Türk gençliği!” diye başlayan hitabede, Türk gencine 
görevleri, varlık nedenleri hatırlatılmış ve hemen ardından “tam 
bağımsız cumhuriyet” olan hazinesini korumak ve kollamakla 
sorumlu olduğu vurgulanmıştır. Ardından hangi şartlarda dahi 
olursa olsun bu görevi yerine getirmesi gerektiği hatırlatılırken, 
bu şartların neler olabileceği de en elim halleriyle ifade edilmiş-
tir. Tüm bu olumsuz koşullarda bile yüreğindeki vatan sevgisi 
ve yüksek imanın ışıklarının sönmemesi gerektiğini “bu ahval 
ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini 



Öğrenciler İçin126

kurtarmaktır” sözleriyle perçinleyen Atatürk, her şeyin yok 
olup bittiği, bir kurtuluş ümidinin bile görünmediği durumda 
bile Türk gencinin, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti’ni kurtarmakla 
görevli ve sorumlu olduğunu kesin kararlılıkla vurgulamıştır. 
Zira bugüne kadar Türk milleti, en zor koşullarda bile yılma-
mış ve bağımsızlığını elde etmiş onurlu ve şerefli bir millettir. 
Bu potansiyelin Türk gencinde her daim var olduğuna kuvvetle 
inanan Atatürk, Türk’ün damarlarında bulunan bu güçlü potan-
siyeli tekrar hatırlatmış ve her ne olursa olsun mücadele etmeyi 
ve mutlaka bir çözüm yolunun olabileceğine dair inanca sahip 
bulunmayı şiddetle istemiştir.

Türk Askeri
Alfabe toplantısında, 29-30 Ağustos 1928 Dolmabahçe. 
Şafak söküyordu. Doğacak güneş 30 Ağustos sabahının gü-

neşi idi. Bütün İstanbul, bu büyük zafer hazırlıklarını tamamla-
mıştı...

Hep birden kalkıldı. Atatürk’ü, Türk yurdunu ve Türk ulusu-
nu kurtaran en büyük zaferin yıldönümünü kutluyorduk.

Ulu Önder, kutlamaları derinlere bakan gözlerinin dalgınlığı 
içinde dinledi, dinledi:

“Bu zaferi kazanan ben değilim,” dedi. “Bunu asıl, tel örgüle-
ri hiçe sayarak atlayan, savaş meydanında can veren, yaralanan, 
kendini esirgemeden düşmanın üzerine atılarak Akdeniz yolunu 
Türk süngülerine açan kahraman askerler kazanmıştır. Ne yazık 
ki onların her birinin adını Kocatepe sırtlarına yazmak mümkün 
değildir. Fakat hepsinin ortak bir adı vardır: Türk Askeri.”

“Kutlamalarınızı onların adına kabul ediyorum.”43

Her şarta rağmen mücadele
Gençliğe hitabında Atatürk; “İşte, bu ahval ve şerâit için-

de dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!” 
43  Kemal Arıburnu, Atatürk, Anekdotlar, Anılar
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derken, bunu bizzat kendisi yapmış bir lider olarak gelecek ne-
sillerden istemektedir.

Memleket parçalanmış, dağılmış, yıkılmış, ekonomisi çök-
müş, yolları, limanları ele geçirilmiş ve işgal edilerek düşman 
bayraklarıyla donatılmış olsa da Atatürk tüm bu olumsuz şart-
ları zihinden bertaraf ederek milli mücadeleyi başlatmış ve tam 
bağımsızlık için kolları sıvamıştır. Bunun için elbette önce Türk 
milletinden ve çok değerli komutanlarından yardım ve destek 
almıştır. Ekibini iyi kurmuş, organizasyonunu iyi yapmış, gele-
ceğe dair planlarını oluşturmuştur. Elbette sadece karar vermek 
yetmez. Verilen karar, güçlü plan ve teşkilatlanmayla birlikte 
uygulanabilir ancak. Mustafa Kemal, yüksek imanlı bir vatan-
sever olmanın yanında güçlü bir teşkilatçıydı. İnsanları milli 
mücadele çatısı altında bağımsızlık mücadelesi için bir araya 
toplamayı başardı.

Ta gençlik yıllarından beridir zihninde tasarladığı güçlü 
bir milli devletin planlarını uygulamak için Samsun’a çıktığın-
da milletine olan sevgisi, vatanın bağımsızlığına olan aşkıyla el 
ele verecek ve milletine, çökmüş bir imparatorluktan yepyeni ve 
çağdaş bir cumhuriyetin doğmasında önderlik edecekti.

Samsun’a ayak basmasından hemen sonra Mustafa Kemal 
Paşa’nın görevlendirilme gerekçesine aykırı hareket ettiği iddi-
asıyla İngiliz General Milne, Üçüncü Ordu Müfettişi’nin faali-
yetleri hakkında Osmanlı Harbiye Nezâreti’ne şikâyette bulun-
makta ve karışıklıklara sebebiyet veren bu kişinin geri çağrıl-
masını talep etmektedir. Amiral Calthorpe da bir kaç gün sonra 
aynı anlamda teşebbüste bulunur. Harbiye Nezareti’nce bu tale-
be boyun eğilir ve Mustafa Kemal’e en kısa zamanda İstanbul’a 
dönmesi emredilir. İstanbul’dan azledildiğine dâir telgraf yola 
çıktığı anda, O da Harbiye Nezareti’ne ve Sultana sadece müfet-
tişlik görevinden değil, aynı zamanda ordudan da istifa ettiğini 
bildirir.44

44  Paul Dumont, Mustafa Kemal Atatürk, (Çev.Zeki Çelikkol), Kültür Bakanlığı Yay., 
1993, s.31-32.



Öğrenciler İçin128

Artık sâde bir vatandaştır ve elinde hiç bir güç yoktur. An-
cak o, mücadele edeceği milletleri bildiği kadar, birlikte yürüye-
ceği milletini de çok iyi tanımaktadır. Bunu, “Ben 1919 senesi 
Mayısı içinde Samsun’a çıktığım gün elimde hiç bir kuvvet yok-
tu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim 
vicdanımı dolduran yüksek ve manevî bir kuvvet vardı. İşte ben 
bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek yola çıktım.” 
sözleriyle ifade edecektir. Nitekim kısa bir süre sonra her taraf-
tan sevgi ve bağlılık mesajları gelir. Kazım Karabekir Paşa bizzat 
gelerek, “Size askerlerimin ve subaylarımın saygılarını iletirim. 
Geçmişteki gibi her zaman bizim saygı değer komutanımızsı-
nız. Size resmî otomobilinizi ve süvari muhafız takımını getir-
dim. Hepimiz emrinizdeyiz Paşam.” diyecektir.

Temmuz 1919’da Erzurum’a gelen Mustafa Kemal Paşa, gö-
revinden ve askerlikten 8 Temmuz 1919’da istifa etmiştir.45 Sam-
sun’a çıkışından henüz bir buçuk ay gibi kısa bir süre geçmiş 
olmasına rağmen bu süre içerisinde yaptığı faaliyetler ve verdiği 
mesajlar, başta İngilizler olmak üzere işgalcilerinin bütün he-
saplarını bozacak özelliktedir. Bir hafta kadar Samsun’da kaldık-
tan sonra Havza’ya geçen, oradan Amasya’ya giden Mustafa Ke-
mal Paşa, gerçekten de müfettişlik görevi dışında memleketin 
muhtelif yerlerinde cereyan eden olaylar ve özellikle Anadolu’da 
başlayan işgallerle ilgilenmeye, bildiriler yayınlamaya, yazışma-
lar yapmaya başlamıştır. Gönderdiği genelgelerinde, İzmir ve 
bunu takiben Manisa ve Aydın’ın işgalinin ilerideki tehlikeyi 
daha açık olarak hissettirdiğini, kabulü mümkün olmayan bu 
durum karşısında büyük ve heyecanlı mitingler yapılarak göste-
rilerde bulunulması ve tepkilerin dile getirilmesini ister.46

Samsun’dan Amasya’ya geçen Mustafa Kemal, 21/22 Hazi-
ran 1919 gecesi Amasya Genelgesi’ni yayınlar. Genelgenin mad-
deleri incelendiği zaman, burada millî bir devlet kavramı açıkça 
görülür. Zaten Amasya’dan Erzurum Kongresi’ne, oradan Sivas 
45  Fahrettin Kırzıoğlu, “Mustafa Kemal Paşa-Erzurum İlişkileri Üzerine Belgeler(1919-

1920)”,Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C.VII, S.20, (Mart, 1991), s.223.

46  Kemal Atatürk, Nutuk, 1919-1927, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara, 1989
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Kongresi’ne ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ile Cum-
huriyet’in ilânına kadar giden güzergâh, tamamen bağımsız ve 
millî bir devletin kurulması mücadelesidir. Amasya Genelge-
si’nde göze çarpan en önemli husus, “istiklâlin, yine milletin 
azim ve kararıyla kurtarılacağı” ifadesidir. Millî İrade unsuru 
artık Millî Mücadele ve Türk Devleti için temel ve sarsılmaz 
bir ön şart olmuştur. Ayrıca, hukukî altyapıyı hazırlayacak olan 
millî bir heyetin toplanması kararı da tarihî bir karar olmuştur.

Kurtuluş Savaşı başladıktan sonra millî bir devletin ku-
rulması görüşü resmen ilk defa Misak-ı Millî’de yer almış, bu 
görüş önce Erzurum Kongresi’nde kabul edilip, sonradan Sivas 
Kongresi’nde genişletilerek 28 Ocak 1920’de Meclis-i Mebusan 
tarafından onaylanmıştır. 

“Hürriyet ve istiklâl benim karakterimdir.” diyen Atatürk, 
“bence bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın 
vücut ve bekâ bulabilmesi, mutlak o milletin hürriyet ve istiklâ-
line sahip olması ile kâimdir” şeklindeki ifadeleriyle milletinin 
bağımsızlığına ne kadar düşkün olduğunu açıkça vurgulamak-
tadır. 

Tam bağımsızlık vazgeçilmezdir
“Ben, yaşayabilmek için müstakil bir milletin evlâdı kalma-

lıyım. Bu sebeple Millî İstiklâl bence bir hayat meselesidir. Mil-
letin ve memleketin menfaatleri gerektirdiği takdirde, milletler-
den her biri ile dostluk ve siyasî münasebetleri takdir ederim. 
Ancak benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin 
de, bu arzusundan vazgeçinceye kadar amansız düşmanıyım.”47 
diyen Atatürk, Haziran 1919’da Franklin Bouillon ile yaptığı gö-
rüşme sırasında “İstiklâl-i Tam” yani tam bağımsızlık hakkında 
şunları söylemiştir:

“Tam bağımsızlık denildiği zaman, elbette siyasi, malî, ik-
tisadî, adlî, askerî, kültürel ve benzeri her hususta tam bağım-
sızlık ve tam serbestlik demektir. Bu saydıklarımın herhangi bi-
47  Age
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rinde bağımsızlıktan mahrumiyet, millet ve memleketin gerçek 
anlamıyla bütün bağımsızlığından mahrumiyeti demektir. Biz, 
bunu temin etmeden barış ve sükûna erişeceğimiz inancında 
değiliz.”48

Tam bağımsızlık, devletin gelişmesini sağlayan önlemler-
le birlikte, gelişmeyi olumsuz yönde etkileyen veya engelleyen 
faktörlerin ortadan kaldırılması, iş ve eylemlerin serbest olarak 
yapılabilmesi için gereklidir. Nitekim Mustafa Kemal, büyük 
zaferin ikinci yıldönümünde, ekonomik alanda zaferler elde 
etmedikçe, bağımsızlığımızı koruyamayacağımızı, ana, dava-
nın ekonomik alandaki başarı ve bağımsızlıkta düğümlendiğini 
şöyle belirtmektedir:

“Ulusumuz, burada kazanıp katladığımız zaferden daha 
önemli bir ödev peşindedir. O ödevin yerine gelmesi, o zaferin-
de kazanılması ulusumuzun ekonomi alanındaki başarılarıyla 
sağlanmış olacaktı… Hiçbir uygar devlet yoktur ki, ordusundan 
ve donanmasından önce ekonomisini düşünmüş ve düzeltmiş 
olmasın. Yurdun ve bağımsızlığın korunması için, varlığı baş 
koşul olan bütün gereçler ve araçlar ekonomi alanındaki geliş-
meler ve olanaklar aracılığı ile oluşur, olgunlaşır…” bu düşün-
celer aynı zamanda ve haklı olarak tam bağımsızlığın gerçekleş-
mesini; ekonomik bağımsızlığa ve ekonomik güce bağlamakta-
dır.

Tam bağımsızlıkla ilgili olarak Atatürk çeşitli ortamlarda 
birçok kez fikirlerini ifade etmiştir. Bunlardan bazıları şöyledir:

“Bağımsızlık ve hürriyetlerini her ne pahasına ve her ne 
karşılığında olursa olsun zedeleme ve kayıtlamaya asla müsa-
maha etmemek; bağımsızlık ve hürriyetlerini bütün manasıyla 
koruyabilmek ve bunun için gerekirse, son ferdinin, son damla 
kanını akıtarak, insanlık tarihini şanlı örnek ile süslemek; işte 
bağımsızlık ve hürriyetin hakiki mahiyetini, geniş manasını, 
yüksek kıymetini, vicdanında kavramış milletler için temel ve 
ölmez prensiptir. Ancak bu prensip uğrunda her türlü fedakâr-
48  Age
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lığı, her an yapmaya hazır milletlerdir ki, devamlı olarak insan-
lığın hürmet ve saygısına lâyık bir topluluk olarak düşünülebi-
lirler.”49 

“Bağımsızlığı için ölümü göze alan millet, insanlık haysiyet 
ve şerefinin icabı olan bütün fedakârlığı yapmakla teselli bulur 
ve elbette esaret zincirini kendi eliyle boynuna geçiren miskin, 
haysiyetsiz bir millete nazaran dost ve düşman nazarındaki 
mevkii farklı olur.” 50

“Biz barış istiyoruz dediğimiz zaman ‘tam bağımsızlık is-
tiyoruz’ dediğimizi herkesin bilmesi lâzımdır. Bunu istemeye 
hakkımız ve kudretimiz vardır. On sene, yirmi sene sonra aşağı-
laşarak ölmekten ise şimdiden şeref ve haysiyetle ölmeyi üstün 
tutmalıyız.”51 

“Türk Milleti yüzyıllardan beri hür ve müstakil yaşamış ve 
istiklâli yaşamak için şart saymış bir kavmin kahraman evlâtla-
rından ibarettir. Bu millet istiklâlsiz yaşamamıştır, yaşayamaz 
ve yaşamayacaktır.” (21 Haziran 1922)

Atatürk’ün tam bağımsızlık anlayışı, milletin varlığı ve hu-
kuku için bütün kuvveti ile bizzat kendisinin meşgul olmasını 
öngörür ki, “Bir millet, varlığı ve hakları için bütün kuvvetiyle, 
bütün maddi ve fikri kuvvetleriyle ilgili olmazsa, bir millet ken-
di varlığını ve bağımsızlığını sağlamazsa, şunun bunun oyunca-
ğı olmaktan kurtulamaz” sözleriyle ifadesini bulan bu yaklaşım, 
Atatürk’ün milli egemenlik anlayışıyla da yakından ilgilidir.

19 Mayıs Milli Mücadele’nin miladıdır
Atatürk, Samsun’a çıkışını gazeteci Falih Rıfkı Atay’a şöyle 

anlatır:
“Beni İstanbul’dan çıkarmakla ağır bir yükten kurtulacak-

larını zannedenler, makul bir sebep aramakla meşgul idiler. Ni-
hayet bu sebep, işgal kuvvetleri zabitlerinin raporları ile dolu 
49  1928, Atatürk’ün S.D. II, S. 249

50  1927, Nutuk I, S. 13-14

51  1923, Atatürk’ün S. D. II, S. 89
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bir dosya halinde ellerine geldi. Bir gün Harbiye Nazırı rahmetli 
Şakir Paşa beni makamına davet etti. Bürosunun karşısına otur-
dum. Bir tek kelime söylemeksizin bana dosyayı uzattı: ‘Bunu 
okur musunuz?’ dedi. Dosyayı baştan nihayete kadar gözden 
geçirdim. Hulâsası şu idi: ‘Samsun ve havalisindeki birçok Rum 
köyleri Türkler tarafından her gün tecavüze uğramaktadır. Os-
manlı hükümeti bu vahşi tecavüzlerin önüne geçememektedir. 
Bu havalinin emniyet ve huzurunu temin etmek insaniyet na-
mına borcumuzdur.’ Raporlar İstanbul hükümetine verilirken 
bir de protesto ilave edilmişti: ‘Bu tecavüzleri men etmek lazım-
dır. Eğer siz aciz iseniz, vazifeyi biz üstümüze alacağız.’ Dosyayı 
okuduktan sonra Harbiye Nazırı’nın yüzüne baktım: ‘Emriniz 
paşam’ dedim...”52

Harbiye Nazırı Şakir Paşa’nın Mustafa Kemal’e verdiği dos-
yada, “İngilizlerin, bölgedeki asayiş durumundan yakınan bir-
çok raporları yer alıyordu. Güya birçok Rum köyleri her gün 
Türklerin saldırısına uğruyor, resmi makamlar buna engel ola-
mıyorlardı. İngilizler buna bir de protesto eklemişler ve bu sal-
dırılar hükümetçe önlenemediği takdirde, kendilerinin duruma 
el koyacaklarını bildiriyorlardı.”53

Atatürk bu olaya Büyük Nutuk’un 13. sayfasında şöyle de-
ğinir:

“Derhal ifade etmeliyim ki, bana bu yetkiyi onlar bilerek ve 
anlayarak vermediler. Ne pahasına olursa olsun, benim İstan-
bul’dan uzaklaşmamı arzu edenlerin buldukları sebep, ‘Samsun 
ve dolaylarındaki asayişsizliği yerinde görüp tedbir almak için 
Samsun’a kadar gitmek’ idi. Ben bu vazifenin yerine getirilme-
sinin bir makam ve yetki sahibi olmaya bağlı bulunduğunu ileri 
sürdüm. Bunda hiçbir mahzur görmediler. O tarihte Genelkur-
may’da bulunan ve benim maksadımı bir dereceye kadar sezen 
52  Falih Rıfkı Atay - Atatürk’ün Bana Anlattıkları, Sel Yayınları, 1955, s. 109-110

53  Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, Mutlakiyet Dönemi 1918-
1919, Cem Yayınları, İstanbul, 1992, s. 279-280
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kimselerle görüştüm. Müfettişlik vazifesini buldular ve yetki 
meselesiyle ilgili talimatı da ben kendim yazdırdım.”

Mondros Mütarekesi’nden sonra İtilaf Devletleri’nin Ana-
dolu’yu işgale başlamaları üzerine, Mustafa Kemal 9. Ordu 
Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı. 22 Haziran 
1919’da Amasya’da yayımladığı genelgeyle “Milletin istiklalini 
yine milletin azim ve kararının kurtaracağını” ilan edip Erzu-
rum Kongresi ve Sivas Kongresi’ni toplantıya çağırdı.

23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında toplanan 
Kongre öncesi, Erzurum’da Osmanlı ordusundan istifa etti ve 
kendisine ilk nüfus kaydını ve nüfus cüzdanını verecek olan 
Erzurum’un manevi hemşehrisi seçilerek Kuva-yi Milliye lideri 
oldu.

4 Eylül ve 11 Eylül 1919 tarihleri arasında da Sivas Kong-
resi’ni toplayarak vatanın kurtuluşu için izlenecek yolun be-
lirlenmesini sağladı. 27 Aralık 1919’da Ankara’da heyecanla 
karşılandı. 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
açılmasıyla ulusal kuvvetlerin tek merkezde toplanması ve Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin kurulması yolunda önemli bir adım atıl-
mış oldu. Meclis ve Hükümet Başkanlığına, Erzurum Milletve-
kili olan Mustafa Kemal seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Kurtuluş Savaşı’nın başarıyla sonuçlanması için gerekli yasaları 
kabul edip uygulamaya başladı. 

Türk kurtuluş mücadelesi 15 Mayıs 1919’da Yunanlıların 
İzmir’i işgali sırasında Hasan Tahsin tarafından düşmana ilk 
kurşunun atılmasıyla başladı. 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr 
Antlaşması’nı imzalayarak aralarında Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nu paylaşan I. Dünya Savaşı’nın galip devletlerine karşı önce 
Kuva-yi Milliye adı verilen milis kuvvetleriyle savaşıldı. Fakat 
işgalci emperyalist devletlere karşı başarılı bir mücadele için 
düzenli bir ordu şarttı. Türkiye Büyük Millet Meclisi düzenli 
orduyu kurdu, Kuva-yi Milliye-ordu bütünleşmesini sağlayarak 
savaşı zaferle sonuçlandırdı. 
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Mustafa Kemal yönetimindeki Türk Ulusal Kurtuluş Sava-
şı’nın önemli aşamaları şunlardır: 54

1. Sarıkamış (20 Eylül 1920), Kars (30 Ekim 1920) ve Güm-
rü’nün (7 Kasım 1920) kurtarılışı

2. Çukurova, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa sa-
vunmaları (1919- 1921)

3. İnönü Zaferi (6-10 Ocak 1921)
4. İnönü Zaferi (23 Mart-1 Nisan 1921)
5. Kütahya-Eskişehir Muharebeleri (10-24 Temmuz 1921)
6. Sakarya Zaferi (23 Ağustos-13 Eylül 1921)
7. Büyük Taarruz, Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ve 

Takip Harekâtı (26 Ağustos-9 Eylül 1922) 
Sakarya Zaferi’nden sonra 19 Eylül 1921’de Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Mustafa Kemal’e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanı-
nı verdi. Kurtuluş Savaşı, 24 Temmuz 1923’te İsviçre’nin Lozan 
kentinde imzalanan Lozan Antlaşması’yla sonuçlandı. Bu anlaş-
ma ile Sevr Antlaşması yürürlükten kalkmış, Türkiye Cumhuri-
yet’i Lozan Antlaşması temelleri üzerine kurulmuştur. 

23 Nisan 1920’de Ankara’da TBMM’nin açılmasıyla Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşu müjdelenmişti. Meclisin Türk Kur-
tuluş Savaşı’nı başarıyla yönetmesi, yeni Türk devletinin kuru-
luşunu hızlandırdı. 1 Kasım 1922’de hilafet ve saltanat birbirin-
den ayrıldı, önce saltanat ve daha sonra da hilafet (3 Mart 1924) 
kaldırıldı.

Atatürk, Eylül 1923’te başlattığı kurtuluş mücadelesini 
siyasi harekete dönüştürdü ve Halk Fırkasını kurdu. 29 Ekim 
1923’te Cumhuriyet ilan edildi. Atatürk oybirliğiyle ilk cum-
hurbaşkanı seçildi. 30 Ekim 1923 günü İsmet İnönü tarafından 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk hükümeti kuruldu.

Şüphesiz ki, 19 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal Pa-
şa’nın Samsun’a çıkması, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bir dö-

54  TBMM Web Sitesi
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nüm noktasıdır. Bu olay ile Türk Millî Mücadelesi fiilen başla-
mış oluyordu. Zira Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışından 
itibaren yürüttüğü faaliyetler tamamen millî bir Türk devleti 
kurmaya matuf faaliyetlerdir. Bu olay ile Türk Millî Mücadelesi 
de liderini bulmuş oluyordu. Bu itibarla Büyük Zafer’e giden yo-
lun başlangıcı “19 Mayıs”tır ve bu eşsiz mücadeleyi başlatan da 
“Atatürk” olmuştur. Zaferden sonra da tam istiklâlini ilân eden 
yeni bir Türk Devleti kurulmuştur.

Milli Mücadele’nin bu kısa özeti, Atatürk’ün “İşte, bu ahval 
ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kur-
tarmaktır” sözünün canlı örneğidir.
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12
“Muhtaç olduğun kudret,  

damarlarındaki asil kanda mevcuttur!”

Gençliğe Hitabe’sini “Muhtaç olduğun kudret, damarların-
daki asil kanda mevcuttur!” sözleriyle tamamlayan Atatürk, bu 
cümlesiyle, en baştan itibaren anlattığı en olumsuz koşullarda 
bile nereden güç ve ilham alacağını sembolik bir şekilde ifade 
etmektedir. Burada bahsi geçen “asil kan” ifadesi, kesinlikle 
bir ırkçılık ya da soy üstünlüğü anlamına gelmemektedir. Bir 
sembol olarak anılan “asil kan” ifadesi, Türk gencinin alacağı 
kuvvetin şifrelerinin kendi tarihinde, atalarının azim ve başarı 
örneklerinde saklı olduğunu işaret etmektedir. Buna göre Türk 
gençliğnini, istiklal ve cumhuriyetin tehlikeye girdiği en olum-
suz şartlarda bile, mücadele ruhunu, azmini ve ilhamını yine 
Türk milletinin kendi tarihinden alacağı anlaşılmalıdır.
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Atatürk, Türklüğü övüp ona güvenirken, bunu kendisinin 
geliştirmiş olduğu Atatürk Milliyetçiliği çerçevesinde ele alır. 
Atatürk Milliyetçiliği; ırk, soy, mezhep milliyetçiliklerini redde-
der. Atatürk milliyetçiliği, 1924 Anayasası’nın 88. maddesinde 
ve Atatürk İlkeleri’nde de belirtilmiş olan, din ve ırk ayrımı gö-
zetmeksizin, ulus tanımını dil, kültür ve siyasi birliktelik değer-
lerine dayandıran milliyetperverlik anlayışıdır.55

Osmanlı aydınları, Tanzimat’tan sonra Osmanlı milliyetçi-
liğini savundular, bazıları ümmetçiliğe yöneldi, ancak aynı üm-
metten olan Arap kavimleri de dış kışkırtmaların da etkisiyle 
Osmanlı Devleti’nden ve birbirlerinden bağımsız devletlere bö-
lündüler. Dünya Türkçülüğü’nü savunan Turancılık fikri de İtti-
hat ve Terakki Partisi mensuplarınca benimsenmiş milliyetçilik 
akımlarından biriydi. Enver Paşa bu hayal ile Tacikistan’da öldü.

Atatürk, bu akımlardan hiçbirine değer vermedi. O’nun 
milliyetçilik düşüncesi, tüm bunlardan çok farklı idi. Irkçılığı 
ve dinî farklılıkları reddeden Atatürk Milliyetçiliği; millî birlik 
ve beraberliği sağlayıcı bir anlayışa sahiptir. Atatürk, Türkiye’yi 
parçalamak için din ve milliyet gibi farklar ileri sürülerek yapı-
lan propagandaların millet fertleri üzerinde üzüntüden başka 
bir etki yapmadığını belirterek milletin bu fertlerinin de ortak 
geçmişe, tarihe, ahlâka, hukuka sahip olduklarını, geleceklerini 
ve talihlerini Türk milleti ile birlikte gören insanlara ayırım ya-
pılamayacağını belirtmiştir.56 Bu nedenle Atatürk’ün bahsetmiş 
olduğu “asil kan” , binlerce yıl boyunca aynı kaderi paylaşmış 
bir milletin hatırası ve geçmişi olarak değerlendirilmelidir.

İşte Türk genci, vatanını, istiklal ve cumhuriyetini koruma ve 
kollama vazifesinde, tarihini iyi öğrenmeli, Türk milletinin geç-
mişteki başarılarını ve sorunlara karşı geliştirdikleri çözümleri 
idrak etmeli ve tarihine saygı duyan bir bilinç içerisinde yaşama-
55  Cemal Avcı, Atatürk’ün Milliyetçilik Anlayışı, Çukurova Üniversitesi, Türkoloji 

Araştırmaları Merkezi

56  Afet İnan; Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün El Yazıları, Ankara, 2000
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lı, sorunlarına çözüm ararken atalarının metotlarından yararlan-
malı, gerekirse bu metotları daha da ileriye götürmeldir. 

Kırk asırlık Türk yurdu
1923 Martı’nın on beşinci pazar günüydü. Atatürk, Adana 

istasyonunda trenden inmiş, sağı solu dolduran halkın coşkun 
alkışları ve “Yaşa, varol!” sesleri arasında yaya olarak şehre gi-
diyordu.

Yarı yolda karalar giymiş bir kadın kalabalığı göze çarptı; 
sonra onların arasından ikişer levha taşıyan dört genç kız çıktı; 
Atatürk’ün önünde durdular, arkalarında bir kız daha göründü 
ve önüne geçti. Hıçkırıklar, iniltiler ve yalvarışlarla dolu bir nutuk 
söylemeye başladı. Bu genç kızın şahsın da henüz esir bulunan 
İskenderunlu Antakya’nın Türk olan bütün halkı, “Bizi de kur-
tar!”diye yalvarıyordu.

Herkesin gözleri yaşarmıştı; hıçkırıklarını tutamayanlar vardı.
Atatürk’ün de gözleri nemliydi ve başı eğilmiş gibiydi. Genç 

kızın nutku bitince, alnı yükseldi; mavi gözlerinde ve pembe yü-
zünden bir çelik parıltısı görüldü. Her kelimesi üzerinde kuvvetle 
durarak:

“Kırk asırlık Türk yurdu yabancı elinde kalamaz!” dedi.
On altı yıl sonra Hatay davasının en heyecanlı günlerinde 

hasta ve bitkin olmasına, mutlak istirahat tavsiyesine rağmen, 
Hatay’a yakın olmak için tekrar Adana’ya gitti. Dört saat ayakta 
durmak ve çalışmak gibi olağanüstü metanet gösterdi. Hatay kur-
tuldu, fakat Atatürk’ü kaybettik.

İsmail Habib bu bahsi şöyle bitirir:
“Hatay, Hatay!.. Seni kurtaran aynı zamanda senin şehidin 

oldu.”57

57  Niyazi Ahmet Banoğlu, Nükte ve Fıkralarla Atatürk, s. 97-98
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Türk Çocuğu, atalarını tanıdıkça daha büyük işler 
yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır
Atatürk, Türk gençliğine tarih bilinci bağlamında şöyle ses-

lenmektedir:
“Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak 

için kendinde kuvvet bulacaktır. Büyük devletler kuran ecdadı-
mız, büyük ve kapsayıcı medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu 
aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için 
bir borçtur.”

Bu sözleri söylerken, Türk milletinin geçmişten bu güne ka-
dar büyük medeniyetlere imza attığını, hiçbir zaman tutsaklığı 
ve sömürülmeyi kabul etmediğini ifade etmek istemiştir. Tari-
hin birçok dönemlerinde çeşitli saldırılarla karşı karşıya kalmış 
olan Türk milleti, vatan sevgisi ve azmi ile tüm bu sorunların 
üstesinden gelebilmeyi başarmıştır. Bu nedenle Atatürk, tarihi-
mize yönelerek, geçmişteki başarılarımızdan örnek almak sure-
tiyle daha ileriye gitmemizi bizlere önermektedir. Bunu derken 
de, ecdadımızı iyi tanımayı, onların başarılarından kendimize 
dersler çıkarmamızı salık vermektedir. Bu öneriden, sayılarca 
başarılı Türk insanının, çocukluğunda ve gençliğinde aldığı iyi 
eğitimler neticesinde bu başarılara mazhar olduğunun çıkarı-
mını yapmak yanlış olmayacaktır. Başarılı kişiler, çocukluk ve 
gençliklerinde iyi bir eğitim almanın yanında, kendini sürekli 
geliştiren, vatanını ve milletini seven, okuyan, araştıran, çalışan, 
üreten ve ülkesi için hiçbir fedakârlıktan çekinmeyen özellikle-
re sahiptirler.

Şanlı Türk zaferleri
Şanlı bir tarihe sahip olan Türk milletinin tarihe altın harf-

lerle yazılmış birçok zaferi vardır. Bunların hepsini bu kitapta 
anlatmak güç olacağında, belli başlı bazı zaferleri sırasıyla an-
latmak isteriz. Bu zaferler, sonunda Türk milletinin istikbali ta-
mamen değişmiş ve gelişmiştir.
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Talas Muharebesi

751 yılında bugünkü Kırgızistan sınırları içindeki Talas 
Nehri civarında, Abbasiler ve müttefiki olan Karluklar ile Çin-
liler arasında yapılan muharebedir. Çin ordusunun yenilgisi ile 
sonuçlanan savaş, gerek Çin, gerekse Türk ve İslam tarihi açı-
sından önemlidir. Türklerin Müslümanlıkla ilk tanıştığı kabul 
edilen bir savaştır. Türkler, Çinlilere karşı Abbasi devletinin ya-
nında yer alarak savaşmışlardır.

Malazgirt Zaferi
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Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında 
26 Ağustos 1071 tarihinde gerçekleşmiştir. Büyük Selçuklu Hü-
kümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru IV. Romen Diyojen 
arasında gerçekleşen savaşı Büyük Selçuklu Devleti kazanmış-
tır. Malazgirt Savaşı ile birlikte Türklere Anadolu’nun kapıları 
kesin bir şekilde açılmıştır. 

Miryokefalon Zaferi

Bizans İmparatoru I. Manuel, Türkmen akınlarını önle-
mek, Anadolu’daki Selçuklu ilerlemesini durdurmak için 1176 
baharında büyük bir orduyla harekete geçti. Hedefi Anadolu 
selçuklu Devleti’nin başkenti Konya’ydı. Fakat Konya’ya Eski-
şehir üzerinden değil, Selçukluları şaşırtmak için, Denizli yö-
resinden varmayı plânlıyordu. II. Kılıç Arslan komutasındaki 
Anadolu Selçuklu ordusu ve Türkmen grupları Bizans ordusu-
nu Miryokephalon’da (bugünkü Hoyran Gölü ile Kumdanlı ara-
sındaki dağ geçitlerinde) pusuya düşürdü. Bizans ordusu ağır 
kayıplar verdi, tüm ağırlıkları Selçukluların eline geçti. Savaş 
sonunda yapılan antlaşmayla Bizans, Eskişehir surlarının yı-
kılmasını ve bir miktar savaş tazminatı ödemeyi kabul etti. Bu 
savaş Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan çıkarabilmek umuduyla 
yaptığı girişimlerin sonuncusu oldu.
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Bafeus Muharebesi

Bapheus Muharebesi, veya Koyunhisar Muharebesi, 18-27 
Temmuz 1302 tarihleri arasında Osmanlı Beyliği ile Bizans İm-
paratorluğu’nun yaptığı muharebedir. Koyunhisar Savaşı, Os-
manlı Beyliği ve Bizans İmparatorluğu arasında yapılan tarih-
teki ilk silahlı çarpışmadır. Savaşı Osman Gazi yönetimindeki 
Osmanlı ordusu kazanmıştır.

Sırpsındığı Zaferi (1364)
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I. Murad dönemimde, Edirne ve Filibe’nin Osmanlıların 
eline geçmesiyle, Papa V. Urban’ın teşvikiyle Avrupa’da bir Haçlı 
ordusu oluşturuldu. Macar Kralı Layoş komutasındaki Haçlı or-
dusunu, Hacı İlbey liderliğindeki bir akıncı birliği ani bir baskın 
sonucu yok etmiştir. Bu zaferle, Balkan Devletleri üzerindeki 
Macarların etkisi kırılmış, Türklerin Balkanlardaki ilerlemele-
ri hız kazanmış, Edirne ve Batı Trakya daha emniyetli duruma 
gelmiştir.

Çirmen Zaferi (1371)

I. Murad dönemimde, Sırpsındığı yenilgisini telafi etmek 
isteyen Sırplar, Osmanlı kuvvetlerine karşı harekete geçti. Çir-
men’de yapılan savaşı, Osmanlı ordusu kazandı. Rumeli’nin bü-
yük kısmı Türklerin eline geçti. Makedonya’nm fethi kolaylaştı. 
Sırp ve Bulgar krallıkları Osmanlı üstünlüğünü tanıdı.

I. Kosova Zaferi (1389)
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Türklerin Balkanlardaki ilerlemeleri yeni bir Haçlı seferi-
nin düzenlenmesine sebep oldu. Vezir Çandarlı Ali Paşa komu-
tasındaki Osmanlı Ordusu, Bulgarları etkisiz hale getirdi. Türk 
Ordusu ilerleyerek Kosova’da Haçlılarla karşılaştı. Üstün haçlı 
ordusu Sultan I. Murad Hüdavendigar’ın kurdurduğu Topçu 
Ocağı’nın kullandığı topun etkisi ile dağıldı. Zaferin sonundaki 
gelişmeler şu şekilde olmuştur:

•	 Tuna Nehrine kadar olan topraklar Osmanlı Devleti’nin 
eline geçmiştir.

•	 Türklerin İslam dünyasındaki önemi artmıştır.
•	 Anadolu beylikleri bu savaş sırasında Osmanlı Devle-

ti’ne yardım gücü göndermiştir.
•	 Haçlı kuvvetleri ikinci defa mağlup edilerek Balkanlar-

daki fetihlere devam edilmiştir.
•	 Murat’ın şehit edilmesi üzerine Yıldırım Bayezid hü-

kümdar olmuştur.

Niğbolu Zaferi (1396)

Yıldırım Bayezid’in 1393’de Bulgar Krallığı’nı ele geçirmesi 
ve İstanbul’u kuşatması üzerine Avrupa’da yeni bir Haçlı ittifakı 
oluşturuldu. Macar, Fransız, Alman, İngiliz, Polonya ve Vene-
dik ordularından oluşan Haçlıların, Niğbolu Kalesi’ni kuşatma-
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sı üzerine, Yıldırım Bayezid, İstanbul kuşatmasını kaldırarak, 
Niğbolu önlerine geldi ve Haçlı ordusunu yendi.

Niğbolu Zaferi sonucunda, İslam halifesi, Yıldırım Baye-
zid’e Sultan-ı İklim-i Rum unvanını verdi. Böylece, Osmanlı-
ların İslam dünyasındaki etkinliği ve saygınlığı arttı. Osmanlı 
Devleti’nin Avrupa üzerindeki baskısı arttı. Macarlar, etkisiz 
hale getirildi. Eflak ve Boğdan prensleri, Osmanlı üstünlüğünü 
tanıdı. Balkanların güvenliğini sağlayan Yıldırım Bayezid, Ana-
dolu Türk birliğini sağlamak için Anadolu’ya yöneldi.

Varna Zaferi (1444)

Küçük yaşta bir şehzadenin (II. Mehmed) tahta geçmesi-
ni fırsat olarak gören Avrupa devletleri, Segedin Antlaşması’nı 
bozdular. Macarlar ve Lehlilerin önderliğindeki Haçlı ordusu, 
1444’de Varna önlerine geldiğinde, Osmanlı Devlet Adamları-
nın ve II. Mehmet’in (Fatih Sultan Mehmed) isteği doğrultu-
sunda babası II. Murat ordunun başına geçti. Osmanlı Ordusu, 
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Varna’da karşılaştıkları Haçlı ordusunu büyük bir yenilgiye uğ-
rattı. Macar Kralı Ladislas savaş sırasında öldü. Erdel Voyvoda-
sı János Hunyadi kaçtı. Varna zaferi ,Osmanli Devleti’nin daha 
önce aldığı yenilgilerin izlerini sildi ve Balkanlarda’ki Osmanlı 
egemenliğini daha da arttırdı.

II. Kosova Savaşı (1448)

İkinci Kosova Meydan Muharebesi, Sultan II. Murat ön-
derliğindeki Osmanlı ordusu ile Macar kumandanı János Hun-
yadi önderliğindeki bir müttefik ordusu arasında yapılmış bir 
muharebedir. Savaş, Osmanlı Devleti’nin zaferiyle sonuçlan-
mıştır. Savaş sonrasında Avrupalı devletler Osmanlıların Bal-
kanlar’daki varlığını kabullendiler. Böylece 1683’e kadar(II. Vi-
yana Kuşatması) Avrupalılar savunmaya geçti. Osmanlı Devleti 
bu sayede Tuna nehri kıyısına kadar olan bölgenin güvenliğini 
sağlamış oldu.
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İstanbul’un Fethi (1453)

21 Nisan 1453 günü Sultan Mehmet 72 parçalık bir donan-
mayı‚ Tophane’den karadan yağlı kızaklar üzerinde çektirerek‚ 
Tophane-Kasımpaşa güzergâhından geçirerek Haliç’e indirir. 
Bu durum düşman tarafında şaşkınlık ve moral bozukluğuyla 
karşılanır. 29 Mayıs 1453 tarihinde günlerce süren yıpratıcı hü-
cumlardan sonra ve kuşatmanın 53. gününde‚ bugünkü Topka-
pı ile Vatan Caddesi arasında bulunan Kale Kapısı denilen bö-
lümde bulunan surlarda açılan gediklerden Türk orduları şehre 
girerler. İstanbul’un Fethi ile birlikte Bizans İmparatorluğu da 
tarih sahnesinden çekilir.

Fethin sonucunda gerçekleşen olaylar özetle şu şekildedir:
•	 Osmanlı Yükseliş Dönemi’ne girmiştir. 
•	 Bizans’ın yarattığı tehlike ortadan kalktı.
•	 Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan ticaret yolları ele geçi-

rildi.
•	 İpek Yolu’nun Avrupa’ya giden kolu ele geçirildi.
•	 İstanbul, Osmanlı Devleti’nin başkenti yapıldı ve II. 

Mehmed, “Fatih” unvanını aldı. 
•	 Osmanlı Devleti’nin İslam Dünyası’ndaki saygınlığı art-

tı. 
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•	 Fener Rum Patrikhanesi Osmanlı himayesine girdi.
•	 Orta Çağ kapanıp, Yeni Çağ açıldı.
•	 Fetih sırasında kullanılan büyük topların, en güçlü sur-

ları bile yıkabileceği görüldü. Bu denli güçlü topların 
yapılması, Avrupa’daki derebeyliklerin yıkılmasına ve 
merkeziyetçi krallıkların güçlenmesine neden oldu.

•	 İpek Yolu’nun Orta Asya’dan Avrupa’ya giden kolunun 
Osmanlı Devleti’nin eline geçmesi, Avrupalıları yeni ti-
caret yolları arayışına yöneltti. Bu olay coğrafi keşiflerin 
nedenlerinden birini oluşturdu. Fetihten sonra İtalya’ya 
giden bilim adamları, orada eski Yunan ve Roma eser-
lerini inceleyerek Rönesans’ın başlamasına katkıda bu-
lundular.

Mercidabık Zaferi (1516)

Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sırasında Memluk Devle-
ti ile yapılan ilk ve kati neticeli savaştır. 24 Ağustos 1516’da Os-
manlı ordusu ile Memluk ordusu arasında Halep şehrinin ku-
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zeyinde yapılan savaşı Osmanlılar kazandı. Muharebenin sonu-
cunda Suriye, Lübnan ve Filistin Osmanlı topraklarına katıldı.

Ridaniye Zaferi (1517)

22 Ocak 1517 yılında Osmanlı Devleti ile Memlûk Sultanlı-
ğı arasında geçen muharebedir. Muharebeyi Yavuz Sultan Selim 
komutasındaki Osmanlı ordusu kazanmıştır. Memlûk Sultan-
lığının ortadan kalkması, Osmanlı İmparatorluğu’na Suriye, 
Filistin, Elcezire, Hicaz ve Mısır’ı kazandırdığı gibi Afrika’da 
Nübye’ye kadar uzanan yerler de Osmanlı topraklarına katıldı. 
Aynı zamanda Yavuz, Abbasi halifesinden hilafeti de alarak İs-
lâm dünyası üzerinde etkin bir konuma sahip oldu. Suriye ve 
Mısır’ın ele geçirilmesi ekonomik açıdan da büyük yararlar sağ-
ladı. Osmanlılar Kızıldeniz ticaret yoluna sahip oldukları gibi, 
Kıbrıs Adası nedeniyle Venediklilerin daha önce Memlûklara 
verdikleri 8.000 duka altını bu kez Osmanlılara vermek zorun-
da kaldılar.
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Bu zaferle birlikte Memlûk Sultanlığı yıkılmış, bütün top-
rakları Osmanlı egemenliğine girmiştir. Memlûk Sultanlığı ta-
rihe karışmış, Osmanlı Devleti Mısır’a hâkim olmuş ve Halife-
lik Osmanlılara geçmiştir. Mısır’daki kutsal emanetler İstanbul’a 
getirilmiştir. Osmanlı Devleti, Doğu Akdeniz’in ve Baharat 
Yolu’nun tek hâkimi durumuna yükselmiş; Kızıldeniz ve Hint 
Okyanusuna açılmıştır.

Mohaç Zaferi (1526)

II. Louis tarafından komuta edilen Macar ordusu ile Ka-
nunî Sultan Süleyman tarafından komuta edilen Osmanlı or-
dusu arasında 29 Ağustos 1526’da yapılan ve Macaristan’ın bü-
yük bölümünün Osmanlı hâkimiyetine girmesiyle sonuçlanan 
savaştır. Savaş, sayıca üstün Osmanlı ordusunun hafif süvarileri, 
o zamana kadar Avrupalıların karşılaşmadıkları 300 seyyar top 
ve etkin tüfek kullanımı sayesinde, Macar ordusunun esas gücü 
olan ağır süvarilerini kısa sürede kaybetmelerini takiben, ağır 
bir Macar yenilgisi ile sonuçlanmış, Osmanlı Ordusu, Macar 
Ordusu’nu hezimete uğratmıştır. Savaş iki saat kadar sürmüştür.
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Preveze Deniz Zaferi (1538)

27 Eylül 1538 yılında Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin 
Paşa ile Andrea Doria komutasındaki Haçlı Donanması arasın-
da meydana gelmiş, Arta Körfezindeki Preveze Kalesi kıyıların-
da Osmanlı ile Haçlılar arasında yaşanan bu savaşta Barbaros 
Hayrettin Paşanın zaferiyle sonuçlanmıştır.

Türk tarihinin en büyük deniz savaşıdır. Kanunî Sultan Sü-
leyman zamanında, Mohaç Zaferi’nden 12 yıl sonra kazanılan 
Preveze Deniz Savaşı, Türk ordusunun denizlerde de gücünün 
doruğuna ulaştığını kanıtlayan bir savaştır. Türk ordusu Mo-
haç’ta bütün birleşik Avrupa ordularını yendiği gibi, Türk do-
nanması da birleşik Avrupa donanmasını Preveze’de yenilgiye 
uğratmıştır, Akdeniz bir Türk gölü haline getirilmiştir.
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Cerbe Deniz Zaferi (1560)

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Tunus eyaletinin 
Cerbe Adası yakınlarında Osmanlı Devleti ile İspanyolların 
önderliğindeki Haçlı donanması ile yapılan bir savaştır. Haçlı 
donanmasında İspanyol İmparatorluğu, Venedik Cumhuriye-
ti, Papalık Devleti, Ceneviz Cumhuriyeti, Savoya Dükalığı ve 
Hospitalier Şövalyeleri yer aldı. Savaş, Kaptan-ı derya Piyale 
Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması’nın kesin galibiyeti 
ile sonuçlanmıştır. Savaşın kazanılmasında tecrübeli denizcile-
rimizin önemi çok büyüktür. Turgut Reis, Kurdoğlu Muslihid-
din Reis, Uluç Ali Reis ve Seydi Ali Reis gibi denizcilerimiz bu 
savaşta önemli görevler üstlenmiştir.
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Kıbrıs’ın Fethi (1571)

Kıbrıs Venediklilerin elinde bulunmaktaydı. Mısır’ın alın-
masından sonra Memluklülere vergi veren Kıbrıs, Osmanlılara 
vergi vermeye başlamıştı. Ekonomik, stratejik ve coğrafi yönden 
çok önemli olan Kıbrıs seferinin kolay olacağı düşüncesiyle Ka-
nuni’nin oğlu II. Selim tarafından görevlendirilen Lala Mustafa 
Paşa Kıbrıs Seferine taraftar olurken, Sokullu Mehmed Paşa ise 
yeni bir Haçlı Seferine yol açacağı endişesiyle Kıbrıs’ın fethine 
muhalif kalmıştı. 

1570 yılının Ekim ayında Kıbrıs’taki irili ufaklı tüm şehirler 
alınmış, Kıbrıs’ın başkenti durumundaki Lefkoşe Osmanlıların 
eline geçmişti. Ancak Kıbrıs’ın en önemli kentlerinden olan 
Magosa henüz alınamamıştı. Lala Mustafa Paşa komutasındaki 
Osmanlı birlikleri, yardımcı birliklerin de gelmesiyle, Magosa 
kalesini karadan ve denizden kuşatmaya başladı. Yaklaşık bir yıl 
süren kuşatmadan sonra Magosa da teslim olmak zorunda kaldı 
(4 Ağustos 1571). Adaya Türkler yerleştirildi.
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Bağdat Seferi (1638)

Sultan Dördüncü Murad, İran’ın doğuda yeni işgallere baş-
laması ve geri alınan Revan’ın kaybedilmesi üzerine, 16 Kasım 
1638’de Bağdat önlerine geldi. Bağdat Kalesi otuz yedi gün bo-
yunca kuşatıldı. Sultan Dördüncü Murad, genel saldırıya geçil-
mesine karar verdikten sonra yapılan mücadelede kale teslim 
oldu. Yapılan Kasr-ı Şirin Antlaşması’yla, Azerbaycan ve Re-
van Safevilerde, Bağdat Osmanlılarda kaldı. İki ülke arasında-
ki Zagros Dağları sınır kabul edildi. Bugünkü Türk-İran sınırı 
büyük ölçüde bu antlaşmayla çizilen sınır esasına dayanır. Bu 
antlaşmayla, on dört sene on bir ay önce bir ihanet sebebiyle 
Safevilere geçen Bağdat, artık kesin olarak Osmanlı idaresine 
geçti. Sultan Dördüncü Murad bu zaferden sonra “Bağdat Fati-
hi” diye anıldı.
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Çanakkale Zaferi (1915)

Çanakkale Cephesi, I. Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletle-
ri’nin saldırısı sonucu açılmış bir cephedir. Dünya tarihinin en 
kanlı savaşlarının yapıldığı Çanakkale Cephesi’nde Türk ordu-
su olağanüstü bir başarı göstererek on binlerce şehit vermesine 
rağmen düşmana geçit vermemiştir. İngiliz savaş gemileri, Nus-
ret Mayın Gemisi ile bir gece önce gizlice döşenen mayınlara 
çarparak, Boğaz’ın derinliklerine gömülmüştür (18 Mart 1915). 
Mustafa Kemal; Anafartalar, Arıburnu, Conkbayırı ve Kilitba-
hir’de düşmanı yenerek önemli başarılar elde etmiştir. “Ben size 
taarruzu değil ölmeyi emrediyorum!” sözünü Türk askerine 
söyleyerek, savaşın ne pahasına olursa olsun kaybedilmemesi 
gerektiğine işaret etmiştir.

Kurtuluş Savaşı (1919-1922)
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19 Mayıs 1919 yılında Samsun’a çıkarak Milli Mücadele 
ateşini yakan Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları Anadolu’daki 
direniş hareketini örgütlediler. Kongreler, Kuva-yı Milliye di-
renişleri gerçekleştirildi. Nihayet 23 Nisan 1920’de TBMM’nin 
Ankara’da açılmasına karar verildi.

Milli mücadele olarak da bilinen Türk Kurtuluş Savaşı, Bi-
rinci Dünya Savaşı’ndan sonra meydana gelen ve 1919 ile 1922 
yılları arasında süren uzun bir dönemi kapsamaktadır. Savaş-
tan sonra yenilen Osmanlı Devleti’ni, Mondros Ateşkes ile Sevr 
Antlaşması gibi ağır maddeler içeren anlaşmaların imzalanma-
sı için zorlayan İtilaf Devletleri’nin Osmanlı topraklarını işgal 
etmeleri üzerine siyasi, askeri olarak Misak-I Milli sınırlarını 
korumak için girilen mücadeledir. Askerlerin yanında halk da 
topyekûn mücadeleye girerek vatanını korumuştur.

Kurtuluş Savaşı, son Osmanlı padişahı olan Vahdeddin’in 
Mustafa Kemal Paşa’yı Samsun’da görevlendirmesinin ardından 
başlatılan kongrelerle fiilen devreye girmiştir. Kurtuluş Savaşı 
11 Ekim 1922 tarihinde Mudanya Mütarekesi ile, 24 Temmuz 
1923 tarihinde Lozan antlaşması ile resmen sonlanmıştır.

Tarihe iz kazımış Türk büyükleri
Atatürk’ün “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük 

işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır” sözüne istinaden 
tarihte birçok başarılı Türk insanından bahsetmek istiyoruz 
bu başlık altında. Elbette bu insanların sayısı, sadece bu başlık 
altında yazılanlar kadar değildir. Bu büyük insanları saymaya 
kalktığımızda bir kitaba değil, ciltler dolusu külliyatlara sığdır-
mamız mümkün değildir. Çünkü Türk milleti, tarihten bu yana 
birçok büyük insan yetiştirmiş ve büyük medeniyetler kurmuş-
tur. Bu başarılı insanları sembolize edebilecek isimleri özetle-
meye çalıştık burada…

Şu da unutulmamalıdır ki, Atatürk’ün bahsetmiş olduğu 
Türk milleti; ırk ve kan olarak değil, tarihten bu yana aynı ka-
deri paylaşmış, birlikte var olmaya devam etmiş, kültürel bağlar 
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kurmuş olan yüce bir milletin aynı vatan üzerindeki asli un-
surlarının adı olarak anlaşılmalıdır. Atatürk milliyetçiliği, bir 
kafatası ya da kan milliyetçiliği değil, bu cennet vatanımızda 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin vatandaşı olarak yaşayan, bu 
ülkenin kaderini paylaşan, ekmeğini yiyen, suyunu içen tüm 
kardeş halkların bütününü ifade etmektedir.

Fatih Sultan Mehmed

Çağ kapatıp çağ açan cengâver, bilim adamı, şair ve gönül 
ehli hükümdar… 1481 yılına kadar hükümdarlık yaptı ve bizzat 
25 sefere katıldı. İstanbul’un fethi hazırlıkları sırasında “Şahi” 
adı verilen topların yanında, tekerlekli kuleler ve aşırtma gül-
lelerin üretilmesi çalışmalarını bizzat katılarak yürüttü. Zeytin-
yağı döktürerek insanlık tarihinde yağla makine soğutmasını, 
havan topunun balistik hesap ve planını yaparak dik mermi 
yollu ilk silahı keşfeden de odur. Fetih sırasında, Haliç civarı-
na çekilen zincirlerin aşılmasının herkes tarafından imkânsız 
görüldüğü bir zamanda o, Tophane önündeki kıyıdan başlayıp 
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Kasımpaşa’ya kadar ulaşan bir güzergâh üzerine kızaklar yer-
leştirilmesini sağlayarak, bir gecede yaklaşık 70 gemiyi karadan 
yürüterek haliç sularına indirdi. Fatih, klasik manada Osmanlı 
Devleti’nin idari kurucusu sayılabilir. Bu anlamda Fatih, Ka-
nunnamesi ile Atam-Dedem Kanunu dediği gelenekleri yazılı 
hale getirmiş ve buna Kanunname-i Ali Osman denmiştir. Bi-
lime ve sanata önem veren hükümdar, devrin ünlü bilgini Ali 
Kuşçu’yu İstanbul’a getirterek çalışmalarına destek vermiştir. 
Ayrıca ünlü ressam Bellini’yi de İstanbul’a davet ederek meşhur 
Fatih portresini çizdirmiştir.

Yavuz Sultan Selim

Sekiz yıllık iktidar dönemine, tahmin edilemeyecek ba-
şarılar sığdıran en başarılı Osmanlı padişahlarındandır. Yavuz 
Sultan Selim; kısacık ömründe Trabzon’dan Mısır’a, Mısır ve 
Hicaz’dan İstanbul’a kadar bütün Orta Doğu coğrafyasına hük-
metmiştir. Yavuz Sultan Selim, devlet hazinesini ağzına kadar 
doldurmuştur. Ayrıca “Selimî” mahlasıyla şahane şiirler yaz-
mıştır.
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Kanunî Sultan Süleyman

Avrupa Dünyası’nda Muhteşem Süleyman (Suleiman the 
Magnificent) olarak anılan Kanunî Sultan Süleyman, 46 yıl 
devletin başında kalmış ve ülkesini sosyal, ekonomik, kültürel, 
sosyal, sanatsal alanda zirveye çıkarmıştır. Devlet sınırlarının 
en geniş olduğu döneme imza atan Kanunî, sadece iki saatte 
sonlandırdığı Mohaç Muharebesi’nin ardından Viyana’yı kuşat-
mıştır.

Kanunî devrinde, imparatorluğunun bir ucundan güneş 
doğar, öbür tarafından batardı. Osmanlı bir “güneş ülkesi” idi. 
İmparatorluğun içinde yaşayan Müslüman, Hıristiyan ve diğer 
topluluklar tam bir hürriyet ve saadet içinde idiler. Süleyman, 
babası Yavuz gibi güçlü bir hükümdar ve kuvvetli bir şairdi. 
“Muhibbî” mahlasıyla şiirler yazıyordu. Bütün şiirleri bir Dîvan 
halinde toplanmıştır. “Olmayâ devlet cihânda bir nefes sıhhat 
gibi” dizeleri ona aittir. XVI. asırda Türklerin hakanı, bütün 
Müslümanların Halifesi ve yeryüzünün en büyük hükümdarı 
oldu. Tarihte bu asra, “Türk Asrı” adı verilmektedir. Hürrem 
Sultan ile olan aşkı dillere destandır. Kendi adına yaptırdı-
ğı muhteşem Süleymaniye Camii civarından geçtiğinizde, bu 
devasa eserin mimarı Sinan’ın, Kanuni Sultan Süleyman ve eşi 
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Hürrem Sultan’ın ruhlarının size el salladıklarını hisseder gibi 
olursunuz…

Osman Bey

Tam bir yiğit, cesur bir savaşçı ve içi içine sığmayan atak 
karakteriyle çevresinde bilinen Osman Gazi, muhterem eşi 
Malhun Hatun’u tanıdıktan sonra durulmuş, babası Ertuğrul 
Gazi’nin vefatının ardından Kayı Boyu’nun beyi olmuştur. 1299 
yılında Osmanlı Devleti’ni kurduğunda etrafında yalnızca bir-
kaç aşiret ile yola çıkmıştı. Öldüğünde, vasiyeti üzerine oğlu 
Orhan Gazi’nin girişimleriyle Bursa’ya gömülmüştür.

1299 yılında Anadolu Selçuklu Devletinin uç beyi olmak-
tan çıkıp Söğüt ve Domaniç’te Osmanlı Beyliğini kuran Osman 
Gazi, sonrasında bağımsızlığını ilan etmiştir. Halil İnalcık’a 
göre Osmanlı Devleti bağımsızlığını 1302’de Koyunhisar Mu-
harebesi’nden sonra kazanmıştır. Moğol istilalarından kaçan 
Müslümanların, beyliğine sığınması ile siyasi ve askeri gücü 
artmıştır. Çöküş döneminde bulunan Doğu Roma İmparator-
luğu’ndaki karışıklıkların da etkisiyle kısa sürede Anadolu ve 
Doğu Roma’nın hâkimi durumuna gelmiştir.
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II. Abdülhamid

Osmanlı Devleti’nin son ve en zor dönemlerinde devlet yö-
netimini üstlenmiş ve ülkeyi bölüp parçalamak isteyen iç ve dış 
düşmanlara karşı en büyük mücadelesini vermiştir. Bu nedenle 
aldığı tedbirlerden dolayı oldukça eleştirilen Sultan Abdülha-
mid’in Yıldız Sarayı’ndan pek çıkmaması ve gizemli bir hayatı 
vardır. Bu dönem; Osmanlı Devleti’nde meşrutiyet mücadele-
sinin, ayrılıkçı hareketlerin ve Balkanlarda bağımsız yeni dev-
letlerin kurulduğu çalkantılı bir dönemdir.  Günümüzdeki pek 
çok kurumun temeli o dönemde atılmış, eğitim alanında da bü-
yük bir atılım yapılmıştır. Bağdat, Medine ve Hicaz demiryolları 
hattı ile Osmanlı’yı birbirine ve Avrupa’ya bağlamayı başaran 
II. Abdulhamid, bunun yanında zamanın en ileri teknolojilerini 
ülkeye getirtmiş, ülkeyi adeta yeniden imar etmiştir.
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Mimar Sinan 

Osmanlı Devleti’nin baş mimarı olan ve günümüzde bile 
eserlerinin mükemmelliği ile göz kamaştıran Mimar Sinan, Ka-
nunî, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde Osmanlı Devleti’nin 
baş mimarı olarak görev yapmıştır.

Mimar Sinan, aynı zamanda padişahlar ile birlikte savaşa 
da katılırdı ve Kanunî Sultan Süleyman ile birlikte gittiği bir sa-
vaşta orduları akarsuyun üzerinden geçirme ihtiyacına karşılık 
13 günde bir köprü inşa etmiş ve başta padişah olmak üzere 
herkesin beğenisini toplamıştı. En önemli eserleri Selimiye ve 
Süleymaniye Camii olarak bilinir; ancak bunların yanında yüz-
lerce eser ortaya koymuştur. 48 adet hamam, 20 adet kervansa-
ray,5 adet su yolu kemeri, 17 adet imarethane, 3 adet darüşşifa, 
22 adet türbe, 8 adet mahzen ve 8 adet köprü, 35 adet saray, 48 
adet hamam, 57 adet medrese, 53 adet mescid, 7 adet darülkur-
ra ve 84 adet camii olmak üzere 364 adet eseri bulunmaktadır.
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Ali Kuşçu

Uluğ Bey’in, Semerkant’ta yaptırdığı medresesinde Ali 
Kuşçu normal bir öğrenci olarak ders alıyordu. Semerkant Ra-
sathanesi’nde Uluğ Bey’in birlikte çalıştığı, devrin önemli gök-
bilim ve matematik âlimleri Bursalı Kadızâde Rûmi ve Gıyased-
din Cemşîd vefat edince onların yerine Ali Kuşçu rasathanede 
göreve başladı. Hatta rasathane müdürlüğüne kadar ulaştı. Uluğ 
Bey, arkadaşlarıyla birlikte başladığı ünlü “Uluğ Bey Zeyc”ini 
çalışkan öğrencisi Ali Kuşçu sayesinde bitirebilmiştir. 1449’da 
hocasının oğlu tarafından öldürülmesinden sonra genç Ali 
Kuşçu da hocasına yakınlığı dolayısıyla çevresindeki siyasî 
tehlikeden kurtulabilmek adına aynı yıl hacca gitmek üzere 
Semerkant’tan ayrılmıştır. Sonra Akkoyunlu hükümdarı Uzun 
Hasan’ın sözcülüğünü Osmanlı’ya karşı yaparak her iki tarafın 
da güvenini celb etmiştir. Fatih Sultan Mehmet’in davetiyle İs-
tanbul’a gelen Kuşçu, Ayasofya medresesine müderris olmuştur.
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Akşemseddin

Osmancık medresesinin müderrisi olan Akşemsettin, hiç-
bir zaman durağan bir eğitime razı olmadı. Hayatını tasavvuf-
çular gibi çoğu yerde dolaşarak, bilgilerini gittiği yerlerdeki in-
sanlarla paylaşarak geçirmeyi tercih etti. Onun için asıl dönüm 
noktası 2. Murat tarafından Fatih’in hocalığına tayin edilmesiy-
le başlamıştır. Fatih Sultan Mehmet’in padişah olmasına kadar 
devam eden eğitim, yerini Sultan Mehmet’in danışmanlığına 
bırakmıştır. İstanbul’un fethinde Sultan’ı, verdiği manevî destek 
ve inançla ayağa kaldıran hep o olmuştur. Fatih, İstanbul’u fet-
hedip ilk girişinde şehir halkı tarafından karşılandığında, Ak-
şemseddin’i sultan zannedenhalkın sevinç gösterileri sırasın-
da Akşemseddin de kendisinin padişah olmadığını söylemesi 
üzerine Fatih, İstanbul’u kendisinin kuşattığını ancak bu yaşlı 
adamın, onun hocası olduğunu ve onun kutlanması gerektiğini 
söyledi. Buradan da Fatih’in eğitime ve öğretmene verdiği değe-
rin ne derece yüksek olduğunu anlamak mümkündür.
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Nizamülmülk

XI. Yüzyılda yaşamış olan vezir Nizamülmülk, Doğu tari-
hinin yazdığı en büyük devlet adamlarından biri olmakla kal-
mamış, üniversiteler kurmak suretiyle bilimin yayılmasına ça-
lışmıştır. Sanatkâr ve bilginleri korumuş, değerli eserler yazmış 
ve hükümdarlara en doğru yolu göstermiştir. Bütün bu büyük 
özelliklerinden dolayı ona “Memleketin nizamlarının kuru-
cusu” anlamına gelen Nizamülmülk adı verilmiştir. Selçuklu 
Devleti’nin hizmetine girerek Alp Aslan’ın, Melikşah’ın baş ve-
zirliğini ve danışmanlığını yaptı. Nizamülmülk’ün Selçuk Dev-
leti’nin kuruluş ve gelişmesinde, sağlam bir devlet olarak orga-
nize edilişinde büyük rolü oldu. Bağdat ve Isfahan’da iki büyük 
ilim müessesesi kurdurdu. Yazdığı Siyasetname adlı değerli eser 
Batı dillerine de çevrildi. Ayrıca şiirler de yazdı. Ona göre “Hiç-
bir hükümdar veya ferman sahibi kimse bu eseri okumaktan 
kendisini uzak tutamaz.” “Bir hükümdarın halkına vereceği en 
büyük ihsan adalettir. Halk adaletle yönetimden memnun olur-



167Gençliğe Hitabe

sa, o memleket yaşar, her gün kudret ve güç kazanır. Memleket 
zulüm ile yaşayamaz. Hükümdar, zulüm görmüş olanların şikâ-
yetlerini bizzat dinlemeli, zâlimden hakkı alıp zulüm görene 
vermelidir.”

Pîrî Reis

Ünlü gizemli haritanın sahibi... Uçakların, uyduların ol-
madığı bir dönemde dünya haritasını gerçeğe yakın bir şekilde 
çizmeyi başardı. 1929 yılında Topkapı Sarayı’nda bulunan 90/60 
cm büyüklüğündeki bir parşömen üzerine çizilmiş Güney Batı 
Avrupa, Kuzey Batı Afrika, Güney, Doğu ve Orta Amerika kı-
yılarını gösteren bu harita, üzerindeki notlardan anlaşıldığına 
göre Pîrî Reis’in 1513 yılında Gelibolu’da çizip 1517’de Sultan 
Selim’e sunduğu, büyük çapta hazırlanmış Dünya haritasının 
bir parçasıydı. Küçük yaşlardan itibaren amcası Kemal Reis ile 
birlikte denizlere açılmış ve 1487-1493 yılları arasında çeşit-
li deniz savaşlarına katılmıştır. 1511 yılında amcasının ölümü 
üzerine denizlerden ayrılmış, Gelibolu’ya dönmüş, harita çizi-
miyle uğraşmaya başlamış, daha sonra da büyük Türk denizcisi 
Barbaros’un hizmetine girmiştir. Mısır seferinden sonra Geli-
bolu’ya dönmüş ve Kitab-i Bahriye isimli eserini yazmıştır.
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Mevlâna 

Dünya kurulduğundan bu yana insanlar zaman zaman 
sıkıntılara, bunalımlara girmiş ve böyle umutsuz görünen du-
rumlarda onları teselli ve irşad eden birçok gönül ehli insan 
ortaya çıkmıştır. Bu dev şahsiyetlerden biri de Mevlana’dır. O, 
her şeyden önce bir aşıktı, bir Hak aşığıydı ve Şems ile karşı-
laşmasından sonra Hak yolunda birbirlerini irşad etmeye baş-
ladılar. Bu irşaddan edindiği bilgi meyvelerini insanlarla pay-
laşan Mevlana, dev eseri Mesnevi’sinde yüreğinde yanan ateşi 
bir nebze olsun insanlarla paylaşmayı başardı. Mesnevi dev bir 
eserdir, maddeten de manen de… Kişisel olarak gelişmek iste-
yen herkesin öncelikle okuması gereken bir eserdir. O, herkesi 
olduğu gibi kabul etti ve insanları ne olursa olsun Hak yolu-
na çağırdı. Bu özelliğinden dolayı tüm dünya onu sevdi, hatta 
sahiplendi. Konya’daki Mevlana Müzesi’ne giderseniz, sayılar-
ca yabancı turistin, dünyanın en uzak yerlerinden gelip burada 
“Rumi, Rumi” (Mevlana Celaleddin Rumi) diye haykırdıklarını 
ibretle izlersiniz. O, her şeyden önce bir yürek insanıydı. Bunu 
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şu sözleriyle daha iyi anlamak mümkün: “Aklın yoksa yandın. 
Ya kalbin yoksa? O zaman zaten sen yoksun ki.”

Yunus Emre

Türk milletinin yetiştirdiği en büyük tasavvuf erlerinden, 
Türk dili ve edebiyatı tarihinin en büyük şairlerindendir. O, in-
san olan herkese, hatta tüm canlılara karşı engin bir sevgi duyar. 
“Yaratılanı Yaratan’dan ötürü sevmek” onun munis ruhundan 
çıkan bir söyleyiştir. Yunus Emre’deki insan sevgisi, insanda Ya-
ratıcı’dan bir parça, ondan gelip bedenlenmiş bir cevher bulun-
duğu bilincinden kaynaklanmaktadır. Yunus duymuş, düşün-
müş, inanmış ve bütün bu duyuş, düşünüş ve inanışlarını büyük 
bir sadelik ve kolaylıkla şiirleştirmeye muvaffak olmuştur.
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Ahmet Yesevî

Büyük Türk mutasavvıfıdır. Karahanlıların hüküm sür-
düğü çağlarda Orta Asya’nın iktisadi, sosyal, siyasi ve medeni 
hayatında önemli bir yer tutan, Yesi şehri yakınlarında Sayram 
kentinde doğmuştur. Ahmet Yesevi, Mevlânâ, Yunus Emre ve 
Hacı Bektaş-ı Veli gibi Anadolu ekollerinin hocası sayılmak-
tadır. Bu bakımdan Anadolu’nun manevî fatihlerinden kabul 
edilir.

Ahmet Yesevi, Divan-ı Hikmet adıyla yüzyıllar sonra der-
lenecek olan hikmetleri aracılığıyla Türklere İslam’ı kolaylaştı-
rarak benimsetmiştir. Türkistan Türklerinin İslam’ı kitleler ha-
linde kabul etmeye başladığı 10. yüzyıl, Türk dünyası için tarihi 
bir dönüm noktası olmuştur. Yesevi, Arapça ve Farsça’yı çok iyi 
bilmesine rağmen eserlerini ısrarla Türkçe olarak yazmıştır. 
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İbn-i Sina

XI. yüzyıla damgasını vurmuş hekim, astronom, filozof, 
şair ve bilim adamıdır. Olağanüstü bir zekâ sahibi olduğu için 
daha 10 yaşındayken Kur’an-ı Kerim’i ezberledi. 18 yaşında ça-
ğının bütün ilimlerini öğrendi. 57 yaşındayken Hemedan’da öl-
düğü zaman 150’den fazla eser bırakmıştı. Eserleri Latinceye ve 
Almancaya çevrilmiş, tıp, kimya ve felsefe alanında Avrupa’ya 
ışık vermiştir. Mikropların varlığını sezmiş ve bu bilinmeyen 
mahlûklardan eserlerinde sık sık bahsetmiştir. Tüm bunlardan 
başka, çok güzel şiirler yazdı. Onun tıp şaheseri, el-Kanûn Fi’t-
Tıb adlı büyük kitabıdır. Eser fizyoloji, hıfzıssıhha, tedavi ve far-
makoloji hususlarında bilgi verir. Bu eseri XII. yüzyılda Latin-
ceye çevrildi ve Batı tıp aleminde bir patlama tesiri yaptı. Çağın 
Fransa’sının en meşhur tıp fakülteleri olan Montpellier ve Lau-
vain Üniversitelerinin temel kitabı oldu. İbn-i Sina yaklaşık 700 
yıl boyunca doğunun ve batının tıp hocası idi. Altı yüzyıl önce 
Paris Tıp Fakültesi’nin kütüphanesinde bulunan 9 ana kitabın 
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en başında İbn-i Sina’nın Kanûn’u yer almıştır. Bugün hâlâ Paris 
Üniversitesi’nin tıp fakültesi öğrencileri St. Germain Bulvarı ya-
nındaki büyük konferans salonunda toplandıklarında, iki Müs-
lüman doktorun duvara asılı büyük boy portresiyle karşılaşırlar. 
Bu iki portreden biri İbn-i Sina’ya, diğeri er-Razi’ye aittir.

Harezmî

IX. yüzyılda yaşayan ve cebir alanında ilk defa eser ya-
zan Müslüman Türk bilginidir. Bağdat’taki bilimler akademisi 
Dar-ül Hikme’de görev alan Harezmî, ilk defa birinci ve ikinci 
dereceden denklemleri analitik metotla; bir bilinmeyenli denk-
lemleri de cebirsel ve geometrik metotlarla çözmenin kural ve 
yöntemlerini tespit etti. Matematikte ilk kez “0” rakamını kulla-
nan yine odur. Harezmî matematik, astronomi ve coğrafya ala-
nında çok sayıda eser verdi. Yeryüzünün çapına ait hesaplarını 
Kitâbu Sûreti’l-Arz adlı kitabında topladı. Bu eserde Nil Neh-
ri’nin kaynağını açıklayan Harezmî, Batlamyus’un astronomik 
cetvellerini de düzeltti. Güneş ve ay tutulmasına dair inceleme-
lerini topladığı Zîcü’l-Harezmî adlı eserinde ise astronomi için 
gerekli trigonometri bilgi ve cetvellerini de verdi.
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Alp Arslan

Sultan Alp Arslan Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci hü-
kümdarıdır. Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya gelişlerini ve 
mücadelesini yöneten askerî komutan ve hükümdardır. 1071 
Malazgirt Meydan Savaşı’yla Anadolu’nun kapısını Türklere 
açmıştır. 2005 yılından bu yana Yusuf Halaçoğlu başkanlığında 
yapılan kazı ve çalışmalarda mezarının Merv şehrinde olduğu 
tespit edilmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk
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Atatürk, savaş yıkıma uğramış bir milletin küllerinden yep-
yeni ve pırıl bir devlet kurmayı başarmış, dünya çapında örnek 
alınan güçlü bir liderdir. Türk milletinin tarihî seyrini değiştire-
bilecek üstün meziyetleri sayesinde, memleketi askerî ve siyasî 
zaferlerle uçurumun kenarından kurtarmıştır. Dünya tarihin-
de, her türlü imkânsızlığa rağmen inandığı fikri tatbik sahası-
na dökmüş, “Ya istiklâl, ya ölüm!” sloganıyla Millî Mücadele’yi 
başlatmış ve kazanmıştır. İçinde bulunduğu şartları değerlen-
dirmede, engelleri ortadan kaldırmada gösterdiği büyük başarı 
Atatürk’ün ayrı bir özelliğini teşki1 etmektedir.

1881 yılında Selanik’te doğan Atatürk’ün annesi Zübeyde 
Hanım, babası Ali Rıza Efendi’dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, 
Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri 
Rüştiyesi, Selanik Askeri İdadisi, Harp Okulu ve Harp Akade-
misi’de eğitimlerini aldı. 1893 yılında Askeri Rüştiye’de okurken 
matematik öğretmeni tarafından adına “Kemal” ilave edilerek 
Mustafa Kemal adını aldı. Harp Akademisi’nden yüzbaşı rütbe-
siyle mezun olarak Şam’da göreve başladı.

Osmanlı Devleti zamanında Trablusgarp Savaşı, Balkan 
Savaşları ve I. Dünya Savaşı’na katıldı. Osmanlı Devleti I. Dün-
ya Savaşı’ndan yenik ayrılınca Mondros Ateşkes Antlaşması 
imzalandı. Bu antlaşma uyarınca vatan topraklarının işgalinin 
başlaması üzerine Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a 
çıkarak milli mücadeleyi başlattı.

Havza ve Amasya Genelgelerini yayınladıktan sonra, Er-
zurum ve Sivas Kongrelerini topladı. Sivas Kongresi ile bütün 
milli cemiyetleri tek çatı altında birleştirerek Anadolu ve Ru-
meli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni kurdu. Sivas Kongresi’nin 
ardından İstanbul Hükümeti ile Amasya Görüşmesini yaptı. 
Böylece İstanbul Hükümeti, Temsil Heyetinin varlığını resmen 
tanımış oldu.

Mustafa Kemal, 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılması ile 
Meclis ve Hükümet Başkanlığına seçildi. 5 Ağustos 1921’de ken-
disine Meclis tarafından Başkomutanlık görevi verildi. Sakarya 
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Savaşı’nın kazanılmasının ardından, “gazilik” unvanı ve “mare-
şallik” rütbesi ile onurlandırıldı. Büyük Taarruz’u yöneten ve 
düşmanın tamamen yurttan atılmasını sağlayan Gazi Mustafa 
Kemal, 29 Ekim 1923’de Cumhuriyetin ilan edilmesi ile beraber 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.

1934 yılında Gazi Mustafa Kemal’e meclis tarafından “Ata-
türk” soyadı verildi. Atatürk, gerçekleştirmiş olduğu inkılâplar 
ile Türkiye Cumhuriyeti’nin medeni ülkeler seviyesine çıkması-
nı sağladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk, 10 Kasım 1938’de Dolmabahçe Sarayı’nda hayata 
gözlerini yumdu.

Bayrağa Saygı
30 Ağustos sabahı, Mustafa Kemal muharebe sahasında do-

laşıyordu. Etraf binlerce düşman cesetleri ve birbiri üzerine yı-
ğılmış yüzlerce topçu hayvanı, terk edilmiş silah, top ve cephane 
dolu idi...

Atatürk şöyle söylendi:
“Bu manzara insanlığı utandırabilir! Fakat meşru müdafaa-

mız için buna mecbur olduk. Türkler, başka milletlerin vatanında 
böyle bir harekete teşebbüs etmezler.”

Ganimetlerin arasında yırtılmış ve terk edilmiş bir de Yunan 
bayrağı gören başkumandan eli ile kaldırılmasını işaret ederek;

“Bir milletin istiklal alametidir, düşman da olsa hürmet et-
mek lazımdır, kaldırıp topun üzerine koyunuz.”58

58   Sait Arif Terzioğlu, İnsancıl Atatürk
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GENÇLİĞİN  
ATATÜRK’E CEVABI

Ey Büyük Ata,
Varlığımızın en kutsal temeli olan, Türk İstiklâl ve Cumhu-

riyetinin sonsuz bekçisiyiz. Bu karar, değişmez irademizin ilk ve 
son anlatımıdır.

İstikbâlde, hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndürmeye-
cektir. Bizler, bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ru-
humuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun 
güçlü temeller üzerinde attığımız her adım sağlam, yaptığımız 
her atılım bilinçlidir. 

En kıymetli emanetimiz olan, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti, 
varlığımızın esası olarak, eğilmez başların, bükülmez kolların, 
yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve ne-
sillerden nesillere devredilecektir.

İstiklâl ve Cumhuriyetimize kastedecek düşmanlar, en mo-
dern silahlarla donanmış olarak, en kuvvetli ordularla üzerimi-
ze saldırsalar dahi, ulusal birliğimizi ve yenilmez Türk gücünün 
zerresini bile sarsamayacaktır. Çünkü bu aziz vatanın toprakları 
üzerinde yetişen azimli ve inançlı Türk gençliği, dökülen temiz 
kanların ve Cumhuriyet devrimlerimizin aydın ürünleridir. Va-
tanın ve milletin selameti için her zorluğa iman dolu göğsümü-
zü germek, gerçek amacımızı olacaktır.
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Ey Türk’ün büyük Ata’sı!
İstiklâl ve Cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman, 

içinde bulunacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun, kud-
ret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kandan alarak, bütün 
engelleri aşıp her güçlüğü yenmek azmindeyiz.

Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenli-
ğin, cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, 
her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağı-
mıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceği-
mize, namus ve şeref sözü verir, kendimizi büyük Türk ulusuna 
adarız.

Türk Gençliği
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ATATÜRK KRONOLOJİSİ

1881: Selanik’te doğdu.
1893: Askeri Rüştiye’ye girdi ve Kemal adını aldı.
1895: Selanik Askeri Rüştiyesi’ni bitirdi, Manastır Askeri İda-

disi’ne girdi.
1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi.
1902: Harp Akademisi’ne girdi ve burada gazete çıkardı.
1905 Ocak 11: Harp Akademisi’ni Yüzbaşı olarak bitirdi, Şam’a 

5. Ordu’nun 30. Süvari Alayı’nda staj yapmak için atandı.
1906 Ekim: Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurdu. 

Şam’da topçu stajını yaptı ve Kolağası oldu
1908 Temmuz 23: Meşrutiyet’in ilan edilmesi için çalışmaları.
1909 Mart 31: 31 Mart ihtilalında Hareket Ordusu Kurmay 

Subayı olarak çalıştı.
1911 Eylül 13: Mustafa Kemal, İstanbul’a Genelkurmay’a nak-

len atandı.
1911 Kasım 27: Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseldi.
1912 Ocak 9: Mustafa Kemal, Trablusgarp’ta Tobruk saldırı-

sını yönetti.
1913 Ekim 27: Mustafa Kemal, Sofya Ateşemiliterliği’ne atandı.
1914 Mart 1: Mustafa Kemal, Yarbaylığa yükseltildi.
1915 Şubat 2: Mustafa Kemal, Tekirdağ’da 19. Tümeni kurdu.
1915 Şubat 25: Mustafa Kemal’in Maydos’a gidişi.
1915 Nisan 25: Mustafa Kemal, Arıburnu’nda İtilaf Devletle-

ri’ne karşı koydu.
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1915 Haziran 1: Mustafa Kemal’in Albaylığa yükselişi.
1915 Ağustos 9: Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutan-

lığı’na atandı.
1915 Ağustos 10: Mustafa Kemal, Anafartalar’dan düşmanı 

çıkardı.
1916 Nisan 1: Mustafa Kemal’in Tuğgeneralliğe yükselişi.
1916 Ağustos 6: Mustafa Kemal, Bitlis ve Muş’u düşman elin-

den kurtardı.
1917 Eylül 20: Mustafa Kemal, memleketin ve ordunun duru-

munu açıklayan raporunu yazdı.
1917 Ekim: Mustafa Kemal, İstanbul’a döndü.
1918 Ekim 26: Mustafa Kemal, Halep’in kuzeyinde bugünkü 

sınırlarımız üzerinde düşman saldırılarını durdurdu.
1918 Ekim 30: Mondros Mütarekesi’nin imzalanması.
1918 Ekim 31: Mustafa Kemal’in Yıldırım Orduları Grup Ko-

mutanlığı’na atanması.
1918 Kasım 13: Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’nın kal-

dırılması ve Mustafa Kemal’in İstanbul’a dönüşü.
1919 Nisan 30: Mustafa Kemal’in Erzurum’da bulunan 9. 

Ordu Müfettişliği’ne atanması.
1919 Mayıs 15: İzmir’e Yunan’lıların asker çıkarması.
1919 Mayıs 16: Mustafa Kemal, Bandırma vapuruyla İstan-

bul’dan ayrıldı.
1919 Mayıs 19: Mustafa Kemal, Samsun’a çıktı.
1919 Haziran 15: Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettişi unvanını aldı.
1919 Haziran 21: Mustafa Kemal, Ulusal Güçleri Sivas Kong-

resi’ne çağırdı.
1919 Temmuz 8 / 9: Mustafa Kemal, askerlikten çekildi. 
1919 Temmuz 23: Mustafa Kemal’in başkanlığı altında Erzu-

rum Kongresi’nin toplanması ve bir Temsil Kurulu seçerek dağıl-
ması. (7 Ağustos 1919)

1919 Eylül 4: Mustafa Kemal’in başkanlığı altında Sivas Kong-
resi’nin toplanması ve 11 Eylül’de sona ermesi.
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1919 Eylül 11: Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaayı 
Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi Başkanlığı’na seçildi.

1919 Ekim 22: Amasya Protokolü’nün imzalanması.
1919 Kasım 7: Mustafa Kemal, Erzurum’dan milletvekili seçildi.
1919 Aralık 27: Mustafa Kemal, Heyeti Temsiliye ile birlikte 

Ankara’ya geldi.
1920 Mart 20: İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından ele ge-

çirilmesi, Mustafa Kemal’in protestosu, Ankara’da yeni bir Millet 
Meclisi toplama girişimi.

1920 Mart 18: İstanbul’da Meclis-i Mebusan’ın son toplantısı.
1920 Mart 19: Mustafa Kemal tarafından Ankara’da üstün yet-

kiyi taşıyan bir Millet Meclisi toplanması hakkında illere duyuruda 
bulunulması.

1920 Nisan 23: Mustafa Kemal, Ankara’da Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’ni açtı.

1920 Nisan 24: Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Başkanı 
seçildi.

1920 Mayıs 5: Mustafa Kemal’in başkanlığında ilk Hükü-
met’in toplantısı.

1920 Mayıs 11: Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti tarafından 
ölüm cezasına çarptırıldı.

1920 Mayıs 24: Mustafa Kemal’in cezası Padişah tarafından 
onaylandı.

1920 Ağustos 10: Osmanlı İmparatorluğu delegeleriyle İtilaf 
Devletleri arasında Sevr Antlaşması’nın imzalanması.

1920 Ocak 9 / 10: Birinci İnönü Savaşı.
1921 Ocak 20: İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu’nun 

esas maddelerinin kabulü.
1921 Mart 30 / Nisan 1: İkinci İnönü Savaşı.
1921 Mayıs 10: Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Mec-

lisi’nde Anadola ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu’nun kurul-
ması ve Mustafa Kemal’in Grup Başkanlığı’na seçilmesi.

1921 Ağustos 5: Mustafa Kemal’e Başkumandanlık görevinin 
verilmesi.
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1921 Ağustos 22: Mustafa Kemal’in yönetiminde Sakarya 
Meydan Savaşı’nın başlaması.

1921 Eylül 13: Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılması.
1921 Eylül 19: Mustafa Kemal’e Mareşallik rütbesinin verilme-

si ve Mustafa Kemal’in Gazi unvanını alması.
1922 Ağustos 26: Gazi Mustafa Kemal’in Kocatepe’den Büyük 

Taarruz’u yönetmesi.
1922 Ağustos 30: Gazi Mustafa Kemal’in Dumlupınar Başku-

mandanlık Meydan Savaşı’nı kazanması.
1922 Eylül 1: Gazi Mustafa Kemal’in: “Ordular! İlk hedefiniz 

Akdeniz’dir, İleri!” emrini vermesi.
1922 Eylül 9: Türk Ordusu’nun İzmir’e girmesi.
1922 Eylül 10: Gazi Mustafa Kemal’in İzmir’e gelişi.
1922 Ekim 11: Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması.
1922 Kasım 1: Gazi Mustafa Kemal’in önerisi üzerine saltana-

tın kaldırılması.
1922 Kasım 17: Son padişah Vahdettin’in İstanbul’dan ayrılışı.
1923 Ocak 29: Gazi Mustafa Kemal’in Latife Hanım’la evlenmesi.
1923 Temmuz 24: Lozan Antlaşması’nın imzalanması.
1923 Ağustos 9: Gazi Mustafa Kemal’in Halk Fırkası’nı kurması.
1923 Ağustos 11: Gazi Mustafa Kemal’in 2. Büyük Millet Mec-

lisi Başkanlığı’na seçilmesi.
1923 Ekim 29: Cumhuriyet’in ilan edilmesi.
1923 Ekim 29: Gazi Mustafa Kemal’in ilk Cumhurbaşkanı olması.
1924 Mart 1: Gazi Mustafa Kemal’in Büyük Millet Meclisi’n-

de Halifeliği kaldırması ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açış 
nutkunu söylemesi.

1924 Mart 3: Hilafetin kaldırılması, öğrenimin birleştirilme-
si, Şer’iye ve Evkaf Vekâletiyle (Bakanlığıyla), Erkan-ı Harbiye-i 
Umumiye Vekâletinin kaldırılması hakkındaki yasaların Büyük 
Millet Meclisi’nce kabul edilmesi.

1924 Nisan 20: Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye (Anaya-
sa) Kanunu’nun kabul edilmesi.



Öğrenciler İçin182

1925 Şubat 17: Aşarın kaldırılması.
1925 Ağustos 24: Gazi Mustafa Kemal’in ilk defa Kastamo-

nu’da şapka giymesi.
1925 Kasım 25: Şapka Kanunu’nun Büyük Millet Meclisi’nde 

kabul edilmesi.
1925 Kasım 30: Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanunun 

kabulü.
1925 Aralık 26: Uluslararası takvim ve saatin kabulü.
1926 Şubat 17: Türk Medeni Kanunu’nun kabulü.
1927 Temmuz 1: Gazi Mustafa Kemal’in Cumhurbaşkanı sıfa-

tı ile ilk kez İstanbul’a gitmesi.
1927 Ekim 15 / 20: Gazi Mustafa Kemal’in Cumhuriyet Halk 

Partisi 2. Kurultayı’nda tarihi Büyük Nutku’nu söylemesi.
1927 Kasım 1: Gazi Mustafa Kemal’in 2. Kez Cumhurbaşkan-

lığı’na seçilmesi.
1928 Ağustos 9: Gazi Mustafa Kemal’in Sarayburnu’nda Türk 

harfleri hakkındaki nutkunu söylemesi.
1928 Kasım 3: Türk Harfleri Kanunu’nun Büyük Millet Mec-

lisi’nde kabul edilmesi.
1931 Nisan 15: Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih 

Kurumu’nun kurulması.
1931 Mayıs 4: Gazi Mustafa Kemal’in 3.kez Cumhurbaşkanlı-

ğı’na seçilmesi.
1932 Temmuz 12: Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil 

Kurumu’nun kurulması.
1933 Ekim 29: Gazi Mustafa Kemal’in Cumhuriyet’in 10. Yıl-

dönümünde tarihi nutkunu söylemesi.
1934 Kasım 24: Gazi Mustafa Kemal’e Büyük Millet Meclisi ta-

rafından ATATÜRK soyadının verilmesi kanununun kabul edilmesi.
1935 Mart 1: Atatürk’ün 4. kez Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesi.
1937 Mayıs 1: Atatürk’ün çiftliklerini Hazine’ye ve taşınamaz 

mallarını da Ankara Belediyesi’ne bağışlaması.
1938 Mart 31: Atatürk’ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkan-

lığı Genel Sekreterliği’nin ilk resmi duyurusu.
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1938 Eylül 15: Atatürk’ün vasiyetnamesini yazması.
1938 Ekim 16: Atatürk’ün hastalık durumu hakkında günlük 

resmi duyuruların yayınına başlanması.
1938 Kasım 10: Atatürk’ün ölümü.
1938 Kasım 11: İstanbul Şehir Meclisi’nin olağanüstü toplantı 

yapması. Saray’daki Cumhurbaşkanlığı forsunun indirilerek yerine 
yarıya kadar indirilmiş Türk Bayrağı’nın çekilmesi.

1938 Kasım 12: Atatürk’ün ölümü dolayısıyla, Yüksek Öğre-
tim gençliğinin Üniversite Konferans Salonu’nda toplanması.

1938 Kasım 13: Gençliğin Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde 
toplanarak Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’i koruyacaklarına ant 
içmeleri.

1938 Kasım 15: Hükümet Atatürk’ün Ankara’da ebedi istira-
hat yerine konulacağı 21 Kasım 1938 tarihini ulusal yas günü ola-
rak duyurdu.

1938 Kasım 19: Büyük bir törenle, Atatürk’ün Dolmabah-
çe’den alınan yüce cenazesi, önce Sarayburnu’na, oradan Zafer 
torpidosuyla Yavuz Zırhlısı’na götürüldü. Yavuz Zırhlısı’yla İzmit’e 
kadar götürülen tabut, oradan Ankara’ya yolcu edildi.

1938 Kasım 20: Atatürk’ün naaşı Ankara’ya ulaştı ve Anka-
ra’da Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu. 

1938 Kasım 21: Atatürk’ün cenazesinin Etnoğrafya Müzesi’n-
deki Geçici Kabre konulması.

1938 Kasım 25: Atatürk’ün vasiyetnamesinin açılması.
1938 Aralık 26: Atatürk’ün “Ebedi Şef ” sanıyla anılmasının 

kabul edilmesi.
1953 Kasım 4: Atatürk’ün Geçici Kabri’nin açılması.
1953 Kasım 10: Atatürk’ün cenazesinin Anıt-Kabir’e nakledil-

mesi.
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İLKÖĞRETİM İÇİN TEST

1.  Atatürk, kurmuş olduğu cumhuriyeti öncelikle kime 
emanet etmiştir?
a. İş adamlarına
b. Komutanlara
c. Gençlere
d. Halk Fırkası’na

2.  Türkiye Cumhuriyeti hangi iki temel üzerinde durur?
a. Zenginlik ve ekonomi
b. Kültür ve turizm
c. İmar ve iskân
d. Milli egemenlik ve tam bağımsızlık

3. Atatürk’e göre gençliğin bilinçlendirilmesi için öncelikli 
olarak kimler çalışmalıdır?
a. Öğretmenler ve aile
b. Sanatçılar
c. Askerler
d. Bürokratlar

4. Atatürk’e göre bir milleti kurtaracak iki önemli ordu aşağı-
dakilerden hangisidir?
a. Hava kuvvetleri ve deniz kuvvetleri
b. Asker ordusu ve fikir ordusu
c. Kara kuvvetleri ile hava kuvvetleri
d. Deniz kuvvetleri ile kara kuvvetleri
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5.  Atatürk, bir devletin yıkılmasındaki iç ve dış düşmanları, 
aşağıdakilerden hangi sözcüklerle tarif etmektedir?
a. İstiklal-İstikbal 
b.  Dahili-Harici
c. Kuzey-Güney
d.  Müspet-Menfi

6. Atatürk’ün bahsettiği “dâhili bedhahlar” sizce neyi ifade 
etmektedir?
a.  Devlete ve millete içeriden kast eden düşmanlar.
b.  Devlete ve millete dışarıdan kast eden düşmanlar
c.  Devlete ve millete savaş açan dış güçler
d.  Devlete ve millete karşı düşmanca yayın yapan televiz-

yonlar

7. Atatürk’e göre dış ülkelerle ilişkilerimizde en başta neye 
dikkat etmeliyiz?
a. Her zaman iyi geçinmeli
b. Ziyaretler yapılmalı
c. Bağımsızlığımıza gölge düşürecek her şeyden kaçınılmalı
d. Dostluk mesajları

8.  Atatürk’e göre Türk gençliğinin ilk vazifesi nedir?
a. İstiklal ve bağımsızlığı korumak
b. Ders çalışmak
c. Üniversite bitirmek
d. Çok çalışmak

9. “Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mev-
cuttur!” derken, Atatürk neyi kastediyordu?
a.  Sağlıklı kanı olanlar başarılı olurlar
b.  İyi beslenirsek kanımız asil olur
c.  Çok kanı olanlar çok kuvvetlidirler
d.  Milletini ve ecdadını iyi tanıyanlar, onların tecrübelerin-

den faydalanıp başarıya ulaşabilirler.
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10.  Kurtuluş Savaşı’ hangi yıllarda olmuştur?
a. 1919- 1922
b. 1914-1916
c. 1923-1938
d. 1881-1919
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ORTAÖĞRETİM İÇİN TEST

1.  Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ilk olarak hangi eserde geç-
mektedir?
a. İnkılap Tarihi ders kitabında
b. Cumhuriyet Tarihi ansiklopedisinde
c. Nutuk’ta
d. Amasya Tamimi’nde

2.  Nutuk’un ilk defa sözlü olarak halka duyurulduğu yer za-
man, aşağıdakilerden hangisidir?
a.  Halk Fırkası’nın 2. Kurultayı’nda, 15-20 Ekim 1927 tarih-

lerinde 36 saat 33 dakikada okumuştur.
b.  Çanakkale Savaşları’nda Conkbayırı’nda askerlere söy-

lenmiştir.
c.  İstanbul işgal edildiği zaman, düşman askerlerine söylen-

miştir.
d.  23 Nisan 1920’de meclis açılışında milletvekillerine hita-

ben söylenmiştir.

3.  Atatürk’e göre bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yük-
sek bir toplum ya da köleliğe ve yoksulluğa sevk edecek en 
önemli güç hangisidir?
a. Çok çalışmak
b. Güçlü orduya sahip olmak
c. Halkın özgürlüğü
d. Eğitim
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4. Atatürk’ün, hayalini kurmuş olduğu gençlik, nasıl bir 
gençliktir?
a. Savaşçı gençlik
b. Üniversite bitiren gençlik
c. Sporcu gençlik
d. Türk milletinin müşterek eğilimlerini temsil eden, hiçbir 

yabancı akımın, hiçbir yabancı ideolojinin esiri olmayan 
gençlik

5. Atatürk, hitabesinde “Ey Türk Gençliği” derken,  neyi kas-
tediyor?
a. 15-18 yaş grubuna hitap ediyor
b. Kimliklerini, mensup oldukları ulusun kökenini, tarihini, 

kültürünü hatırlatıyor
c. Üniversiteli Türk gençlerine hitap ediyor.
d. Hiçbiri

6. Yarı sömürge ve sömürge ülkelerin de kendilerine göre 
birtakım bağımsızlıkları var gibi görünse de, bu milletler 
hiçbir zaman kendi inisiyatifleriyle ülkeleri hakkında söz 
ve eylem haklarına sahip değillerdir…

 Yukarıdaki paragraf, esas olarak hangi kavramı anlatmak 
istemektedir?

a. Çağdaşlık
b. Tam bağımsızlık
c. Cumhuriyetçilik
d.  Fikir özgürlüğü
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7.  Her gencin, bu ülkenin tam bağımsızlığı ve gelişmesi için 
sorumlu olduğu şeyler aşağıdakilerden hangileri olabilir?
a.  Her Türk genci, yüksek öğrenim yapmalıdır.
b.  Her Türk genci, kültürel, ekonomik ve toplumsal alanlar-

da bu vatana hizmet etmekle yükümlüdür.
c.  Her Türk genci, aynı zamanda iyi bir asker olmalıdır.
d.  Her Türk genci, sanatta ve bilimde ileriye gitmelidir.

8. Atatürk, “İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum et-
mek isteyecek, dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır” der-
ken, Türk gençliğine neyi anlatmak istemektedir?
a. 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet ilan edilmiş olmasına ve 

Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı ve bağımsızlığı barış 
anlaşmasıyla düşman ülkeler tarafından tescil edilmiş 
olmasına rağmen, ileride bile yurt içinde ve yurt dışında 
Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ortadan kaldır-
mak, yönetim biçimini değiştirmek isteyecek odakların, 
şahısların ve devletlerin var olacağı hatırlatılarak uyarı 
yapılıyor.

b. Memleket parçalanmış, dağılmış, yıkılmış, ekonomisi 
çökmüş, yolları, limanları ele geçirilmiş ve işgal edilerek 
düşman bayraklarıyla donatılmış olsa da Atatürk tüm bu 
olumsuz şartları zihinden bertaraf ederek milli mücade-
leyi başlatmış ve tam bağımsızlık için kolları sıvamıştır.

c.  Kurtuluş Savaşı başladıktan sonra millî bir devletin ku-
rulması görüşü resmen ilk defa Misak-ı Millî’de yer almış, 
bu görüş önce Erzurum Kongresi’nde kabul edilip, son-
radan Sivas Kongresi’nde genişletilerek 28 Ocak 1920’de 
Meclis-i Mebusan tarafından onaylanmıştır.

d.  Hiçbiri
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9.  Sivas Kongresi hangi tarihlerde yapılmıştır?
a. 19 Mayıs 19191
b. 4-11 Eylül 1919
c. 15 Mayıs 1919
d. 9 Eylül 1922

10. Gençliğe Hitabe’de bahsi geçen “asil kan” ifadesi neyi ifa-
de etmektedir?
a.  Sağlıklı kan
b.  Güçlü, kuvvetli bir gençlik
c.  Sadece Türk olup,  Türk kanı taşıyanlar
d.  Bir sembol olarak anılan “asil kan” ifadesi, Türk gencinin 

alacağı kuvvetin şifrelerinin kendi tarihinde, atalarının 
azim ve başarı örneklerinde saklı olduğuna işaret etmek-
tedir.



191Gençliğe Hitabe

İLKÖĞRETİM TESTİ CEVAP ANAHTARI

1-C
2- D
3- A
4- B
5- B
6- A
7- C
8- A
9- D

10- A

ORTAÖĞRETİM TESTİ CEVAP ANAHTARI

1-C
2- A
3- D
4- D
5- B
6- B
7- B
8- A
9- B

10- D
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