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“Arkadaşlar, ben 1919 senesi Mayıs ayı içinde Samsun’a çıktığım gün elimde maddi hiçbir 
kuvvet yoktu. Yalnız Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve 
manevi bir kuvvet vardı. İşte, ben bu milli kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım.”

M. Kemal Atatürk, Nutuk, 1927

ATATÜRK VE TÜRK İSTİKLALİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
ÖZEL SAYISI
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“Temel ilke: Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır.
Bu ilke, ancak tam istiklale sahip olmakla gerçekleştirilebilir. 

Ne kadar ferah ve bolluk içinde olursa olsun istiklalden yoksun millet, medeni insanlık 
dünyası karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir davranışa layık görülmez.

Yabancı bir devletin koruyup kollayıcılığını kabul etmek insanlık vasıflarından yoksunluğu, 
güçsüzlük ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir. Gerçekten de bu seviyesizliğe 

düşmemiş olanların, isteyerek başına bir yabancı efendi getirmelerine asla ihtimal verilmez.

Hâlbuki Türk’ün haysiyeti, gururu ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir 
yaşamaktansa yok olsun daha iyidir!... O halde, “Ya istiklal ya ölüm!”.

M. Kemal Atatürk, Nutuk, 1927
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Değerli Okurlar, 

Bir önceki sayımızda, Hacettepe 
Üniversitesi ile ortak olarak, 15-18 Mayıs 
2019 tarihlerinde Ankara’da, “19 MAYIS’IN 
100. YILDÖNÜMÜNDE ATATÜRK 
VE TÜRK İSTİKLALİ” uluslararası 
sempozyumu düzenleneceğini belirtmiştik. 

Yönetim Kurulu olarak, dergimizin bu 
sayısının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Samsun’a çıkarak Türk Milli Mücadele’sini 
başlatmasının 100. Yıldönümü olması 
nedeniyle düzenlenen sempozyuma özel 
olmasına karar verdik.

Uluslararası düzeyde saygın tarihçilerin 
katılımı ile gerçekleştirilen sempozyumun 
bildirilerinin, Ekim-2019 ayında 
yayımlanması planlanmaktadır. 

Dergimizin geliştirilmesi ve sizlere daha 
layık duruma getirilmesi için her zaman 
önerilerinizi ve katkılarınızı beklediğimizi 
bir kez daha hatırlatır,  gelecek sayımızda 
görüşmek ümidiyle saygılar sunarım.

Şadi ÖNER
(E) Tuğgeneral 

Anıtkabir Derneği Başkanı



   

Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
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05.04.2019 - TÜRKİYE EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ
BAŞKANI VE BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

06.04.2019 - ANADOLU AJANSI GENEL MÜDÜRÜ VE 
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler

09.04.2019 - BOLİVYA CUMHURBAŞKANI VE
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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10.04.2019 - İÇİŞLERİ BAKANI VE 
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET 

BAŞKANA,

Hükümete ve Türk halkına 

halklarımızın şerefi, benliği ve 

egemenliği adına verdikleri savaştan 

dolayı şükranlarımı sunarım.

9 NİSAN 2019
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
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11.04.2019 - BURKİNA FASO CUMHURBAŞKANI VE
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

12.04.2019 - VAKIFBANK GENEL MÜDÜRÜ VE
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET



 

Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
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16.04.2019 - BELARUS CUMHURBAŞKANI VE 
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

15.04.2019 - KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRÜ VE 
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

Çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin ulusal 
lideri, kurucusu 20. Yüzyılın yenilikçi 

ve önemli isimlerinden biri olan Mustafa 
Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyorum. O Türk 
ulusunun daha da geliştirilmesini sağlamış, 

sosyal kültürel ve politik ilerlemeler yapmış. 
Türkiye’nin dünyada etkili bir ülke haline 

gelmesine, olanak sağlamıştır.



 

Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
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19.04.2019 - TSK ELELE VAKFI GENEL MÜDÜRÜ VE 
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

22.04.2019 - AVUSTRALYA GENELKURMAY BAŞKANI VE 
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

23.04.2019 - MİLLİ EĞİTİM BAKANI VE BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

GAZİ M.KEMAL ATATÜRK,20.yy ın en büyük askerlerinden ve devlet 
adamlarından birisidir. O Çanakkale de Osmanlı ordularına liderlik yapmış ve 
Kurtuluş Savaşında Türk ordularını zafere taşımıştır. Savaşın husumetini bir 
kenara bırakarak karşısında ki güçleri kendi müttefiki gibi kucaklamıştır ve 

ülkesini çağdaş dünyaya taşımıştır.
Ben Türk halkına; Avusturalya halkıyla paylaştığı, savaşın zorluğunda 

biçimlenen kibarlıkları, kıymetli ve derin dostlukları için teşekkür borçluyum.
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler

24.04.2019 - ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI VE 
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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26.04.2019 - YENİ ZELANDA TEMSİLCİLER MECLİSİ
BAŞKANI VE BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

Bugün 1915 te yapılan fedakârlıkları hatırlıyoruz, bizler yeni yol 
arkadaşlarımızla ve aynı amacı güden dostlarımızla saygı, barış ve anlayış 

ruhu içerisinde burada bulunmaktayız.
Yeni Zelanda halkı adına; Çanakkale Savaşlarının 104.yılı anısına, 

Wellington, Yeni Zelanda da çok iyi bilinen Türkiye Cumhuriyeti kurucusu 
M.KEMAL ATATÜRK adına övgüde bulunmak benim için büyük bir onurdur. 
Atatürk’ün barışa özgü cömert kelimeleri, Türk halkının yüce ruhunu yansıtan 
bir parçasıdır, şüphe yoktur ki Türkiye ile Yeni Zelanda arasında kuvvetli bir 

dostluk bulunmaktadır.
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler
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01.05.2019 - TRT GENEL MÜDÜRÜ VE
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

03.05.2019 - TÜRK HAVA KURUMU GENEL SEKRETERİ VE 
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

09.05.2019 - DANIŞTAY BAŞKANI VE BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

11
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler

17.05.2019 - TSK MEHMETÇİK VAKFI GENEL MÜDÜRÜ VE 
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

19.05.2019 - GENÇLİK VE SPOR BAKANI İLE
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET
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Anıtkabir’i Ziyaret Eden Resmi Heyetler

29.05.2019 - SAYIŞTAY BAŞKANI VE 
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET

14.06.2019 - İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI VE 
BERABERİNDEKİLERDEN OLUŞAN HEYET



19 MAYIS’IN 100. YILDÖNÜMÜNDE ATATÜRK VE TÜRK İSTİKLÂLİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

ANITKABİR DERGİSİ • YIL: 19 • SAYI: 74 • TEMMUZ 2019
14

Anıtkabir Derneği ve Hacettepe 
Üniversitesi’nden Önemli Bir Hizmet
Anıtkabir Komutanlığı’na devlet bütçesiyle karşı-

lanamayan gereksinimlerini sağlamak amacıyla 1968 
yılında, dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın 
yönlendirmesi ve desteği ile kurulan Anıtkabir Derne-
ği; kurulduğu tarihten itibaren Anıtkabir’in güzelleşti-
rilmesi, müze ve kitaplığına Atatürk’ün yaşamı, anıları 
ve dünya görüşü ile ilgili her türlü eşya, belge, kitap, 
fotoğraf ve bu gibi araç ve gereçleri sağlamak, Ata-
türkçü düşünce sisteminin araştırılması, yaygınlaştı-
rılması ve tanıtılmasıyla ilgili çalışmalarda bulunmak, 
Atatürk ve Anıtkabir konusunda araştırma yapan kişi 
ve kuruluşlara her türlü yardımda bulunmak, Anıtka-
bir Komutanlığı’na devlet bütçesiyle sağlanması ola-
naklı olamayan gereksinmelerinin sağlanarak çalış-
malarının hızlı ve eksiksiz yapılmasına destek olmayı 
amaç edinmiştir. 

Anıtkabir Komutanlığının hizmet ve faaliyetlerine 

yardımcı olmak, onun taleplerini değerlendirerek ola-
naklar ölçüsünde destek olmak ve bağışta bulunmak 
gibi pek çok faaliyeti kendisi veya bir ortak ile gerçek-
leştirmiş, ya da gerçekleştirilmesine imkânları ölçü-
sünde katkı sağlamış, destek olagelmiştir.

Anıtkabir Derneğimiz 2019 Yılının Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Türk Milli Mü-
cadele’sini başlatmasının 100. Yıldönümü olması 
nedeniyle 15-18 Mayıs 2019 tarihlerinde Ankara’da 
Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tari-
hi Enstitüsü ile birlikte Hacettepe Üniversitesi ev sa-
hipliğinde “19 Mayısın 100. Yıldönümünde Atatürk 
ve Türk İstiklali” konulu uluslararası bir sempozyum 
düzenlemiştir.

Sempozyumun Kapsamı
Sempozyumda, IX. Ordu Müfettişliği görevine 

atanan Mustafa Kemal Paşa’nın 16 Mayıs 1919’da İs-
tanbul’dan Bandırma Vapuru ile hareket ederek 19 
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Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının yeni Türk Devleti’nin 
doğuşuna zemin hazırlayan bir süreci başlattığı olgu-
sundan hareketle; bu sürecin Türk İstiklal Mücadele-
sine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin doğuşuna olan 
etkileri, dönemin iç ve dış koşulları irdelenmiştir

Birinci Dünya Savaşı, Mütareke Dönemi’ndeki ge-
lişmeler, Osmanlı topraklarının işgali, buna yönelik 
tepkiler, aydınların kurtuluş çareleri, barış görüşme-
leri, Milli Mücadele nin örgütlenmesi, Kuvayı Milli-
ye, Kongreler süreci, Misak-ı Milli, Milli Mücadele’nin 
askeri, siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri, 
TBMM’nin açılması ve çalışmaları, “İstiklal-i tam” fikri 
ve ruhundan günümüze yansıyanlar üzerine yeni yo-
rum ve bulgulara dayalı bildiriler ele alınmış ve tartı-
şılmıştır.

Sunulan bildirilerin, özgün, arşiv belgelerine ve 
yeni yorumlara dayalı ve daha önce yayımlanmamış 
olması, sempozyumu daha da önemli hale getirmiştir.

Konu Başlıkları
Sempozyuma gönderilen ve sempozyumda sunu-

lan bildiriler aşağıdaki konu başlıkları kapsamındadır. 

- Birinci Dünya Savaşı’nın Sonu ve Mütarekelere 
Giden Süreç

- Mondros Ateşkes Antlaşması ve Uygulanması

- Mütareke Sürecinde İstanbul (Siyasi, Askeri, 
Toplumsal ve Ekonomik Durum)

- Mütareke Sürecinde Anadolu (Siyasi, Askeri, 
Toplumsal ve Ekonomik Durum)

- Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’daki Hayatı

- Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya Geçişi

- Mustafa Kemal Paşa İle Anadolu’ya Geçenler: 
Biyografiler ve Portreler

- Batı’da Türkiye’nin Kaderine İlişkin Tartışmalar: 
Barış Görüşmeleri
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- Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’daki İlk 
Etkinlikleri ve Kongreler Süreci (Havza ve 
Amasya Genelgeleri, Erzurum ve Sivas 
Kongreleri)

- Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya Gelişi ve 
Çalışmaları

- Misak-ı Milli
- TBMM: Yapısı ve Çalışmaları
- Siyasi, Askeri, Toplumsal ve Ekonomik Açıdan 

Milli Mücadele 
- İstiklâl-i Tam Fikri ve Kuvayı Milliye Ruhu: 

Günümüze Yansımalar

Takvim ve Program
Sempozyum ön hazırlıkların tamamlanmasından, 

gerekli kurulların hazırlanmasından ve kamuoyuna 
duyurunun yapılmasından sonra, 7 Ocak 2019 tarihin-
de “Bildiri Özetleri”nin alınması ile fiilen başlamış oldu. 
Özetlerin Sempozyum Bilim Kurulu’nca değerlendiril-
mesinden sonra kabul edilen bildirilerin metinleri is-
tenmiş ve sempozyum planlanan tarihte (15-18 Mayıs 
2019) yapılmıştır.

Bildiri sahiplerinin konaklama ve ulaşım giderle-
ri sempozyumu düzenleyen kurumlar ve Anıtkabir 
Derneğince karşılanmıştır.
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Sempozyum, 15 Mayıs 2019 tarihin-
de konukların gelişi ile başlamış, yurt 
dışı ve yurt içinden gelen bilim insanları 
Ata Köşk Oteli’nde konaklamışlardır.

16 Mayıs 2019 günü katılımcıların 
ve Dernek üyelerimizin Anıtkabir’de 
yaptıkları bir törenle başlayan Sem-
pozyum 16-17 Mayıs 2019 günleri 
Hacettepe Üniversitesi Tunçalp Özgen 
Kültür ve Kongre Merkezi’nde (Beyte-
pe/Ankara) gerçekleştirilmiştir.

18 Mayıs 2019 günü misafirlere An-
kara kültür turu olarak bir gezi yaptırıl-

mış, Ankara’daki Atatürk’le ilgili yerler 
gezdirilmiştir.

Sempozyum programının içinde 
biri Hacettepe Üniversitesi Rektörü Sa-
yın Prof. Dr. Haluk Özen, diğeri Anıtka-
bir Derneği Başkanı Sayın Emekli Tuğ-
general Şadi Öner’in ev sahipliğinde 
olmak üzere iki akşam yemeği düzen-
lenmiştir. Her iki gecede misafirlere 
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanat-
lar Fakültesi Halk Oyunları Ekibi ve 
Ankara Kulübü Halk Oyunları Ekibi 
tarafından gösteriler düzenlenmiştir.
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Açılış Konuşmaları
Anıtkabir’de gerçekleştirilen törenin ardından Ha-

cettepe Üniversitesi Tunçalp Özgen Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde yapılan bir törenle sempozyumun açılışı 
yapılmıştır. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan 
açılış töreninde ilk olarak Anıtkabir Derneği Başkanı 
Sayın Emekli Tuğgeneral Şadi Öner söz almış ve 
kapsamlı bir konuşma yaparak, Atatürk’ün Samsun’a 
çıkarak başlattığı Milli Mücadele’nin 100. Yılının 
taşıdığı anlam ve önemi vurgulamıştır. Konuşmasında 
Anıtkabir Derneği’nin çalışmalarından da söz eden 
Öner, şunları söylemiştir.:

“Hacettepe Üniversitemizin Sayın Rektörü,
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitümüzün Sa-

yın Müdürü,
Saygıdeğer Bilim İnsanları,
Değerli Basın Mensupları,
Sevgili Öğrenciler,

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Müca-
dele’yi başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 100. Yılı 
münasebetiyle Hacettepe Üniversitesi ve Anıtkabir 
Derneği olarak birlikte düzenlediğimiz “Atatürk ve 
Türk İstiklâli Uluslararası Sempozyumu”na hoş geldi-
niz. 

Hepinizi, şahsım ve Derneğimiz adına saygılarımla 
selamlıyorum.

Bilindiği gibi tarih, milletlerin hafızasıdır. Geçmişte 
yaşanan olaylar, hem bugünümüzü hem de yarınları-
mızı şekillendirmektedir. Tarihi olayları neden-sonuç 
ilişkisini kavrayarak analitik bir yaklaşımla ele aldığı-
mız zaman, tarihte yaşanan olaylardan gerekli dersleri 
çıkardığımızda, günümüzde karşılaştığımız ve gele-
cekte karşılaşacağımız benzer olaylarda aynı hataları 
yapmaktan kurtulacağımız açıktır. Yine millet ve in-
sanlık olarak geleceğimizin sağlıklı bir şekilde inşası 
da tarihten çıkarılacak derslere bağlıdır dersek fazla 
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abartmış olmayız. 
İşte bugün ve yarın uluslararası düzeyde saygın 

tarihçilerin bildirileri ile ele alarak inceleyecekleri 
tarih kesiti bize böyle bir fırsatı sunan, gerekli dersleri 
çıkartarak, doğru anlamlandırabildiğimiz takdirde 
bugünümüzü ve geleceğimizi şekillendirmede büyük 
kolaylıklar sağlayacak olan önemli bir tarih kesitidir.

Mütareke İstanbul’undan 16 Mayıs 1919’da ayrılan 
Mustafa Kemal Paşa, yüz yıl önce, 19 Mayıs 1919 günü 
Samsun’da Anadolu’ya ayak basmış, ülkenin ve mille-
tin içinde bulunduğu bütün olumsuzluklara rağmen, 
“Ya İstiklâl, Ya Ölüm!” diyebilmiştir. Bu bir milli müca-
dele ve bağımsızlık iradesidir. 

Ülkenin hemen hemen her yerinin Mondros 
Mütarekesi hükümlerine göre işgal edildiği, orduların 
terhis edildiği, silahlarına el konulduğu kısacası 
sonradan Nutuk’ta, Gençliğe Hitabe’de anlatacağı 
ağır ve olumsuz şartların içinde bir avuç milliyetçi, 
vatansever arkadaşı ile mücadeleye atılan Mustafa 
Kemal Paşa, Samsun’dan “milletin kendi azim ve karar-
lılığı ile kurtulabileceği” mesajını verecektir. Bu mesaj, 
Türk milletinin yaşama iradesinin sembolü olacaktır.

İngilizler daha İstanbul’dan ayrılmadan Kızkulesi 
açıklarında Bandırma Vapuru’nu aradıkları sırada ya-
nındakilere; “bunlar bizi Anadolu’ya silah ve cephane 
götürüyor sanıyorlar. Bilmiyorlar ki, biz Anadolu’ya 
yüreğimizi, beynimizi ve ülkülerimizi götürüyoruz.” Di-
yerek nasıl bir inanç adamı olduğunu gösteren Musta-
fa Kemal Paşa Samsun’dan sonraki bütün süreçte de 
bu inancını hep canlı tutacaktır.

Mustafa Kemal Paşa; Havza Genelgesi, Amasya 

Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi niha-
yet Ankara’da TBMM’nin açılışı ile mücadeleyi nakış 
nakış işleyecek, bütün dünyaya, mazlum milletlere 
emperyalizmin yenilebileceğini gösterecektir.

TBMM hem askeri mücadeleyi yönetecek, hem 
diplomatik faaliyetleri yürütecek sonuçta genç Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti kurulacaktır. Lozan’da yeni 
kurulan Türk devletinin bağımsızlığını uluslararası hu-
kuka göre tescil ettirecek, Türk milleti hür ve bağımsız 
bir millet olarak yaşamaya devam edecektir.

Atatürk önderliğinde yürütülen ve başarıya ulaştı-
rılan Milli Mücadele ve Türk İnkılabı, çağdaşlaşma yo-
lunda atılan adımlarla modern dünyada saygın bir yer 
alacak, pek çok millete örnek teşkil edecektir.

Bizlere düşen görev, kurucu kahramanımız Musta-
fa Kemal Atatürk’ü doğru anlamak ve O’nun “en büyük 
eserim” dediği Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet yaşat-
maktır. Cumhuriyeti yaşatmak, onun temel esaslarına 
sahip çıkmakla olacaktır. Tam bağımsız, üniter-ulus 
devlet, laik demokratik cumhuriyet olarak esasları 
belirlenmiş olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak; Ata-
türk’ün hatıralarını yaşatmak en büyük görevimizdir.

Anıtkabir Derneği olarak 1968 yılından beri O’nun 
aziz hatırasını yaşatmak yolunda yılmadan çalışmak-
tayız. Onu ve düşüncelerini gençlere ve kamuoyumu-
za anlatmak amacıyla bir dizi etkinliğe katkı vermek-
teyiz. 

İki gün boyunca gerçekleştirilecek olan uluslararası 
sempozyum bu kapsamda icra edilen bir faaliyettir. 

2015 yılında, Milli Eğitim Bakanlığımız ile koor-
dineli bir şekilde gerçekleştirdiğimiz “Atatürk İzinde 
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Ankara Gezisi” isimli kültür ve tarih gezisiyle toplam 
20 ilimizden 840 Lise öğrencisi ve öğretmenleri Anka-
ra’ya getirilerek Atatürk mekânları gezdirilmiştir. Aynı 
kapsamda her yıl yaklaşık 700 öğrencinin Atatürk’le 
buluşmasına katkı sağlanmasına devam edilmektedir. 

Ayrıca, Atatürk’e ait özel otomobillerin restorasyo-
nu, Anıtkabir Fotoğraf ve Yazı Yarışmaları, Anıtkabir’e 
sesli rehberlik sisteminin satın alınması, Müze içerisin-
deki tablo ve panoramaların yıllık bakımlarının yaptı-
rılması ve Anıtkabir Komutanlığı’nın acil ihtiyaçlarının 
karşılanması, gibi faaliyetlerimiz kamuoyunun takdir-
lerini kazanmıştır. 

Bu vesile ile “19 Mayıs’ın 100. Yıldönümünde Ata-
türk ve Türk İstiklâli Uluslararası Sempozyumu”nun 
Atatürk ve Türk İnkılabı’nın daha iyi anlaşılmasına 
büyük katkılar yapacağına olan inancımı belirtir, sem-
pozyumun başarılı geçmesini dilerim. 

Hacettepe Üniversitesinden ve Derneğimizden, 
sempozyumun gerçekleştirilmesi çalışmalarını büyük 
bir özveri ile yürüten hocalarımıza ve arkadaşlarımıza 
teşekkür ederim. 

Saygılarımla.”
Sayın Şadi Öner’in ardından söz alan Hacettepe 

Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitü-
sü Müdürü Sayın Prof. Dr. M. Derviş Kılınçkaya, Ata-
türk’ün liderliği ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarken 
izlediği stratejileri vurguladığı konuşmasında Şunları 
ifade etmiştir:

“Atatürk’ü pek çok başka devlet adamından ayıran 
onun yaptıklarıdır. Nutuk’un son bölümünde ülkemizi 
ve ülkemizin geleceğini gençlere emanet ederken ül-
kemizin o dönemde içinde bulunduğu durumu anlatır. 

Birinci Dünya Savaşı’nın son yılı ve onu takip eden 
on yıl 1917 ile 1927 arası aslında Türk dünyasının kade-
rini çizdiği çok önemli bir dönemini oluşturuyor. 1917 
Sovyetler Birliği Bolşevik Devrimi’nden sonra Türk 

Cumhuriyetleri gözlemlerini bu devlete çevirdiler.
Mustafa Kemal Anadolu’ya aylak bastığı andan iti-

baren kongreler süresi ve bütün hayatı boyunca istik-
lal ve tam bağımsızlık düşüncesini ısrarla vurgulaması 
onurlu bir millet olmanın birinci şart olduğunu net ola-
rak ortaya koymuştur. Onlarda da bağımsızlık mücade-
lesi içine girdiler ama biz Anadolu Türkleri olarak çok 
şanslıyız. Çünkü bizim Mustafa Kemal Atatürk’ümüz 
vardı, onların böyle bir şansı yoktu. Bizim Atatürk’ümüz 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurmayı başardı. Büyük 
mücadeleler sonucu kuruldu bu ülke. Kurulduğunda 
toplu iğne imal edemeyen bir konumda idi. Nüfusunun 
ancak % 6’sı okuma-yazma bilen bir toplumdu. Ordula-
rı dağıtılmış, bütün tersanelerine girilmiş, milli varlıkları 
gasp edilmiş bir ülke manzarası ile karşı karşıya idik. 

“Biz Anadolu’ya ruhumuzu götürüyoruz” diyordu 
Mustafa Kemal. Anadolu’yu hiç kimse işgal etme cesa-
retini gösterememiştir. Bütünüyle işgal etmeyi başa-
ramamıştır. Bugün Türkiye tarihinin en kritik dönem-
lerinden birini yaşıyor. Yeniden Kuva-yı Milliye ruhuna 
sahip olmamız gerekir. Bu sempozyum bu sözünü et-
tiğimiz ruhun ilmi değerlerle kazandırmasını yönelik 
bir etkinliktir. Söz uçar yazı kalır. Bu sebeple burada 
sunulan tebliğler kitap haline getirilerek kalıcı olması 
sağlanacaktır.

Başta Sayın Rektörümüz, Rektör Yardımcılarımız ve 
Anıtkabir Derneği Başkanı ile Yönetim Kurulu Üyeleri 
olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. 
Bildirileri ve şahsiyetleri ile sempozyumumuzu şeref-
lendiren ilim adamlarımıza ayrıca teşekkür ederim. 
Sağ olun, var olun. 

Saygılarımla.”
Hacettepe Üniversitesi Rektörü Sayın Haluk Özen 

de yaptığı konuşmada 100. Yılın önemi üzerinde dura-
rak, bu sempozyum dışında üniversite olarak öğrenci 
merkezli yapacakları etkinlikler hakkında katılımcıları 
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bilgilendirdi. Prof. Dr. Haluk Özen konuşmasında şu 
huşuların altını çizdi:

“Atatürk’ü sevmek ve bu ülkenin Atatürk’ü unut-
maması, Atatürk’ü daha iyi anlaması, Atatürk’süz bu 
ülkenin olmayacağını bilerek, sözde değil özde bir 
Atatürkçü rektör olarak Millî Mücadele’nin başladığı 
gün olan ve bu güne ‘benim doğum günüm’ diyen 
Atatürk’ün Milli Mücadele’ye başladığının 100. yılını 
kutlamakta olduğumuz bu hafta içinde ve bir daha 
hiç bir nesle nasip olmayacak 100. yıl kutlamaları kap-
samında Hacettepe Üniversitesi’nde bu toplantının 
yapılmasından son derece onur ve gurur duyuyorum. 

Benim hedefim aslında öğrenciler. Onlara bu duy-
guyu yaşatmamız lazım. Onun için öğrencilerime if-
tardan sonra üç gün ‘Kurtuluş’ dizisini ve ‘Cumhuriyet’ 
filmini açık havada, çimlerin üzerinde Beytepe Kam-
püsü’nde izlettiriyoruz. 19 Mayıs Pazar günü bütün 
öğretim üyeleri ve öğrencileri kırmızı ve beyaz giyerek 
Beytepe Kampüsü’nün içerisinde anıta çelenk koyup, 
Hacettepe Üniversitesi Konservatuvar öğrencilerinin 
sunacağı programı izleyeceğiz.

Açık hava amfisinde tüm öğrencilerimiz ve aile-
lerin katılacağı halk oyunları gösterisi ve raks konseri 
yapılacaktır. Aynı gün saat 18. 30’da Atatürk’ün kur-
duğu H.Ü. Ankara Konservatuarı’nda piyano eşliğin-
de öğrencilerimiz bir konser vereceklerdir. Bu konser 
salonunda Muammer Sun hocamızın Milli Mücadele 
ile ilgili yaptığı sunumu ve en sonunda da Devlet Sa-
natçımız İdil Biret’in konseri ile günü tamamlayacağız.

19 Mayıs, daha önce üniversitelerde böylesine ge-
niş kapsamlı kutlanan bir millî bayram değildi. 100. yıl 
sebebiyle bu sene çok kapsamlı kutlamalar yapılıyor. 

Bundan sonra da böyle devam edeceğine inanıyorum. 
Sempozyumun başarılı bir şekilde geçmesini di-

liyor, başta Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü 
Müdürümüz Prof. Dr. M. Derviş Kılınçkaya Hocama 
ve Anıtkabir Derneği Başkanı Emekli Tuğgeneral Şadi 
Öner Paşam olmak üzere emeği geçen herkese ve ka-
tılımcılara teşekkür ediyorum.”

Sayın Rektör Prof. Dr. Haluk Özen’in açılış konuşması 
ardından fuayede düzenlenen “Belge ve Fotoğraflarla 
Atatürk’ün Kutlu Yolculuğu” isimli serginin açılışı 
yapıldı. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün katkısı 
ile hazırlanan ve çok sayıda arşiv belgesi ve fotoğraftan 
oluşan sergi topluca gezildi. Dr. Öğretim Görevlisi Ali 
Güler ve Doç. Dr. Seyfi Yıldırım tarafından konuklara 
belgeler hakkında bilgi verildi.
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Bilimsel Oturumlar
İki gün boyunca 3 ayrı salonda gerçekleştirilen 

bilimsel oturumlara, yurt içinden ve dışından otu-
rum başkanları dahil toplam 60 bilim insanı katıl-
mıştır. Tematik olarak 15 bilimsel oturum gerçek-
leştirilmiştir. Birbiri ile ilişkili konularda bildirilerin 
yer aldığı oturumların temaları şu başlıklardan 
oluşmuştur:

1. ATATÜRK, ŞAHSİYETİ, FİKİRLERİ VE 
EYLEMLERİ

2. BATI ANADOLU’DA MİLLİ MÜCADELE
3. İTİLÂF DEVLETLERİ VE MİLLİ MÜCADELE
4. TÜRKİSTAN’DAKİ ATATÜRK ALGISI
5. MİLLÎ MÜCADELE’NİN DIŞ YANKILARI 

(FOREIGN PERSPECTIVES TO THE TURKISH 
NATIONAL STRUGGLE)

6. SANATSAL VE EDEBÎ YÖNÜYLE MİLLÎ 
MÜCADELE

7. MİLLİ MÜCADELE’DE KADININ ROLÜ

8. MÜTAREKE VE MİLLÎ MÜCADELE

9. MİLLİ MÜCADELE, BASIN VE PROPAGANDA

10. TÜRK İSTİKLÂL HARBİ VE SİYASETİ

11. BİLİM-EĞİTİM

12. MİLLi MÜCADELE’NİN DIŞ YANKILARI

13. ASKERi BOYUTUYLA TÜRK İSTİKLAL HARBİ

14. ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE MİLLİ MÜCADELE

15. KAZAKİSTAN’DA ATATÜRK ALGISI
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Değerlendirme Oturumu
Sempozyum, HÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 

Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. M. Derviş Kılınçkaya’nın 
başkanlığında ve Anıtkabir Derneği Başkanı Sayın 
Emekli Tuğgeneral Şadi Öner, Kazakistan El-Farabi 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Talas Omar-
bekov ile HÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü 
önceki Müdürü Sayın Prof. Dr. Mustafa Yılmaz’ın ko-
nuşmaları ile “Değerlendirme ve Kapanış Oturumu” 
sona ermiştir. Başkan ve konuşmacılar sempozyumun 
başarılı geçtiğini, Milli Mücadelenin 100. yıla yara-
şır bilimsel bir etkinlik olduğunu vurgulayarak, Ata-
türk’ün tarihi kişiliği ve liderliği ile evrensel ölçülerde-
ki etkilerini anlattılar. Çok önemli saptamalrın yapıldı-
ğı Değerlendirme ve Kapanış Oturumu’nda aşağıdaki 
konuşmalar yapılmıştır.

Prof. Dr. M. Derviş Kılınçkaya:
“19 Mayıs’ın 100. yılında Atatürk ve Türk İstiklali 

konulu sempozyumumuzu tamamlamış bulunuyo-
ruz. Bu konu ile ilgili olarak sempozyumu birlikte dü-
zenlediğimiz ve yükün büyük çoğunluğunu üstlenmiş 
olan Anıtkabir Derneği Başkanımız Saygıdeğer Şadi 
Öner Paşama sözü veriyorum. Buyrunuz.”

Emekli Tuğgeneral Şadi Öner:
“Kıymetli dostlar, akrabalar. Sizleri öncelikle Anka-

ra’da görmekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyo-
ruz. Ben açılış konuşmamamda da özetle söylediğim 
gibi Atatürk ve Türk İnkılabı için dernek olarak faali-
yetlerimizi çok ciddi ve seviyeli olarak devam ettiriyo-
ruz, bu azim ve kararlılığımızı yaşadığımız sürece de 

devam ettireceğiz. Bu bağlamda planlanmış olan ve 
Hacettepe Üniversitesi ile birlikte düzenlenmiş olan 
bu sempozyumda siz değerli hocalarımızdan çok 
önemli bilgileri dinlemiş, paylaşmış ve sizlerle birlik-
te bu mekânda bulunmuş olmaktan dolayı çok mut-
lu olduk. Hepinizden ayrı ayrı çok yararlandık. Bunun 
değerlendirmesini sayın hocam geleceğe ışık tutacak 
bir biçimde mutlaka kitap haline getirilecektir. Böyle-
ce daha anlamlı, daha şekilsel, daha ileriye ışık tutacak 
hale getireceklerdir.

Bu nedenle biz bu birliktelikten çok mutlu olduk. 
Sizleri dinlemiş ve birçok şeyi öğrenmiş olmaktan do-
layı çok mutluyuz. Ben şahsım ve derneğimin bütün 
üyeleri adına bu faaliyette bulunan ve her türlü bildi-
riyi ve takdimi yapan değerli bilim insanlarına en içten 
teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar tekrar buluşmak 
üzere hepinize saygılarımı sunuyorum.”

Prof. Dr. Talas Omarbekov: 
“Bu toplantı daha önce Sovyetler Birliği bünyesin-

de bulunan Türk halkları için oldukça önemli idi. Bu-
nun sebebi açık konuşmak gerekirse henüz Sovyetler 
Birliği’nden kopmuş olan Türk memleketleri hala de-
mokratik sisteme geçmeyi başaramadılar. Bizim Ata-
türk’ün kendi ülkemizdeki karşılığı olarak Alaşorda’nın 
çok önemli isimleri var. Fakat onları totaliter sistem 
yok etti. Buna benzer süreçler bütün bugünkü bütün 
Türk Cumhuriyetlerinde oldu. Sovyetler Birliği içinde 
bulunan bütün Türk ülkelerinde oldu. Bu demokra-
tik bir devlet kurma idealini Türk dünyasında hayata 
aktarabilen sadece Mustafa Kemal Atatürk oldu. O 
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yüzden Atatürk bizim için son derece önemli bir şah-
siyettir. Bizim devlet başkanlarımızın tamamı Atatürk, 
Atakazak, Ataözbek olmak istiyorlar. Ama ne yazık ki 
onlar hala demokrasinin ne olduğunu anlayamadılar. 

Biz demokrasiyi de Türkiye’den öğrenmeye gayret 
edip çabamızı sürdürüyoruz. Türkiye’de olduğu gibi 
devlet başkanını demokratik yolla, halkoyu ile serbest 
oyu ile seçmeyi hayal ediyoruz. Türkiye gibi demokra-
tik, serbest ve gelişmiş bir ülke olmak istiyoruz. Onun 
için Türkiye ile birlikte olmamız gerekir. Bu devirde 
bizi yani Türk cumhuriyetlerini ancak Türkiye bir araya 
getirebilir. Bugün hala Rusya Federasyonu içerisinde-
ki toplulukların önemli bir bölümü bağımsızlıklarını 
kazanış değiller. O yüzden buna öncülük edecek olan 
biz aydınlar, bu tür sempozyumlarda meselenin fikri 
temellerini oluşturmalıyız. Atatürk’ün prensiplerini 
bütün Türk memleketlerine anlatmamız ve öğretme-
miz gerekir. Ancak ondan sonra birlikte olmamız ve 
güçlü millet olmamız mümkün olacaktır. O yüzden 
bu sempozyumu düzenleyen Türk kardeşlerimize çok 
teşekkür ediyoruz. Hepimiz sağ salim olarak el ele ge-
leceği doğru yürüyelim İnşallah. Teşekkürler.»

Prof. Dr. Mustafa Yılmaz:
“Böyle bir sempozyumu düzenlemede katkıların-

dan dolayı Enstitü’ye ve Anıtkabir Derneği’ne teşek-
kür ediyorum. Burada dikkatimi çeken benim oturum 
başkanlığını yaptığım salondaki sunumlardan birisi 
hala tartışılmakta olan Nutuk’un ne olduğu ile ilgili 
olarak Ali Güler Bey’in açıklayıcı bilgileri oldu. Bizim 
aslında öteden beri söylediğimiz, Enstitü olarak sa-
vunduğumuz fikirleri teyit eder anlamında idi. Bu da 
çok iyi oldu. 

Yine Yozgat’tan gelen bir hocamızın yaptığı su-
numda bağımsızlığın sadece lafta olmayıp mali açı-
dan bağımsızlıkla ilgili nelerin yapıldığını, denk büt-
çeye özen gösterildiğini, ödemeler dengesine özen 
gösterildiğinin altını çizdi. 

Ben belki de daha çok basınla ilgilendiğim için 
Atatürk algısı ile ilgili oturumlar dikkatimi çekti. Otu-
rumlarda başka bir dikkatimi çeken tebliğ ise Mustafa 
Kemal Paşa’nın şöyle deniliyor: Mütareke sonrasın-
da Batı kamuoyunda çokça Mustafa Kemal Paşa adı 
geçince Almanlar diyorlar ki ‘Bir dakika bu Atatürk 
gökten meteorla filan inmedi.’ diyorlar. Çanakkale’yi 
işaret ediyorlar. Bugün hocamız bize fotoğraflarla 
Atatürk’ün her ne kadar Enver Paşa ile olan çekişmesi 
olsa da fotoğraflarda bile gizlenmeyeceğini 1911’den 
itibaren bize gösterdi. 

Yine Saime Selenga Gökgöz Hocamızın aslında 
Türkiye’de olup biten 1923-1938’deki olup bitenler-
le ilgili olarak bir muhalif tavrın olduğunu, o muhalif 
tavra bir örnek olarak o aslında biraz da soru işaretleri 
ile kim olduğundan emin olmayan bir kişinin aslında 
ona kimlerin bilgi verdiğinin sorgulanması gerektiği-

nin, oradan alınan bir malzeme ile doğruyu bulmanın 
güçlüğüne işaret etti ki, çok orijinal ve katkı yapıcıydı. 

Bu tür toplantılarda hep sonuçta iyi şeyler söyle-
nir: ‘Bir araya gelelim, ne güzel oldu, çok da faydalı 
oldu’ denilir ama bizim Türkler olarak takip etmeyen 
ve sonuçlandırmayan bir tarafımız var. Onunla ilgili 
bir iki şey söylemek istiyorum. Son oturum çok il-
ginçti. Kazakistan’daki algı, Özbekistan’da Türkiye ta-
rihi ve Atatürk’ün nasıl algılandığına ilişkin sunulan 
tebliğle ilgili. Çok ilginç mesela bir tebliğ de Zübey-
da Hanım idi sanırım, öğrencilere sorulan sorulardan 
Atatürk’ü dünya liderlerinden hangisi ile karşılaş-
tırırsınız denildiğinde Kaddafi ve Che Guevera ile 
karşılaştırdıklarını ve sonuçta bir öneride bulundu. 
Aslında bu tür toplantıların bağlayıcı bir özelliğinin 
olması lazım. Hocamız dedi ki, Bu tür algının ortadan 
kalkması için bizim çok çaba sarf etmemiz lazım, orta 
öğretimden itibaren bizim genel olarak Türk tarihi, 
özel olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihi ile ilgili olarak 
bir şeyler öğretmemiz lazım. Yoksa eğer iletişimin 
çok yoğun olduğu dünyamızda olumsuz bilgilere 
çok açık bir tavır var.’ dedi.

Yine başka bir tebliğde, Kazakistan’daki Türk algısı-
nın nasıl oluştuğu ifade edildi. Atatürk, algısı nasıl olu-
şur? O ülke ile ilgili haber alma kaynaklarından oluşur. 
Bu gazetedir, dergidir, televizyondur ve zamanımız-
da da sosyal medyadır. Onun üzerine inşa edilir. Yani 
nasıl bir liderdi, neler yaptı, yaptıklarını onaylayan ve 
onaylamayan. Çok ilginçtir Sovyetler zamanında yazı-
lan şeylerin Atatürk Dönemi’nde yapılanları onayladı-
ğı ama çok da doyurucu bilgilerin verilmediği, daha 
sonra Kazakça yayınların da yeterli olmadığı şeklinde 
idi ki aslında bu tür ihtiyaçların 1990’dan sonra artık 
kurulan yeni devletlerde çok daha gelişmesi lazım. 
Ortak dil ve ortak tarihle ilgili kanaat oluşması lazım. 
Her seferinde söyleriz ama bununla ilgili pek de bir 
şey yapılmadığı kanaatindeyim. Bunların gerçekleşti-
rilmesini diliyorum.

Prof. Dr. M. Derviş Kılınçkaya:
“Ben 1993 yılından beri bu tür pek çok toplantıya 

katıldım. Orada gördüğüm aksaklıkları bu sempoz-
yumda mümkün olabildiği kadar gidermeye çalıştım. 
Bu toplantıya umumiyetle âlimlerin katılmasını sağ-
lamaya çalıştım. Âlimler kendi aralarında tartışsınlar, 
konuşsunlar, birbirimizle münakaşa edelim, problem-
lerimizi tartışalım. Fikirlerimizi ortaya koyalım diye 
düşündük. Çok değerli Enstitümüzün Müdür Muavini 
Saime Hanımefendi sempozyum gruplarını oluşturur-
ken tematik bir çalışma yaptı. Kendisine bu isabetli 
çalışmayı yaptığı için hepinizin huzurunda teşekkür 
etmeyi görev biliyorum. Sempozyumun karşımıza çı-
kardığı pek çok ciddi problemler var. Çok özgün teb-
liğler sunuldu. Azerbaycan’dan gelen meslektaşlarım 
daha seçim aşamasında kendi değerini ortaya koyma-
yı başaran arkadaşlarımızdır. Azerbaycan’dan bugüne 
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kadar pek çok toplantıya bu arkadaşlarımız belki bu 
söylediklerimden alınanlar çıkacaktır. Azerbaycan’dan 
gelen meslektaşlarımızın çoğu bize oradan 40’a yakın 
tebliğ geldi. Onların içerisinden çok dikkatli eleme 
yaptık. İlmi değeri olan tebliğleri seçtik. Bu ciddi çalış-
malarından ötürü bu toplantıya katılan Azerbaycanlı 
meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Onları hepi-
nizin huzurunda alkışlıyorum. 

Özbekistan ile Türk devletleri arasındaki problem-
ler çok üzülerek söylüyorum ki ben 1991›de Özbekis-
tan›a ilk gittim ve çok kısa bir süre kaldım. Özbekistan 
bugün Türk dünyası ile yeniden bütünleşme sürecine 
girdi. Çok istekliydi ve en istekli ülkeydi hatta. Türki-
ye›ye aşağı yukarı on bine yakın öğrenci göndermiş-
ti. Daha sonra biz âlimler açısından çok anlam ifade 
etmeyen, önemsemediğimiz siyaset adamları tara-
fından çok önemsenen bir takım gelişmeler oldu. Ve 
Özbekistan kendini tecrit etti. Sadece Türkiye ile orta-
ya çıkmadı bu tecrit. Rusya da dâhil olmak üzere Orta 
Asya›daki Türk Cumhuriyetleri ile de tecrit etti. Bunu 
da yine üzülerek söylüyorum. Bu Özbekistan için çok 
iyi netice vermedi. Biz birbirimizin halini doğrudan 
doğruya gerçekçi bir biçimde görmeliyiz. Birbirimizin 
halini anlamalıyız. Çünkü akıp geçen zaman bize 19. 
yüzyıldan bu yana çok net bir biçimde göstermiştir ki 
Talas Bey›in ifade ettiği gibi eğer Türkiye ile yakın Türk 
yurtları Azerbaycan ve Kafkasya›daki Türk toplulukları 
ve Hazar ötesi yani Uluğ Türkistan dediğimiz Türkis-
tan›daki Türk Cumhuriyetleri Türkiye ile işbirliği yap-
madıkları takdirde ne Türkiye için de kendileri için de 
ortaya iyi sonuçlar çıkmayacaktır. 

Çünkü bir ülkede yaşayan insanlar eğer kendilerini 
mutlu hissetmiyorlar iseler bu söylemle ortaya çıka-
cak bir şey değildir. Ekonomilerin paylaşımı ve geli-
şimi ile ilgili bir meseledir. Üretimin artışı ile refahın 
paylaşımı ile ilgili bir meseledir. 

Demokrasi dediğimiz şey esasında refahın paylaşı-
mındaki adaletin sağlandığı ülkelerde ancak yeşerebi-
liyor, ancak canlanabiliyor. Kanaatim odur ki, aslında 
bizim demokrasi adıyla tanımladığımız şey serbest 
teşebbüsün insanlara eşit fırsatlar yarattığı, onların 
birbiri ile eşit şartlarda rekabet sağladığı bir sistem 
kastediliyor. Esasında böyle bir sistemi kurduğunuz 
zaman dünyadaki gelişmiş ekonomileri, gelişmiş sis-
temleri yakalama şansı buluyorsunuz. 

Bu toplantının benim kafamda yaratmış olduğu 
en önemli sonuç budur. Çünkü açık olarak gördük ki 
burada. Bilhassa Talas Bey’e çok teşekkür ediyorum. 
Onun tebliği benim için çok öğretici olmuştur. O bu 
meseleye vurgu yaptı. ‘Bizim Atatürk’ümüz yok’ der-
ken biz Türkiye demokrasisinin sorunlarının farkında-
yız hepimiz. Bu ülkenin, bu milletin aydınları olarak. 
Çünkü bizim Türk milleti dediğimiz şey bir bütündür. 
Biz Türk milletini bir bütün olarak algılıyoruz. Kazak, 
Özbek, Kırgız, Tatar az sayıdaki federasyon içerisindeki 

Türk toplulukları… Buradan kastedilen şey pek insa-
nın yanlış anlayıp bir suçlama olarak ortaya koyduğu 
gibi bir siyasi birlik değildir. İktisadi ve kültürel birlik-
telikten, işbirliğinden söz ediyoruz. 1991’den itibaren 
Türkiye’de oluşturulan kurumların tamamı bu temel 
üzerinde yükseltilmiş kurumlardır ve Atamız, büyük 
fikir önderlerimiz arasında yer alan Gasprılalı İsmail 
Bey, bunu o kadar yüksek bir ifade ile vurgulamıştır 
ki. ‘Dilde, fikirde, işte birlik.’ İnsanlar ölür ama fikirler 
ölmez. İnsanlar ölür ama fikirler yaşar. 

Türk dünyasının 19. yüzyıldan bu yana umumi rü-
yası dünyanın öncü milletlerinden biri olmak. Üretim-
de öncü, bilgi üretiminde, sanayi üretiminde öncü, bi-
limde öncü her alanda öncü olan bir millet haline ge-
lebilmek. Onlar bulundukları ülkelerde hep bu rüyayı 
gördüler. Yani Türklerin ortak rüyası geçmişte olduğu 
gibi önemli bir millet olmak. Saygı duyulan bir millet 
olduklarını yeniden herkese hatırlatmak olmuştur. 

Yine Talas Bey’in sözleri ile açıklayayım: Bu konu-
da Türk toplulukları içerisinde en ciddi mesafeyi almış 
olan Atatürk gibi bir kurucu lidere sahip, şansına sa-
hip olan Türkiye Türkleri olmuştur. Türkiye Türkleri bu 
tecrübelerini kardeşleri ile paylaşmaya her zaman gö-
nüllü ve hazır olmuşlardır. Türkiye kurduğu uluslara-
rası bütün ilişkilerde de bu çerçeveye çok büyük özen 
göstermiştir. Türkiye dış ilişkilerinde çok güvenilir bir 
ülkedir. Bugüne kadar yaptığı hiçbir taahhütten geri 
adım atmamış bir ülkedir. Çükü devlet olmanın gere-
ği sorumlulukları da bunlardan oluşmaktadır. Devlet 
geleneği bu ülkelerde mesela Özbekistan’da çok güç-
lüdür. Özbekistan çünkü yerleşik hayata geçmiş ora-
da bir şehir medeniyeti, bir kent medeniyeti yaratmış 
olan çok önemli bir ülkedir. Bugün Özbekistan’ın bu 
sürece katılmış olması Türklüğün geleceği açısından 
son derece mühim bir hadisedir. Kazakistan’ın bu sü-
recin içerisinde olması son derece mühimdir. Çünkü 
Kazaklar bütün Türk halkları içerisinde inandıkları şey 
uğruna gözlerini kırpmadan hayatlarını en kolayca 
feda eden topluluklardır. Kırgız kardeşlerimizin prob-
lemlerinin ne olduğunu biliyoruz. Bütün bu problem-
lerin hepimiz farkındayız. 

Hülasa eder ve toparlarsak eğer, bu toplantımız 
bize bu dünya içerisindeki Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ve onun kurucusu Büyük Atatürk’ün ne kadar önemli 
bir yerinin olduğunu bir kere daha hatırlattı. Ama bir 
şeyi daha hatırlattı. Ramiz Asker’in 1993’de söylediği 
gibi ‘Türk Dünyasının Birliği Dünya Barışının da te-
minatıdır.’ Türk milleti çok barışsever bir halktır. Türk 
milletinin problemlerinin incelendiği bu toplantıya 
dünyanın çeşitli yerlerinden katılan Macaristan’dan, 
Ukrayna’dan katılan arkadaşlarımıza da çok teşekkür 
ediyoruz. Onlar da bizimle bilgilerini paylaştılar. Yeni 
yeni şeyler anlattılar. Bütün bunlardan sonra bu ilmi 
toplantılarımızın gelecekte de devam etmesi temen-
nisiyle hepinize hoşça kalın diyorum.”
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100. YILINDA 
19 MAYIS 1919 
RUHU VE 
ATATÜRK’Ü ANLAMAK 

Dr. Ali GÜLER (1)

 “Biz Anadolu’ya İdeali, İmanı Götürüyoruz”
16 Mayıs 1919 tarihi, Osmanlı padişahı Vahdettin ile 

yaklaşık altı aydır İstanbul’da bulunan Mustafa Kemal 
Paşa’nın son görüşmelerini yaptıkları gün olacaktır. Aynı 
gün Padişah Yıldız Camii’ndeki 16 Mayıs selamlığında 
“huzur-u hümayun-u mülukaneye kabul buyurulan zevat-ı 
kiram” arasında bulunan Mustafa Kemal’i de diğer askeri 
erkânla birlikte kabul etmiştir. Murat Bardakçı’ya göre o 
gün orada Vahdettin, Sadrazam Damat Ferit Paşa, Musta-
fa Kemal Paşa ve Seryaver Avni Paşa bulunmaktadır. Avni 
Paşa’nın anılarında anlattığına göre “Mahfil-i hümayuna” 
geçen padişahın huzurunda Mustafa Kemal, “… Halife 
hazretlerinin arzusu dâhilinde iftihar kaynağım ve padişah 
kullarının övüncü olan tam bir sadakatle ve elimden gelen 
bütün kuvvetle vallahi billahi…” diyerek yeni göreviyle il-
gili yemin etmiştir. 

Mustafa Kemal 15 Mayıs 1919 günü Erkan-ı Harbiye’ye 
gittiğinde halef-selef Genelkurmay Başkanı Cevat (Çoban-
lı) ve Fevzi (Çakmak) Paşa ile görüşmüş, Fevzi (Çakmak) 
Bey’in “Buradaki (İstanbul’u işaret ederek) rahatımızı feda 
etmemek için koskoca memleketi veriyoruz. Bu ne akıldır?” 
sözünden sonra “... Hakikat sizin dedikleriniz ve düşündük-
lerinizdir. Ben bunu ispat etmek için Anadolu’ya gidiyorum. 
Aramızda uzun görüşmelere de lüzum olmadığını görüyo-
rum. Yalnız sizlerden bir şey bekliyorum; bana yardım ede-
ceksiniz.” Der ve kurulacak milli bir idare üzerinde konuşup 
özellikle “mümkün olduğu kadar çok miktarda silah ve mü-
himmatın Anadolu’da toplanması ve itilaf devletlerine tesli-
me dilmemesi” konusunda anlaşmaya varmışlar ve Musta-
fa Kemal bunun üzerine “Ben zaten bunun için Anadolu’ya 
gidiyorum.” cevabını vermiştir;

“… Artık Şişli’deki evi bırakmak üzereyiz. Bandırma va-
puru Galata rıhtımında hazır, bildiğimiz bu. Karargâhımız-
dan olanlar belirlenen saatte rıhtımda toplanmış olacak-
lardı. Otomobil kapımın önünde idi. Evdeki vedaları bitir-
miştim. Tam o sırada gelerek beni büroma götüren bir 
dostum (Rauf Orbay) aldığı bir habere göre benim ya 
hareketime müsaade edilmeyeceğini yahut vapurun 
Karadeniz’de batırılacağını söyledi. Yıldırımla vurul-
muşa döndüm. Daha sonra vaktiyle uzun müddet ya-
nımda çalışan bir kurmay subay da gelerek maiyetinde 
çalıştığı bir Damat’tan aynı şeyleri öğrendiğini bildirdi. 
Bir an yalnız kaldım ve düşündüm. Bu dakikada düş-

1 H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yarı Zamanlı 
Öğretim Elemanı

manların elinde idim. Bana her istediklerini yapamazlar 
mıydı? Beynimden bir şimşek geçti. Tutabilirler, sürebilirler 
fakat öldürmek! Bunun için beni Karadeniz’in coşkun dal-
gaları arasında yakalamak lazımdır. Bu ihtimal mantıki idi. 
Ancak artık benim için yakalanmak, hapsolmak, sürülmek, 
düşündüklerimi yapmaktan men edilmek hepsi ölmekle 
aynı idi. Hemen karar verdim. Otomobile atlayarak Gala-
ta rıhtımına geldim. Baktım ki rıhtıma yanaşmış olacağını 
sandığım vapur uzaklardadır. Sandallarla vapura gittik. 
Kaptana yola çıkmak için emir verdimse de Kız Kulesi açık-
larında kontrole tabii tutulduk…”

Samsun’a hareketinden hemen önce 14 Mayıs 1919 
günü Hüseyin Rauf’la birlikte Beyazıt’ta Bekir Ağa Bölü-
ğü’nde tutulmakta olan Fethi (Okyar) Bey’i ziyaret eden 
Mustafa Kemal’in ona verdiği “Babıali ve Saray benim hak-
kımda derin bir gaflet içinde bulunuyorlar. Meseleden henüz 
İngilizlerin haberleri yoktur.” ifadesi ve kendisine verilen gö-
revin dışında Anadolu’da Milli Mücadele’yi başlatma dü-
şüncesinde olduğunu aktarması ve üç günlük yolculuğun 
sonunda her istediğini yapabileceğini belirttiği açıklaması 
ise Samsun’a gidişin ve Anadolu’da başlatılan hareketin 
manasının Osmanlı yönetiminin düşüncelerinden çok 
daha farklı olduğunu ortaya koymaktadır. Mustafa Kemal 
Paşa’nın aynı gün ziyaret ettiği yerler ve kişiler arasında Er-
kan-ı Harbiye-i Umumiye’de Fevzi (Çakmak) ve Cevat (Ço-
banlı) Paşa, Bab-ı Ali’de Dahiliye Nazırı Mehmed Ali Bey ve 
Bahriye Nazırı Avni Paşa, Padişah Vahdettin, annesi Zübey-
de Hanım ve kız kardeşi Makbule Hanım da vardır.

“… Aynı gün Boğaziçi’nin o en muhteşem bir bahar 
gününde, bütün baharların en güzelinde ve en hayat dolu 
olanında Mustafa Kemal, Bandırma teknesinin kaptan köp-
rüsünde ayakta durmaktaydı. Bizans İmparatorluğu’nun 
ölümüyle Fatih (Sultan) Mehmet tarafından Türkleştirilen ve 
şimdi de Osmanlı gücünün çöküşü ile başka ellere geçmesi 
muhtemel olan şehir gözlerden yavaş yavaş siliniyordu. Tat-
min edici sonuçlara varmak için yapılması gereken şey, dip-
lomatik notalar hazırlamak olan Bab-ı Ali’nin yabancı dev-
letlerden himaye dilenen ve onların merhametlerini uyan-
dırmaya çalışan politikası olamazdı. Tek hırsı İngiltere’nin 
himayesi altında tahtını korumak olan padişah da böyle bir 
sonuca ulaşamazdı. İstanbul’dan artık hiçbir umut beklene-
mezdi. Bu kentte yaşayanlar, yabancılar ve Müslüman olma-
yan Türkler açıkça düşmanlığını ilan edenlerden daha kötü 
düşmandılar ve Türkiye’nin başına gelenlerden zevk duy-
maktaydılar. İstanbul kokuşmuş bir şehirdi. Mustafa Kemal 
ona sırtını döndü ve taze hayat veren güney rüzgârını içine 
çekerek Anadolu kıyılarına doğru ışıltılı gözlerle baktı…”

Geminin yolcularından Yzb. Ali Şevket ise gemiye Bey-
koz yakınlarında ve kendisini takip eden İngiliz istihbarat-
çılardan şüphelendiği için panik halinde ve son derece 
tedbirli olarak yüzerek katılır. 

Bandırma vapuruyla hareket edildiği günü Arif Hikmet 
Gerçekçi “… 16 Mayıs 1919 sabahı evden ayrıldım. Rıhtım-
dan bir kayık tutarak biraz açıkta demirlemiş olan Bandırma 
gemisine gittim. Mustafa Kemal Paşa ve karargâh üst su-
baylarından bazıları güverteydiler. Üstleri oluşturan kişilerin 
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hepsinin gelmesinden sonra geminin kalkmadığını görünce 
yanımda bulunan bir arkadaşa ‘Gemi neden kalkmıyor?’ diye 
sordum. ‘Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey, Paşa’yı uğurlamaya 
gelecek. Onu bekliyoruz.’ dediler. Bir süre bekledikten sonra 
gemiye gelen bir jandarma yüzbaşısı Nazır’ın önemli bir işi 
çıktığı için gelemediğini belirttikten sonra onun adına hepi-
mize iyi yolculuklar diledi. Paşa’yı selamlayarak ayrıldı. Gemi-
miz ağır ağır demir aldı. Tarihi yolculuğun başlangıcındaydık. 
Bandırma vapuru İsmail Hakkı Bey’in yönetiminde limandan 
biraz açıldıktan sonra Kız Kulesi açıklarında tekrar demirledi. 
Çok geçmedi, bir İngiliz Kurulu gemiyi kontrole geldi. İngiliz-
ler gemilerle Anadolu’ya silah ve gereç kaçırılmasını önlemek 
amacıyla kuvvetli bir örgüt kurmuşlardı. Limana gelen ve 
giden bütün Türk bandıralı gemiler kontrol ediliyor, ambar-
larında silah veya başka gereç olup olmadığı araştırılıyordu. 
Aynı sona Bandırma da uğradı. Her an bir emirle yolumuzdan 
alıkonulma kaygısı içinde geçen uzun dakikalardan sonra 
İngilizler bir şey bulamadan gittiler ve gemimiz tekrar demir 
aldı. Vakit öğleyi geçmişti. Bandırma, Dolmabahçe önünde 
demirlemiş ve uzun namlulu toplarını göz korkutan bir biçim-
de Meclis-i Mebusan binasına çevirmiş düşman zırhlılarının 
arasından geçerek ağır ağır Karadeniz’e doğru ilerlemeye 
başladı. Hepimiz güvertede düşman zırhlılarını büyük bir 
üzüntü ile seyrediyorduk. Bir ara onun, o büyük insanın çevre-
sindeki subaylarına düşman zırhlılarını göstererek şu sözleri 
söylediğini işittim; ‘Bunlar işte böyle yalnız demire, çeliğe, 
silah kuvvetine dayanırlar. Bildikleri şey yalnız madde. 
Bunlar hürriyet uğruna ölmeye karar verenlerin kuvve-
tini anlayamazlar. Biz Anadolu’ya ne silah, ne cephane 
götürüyoruz. Biz ideali, imanı götürüyoruz.’

İngilizler Bandırma Vapurunu Batıracak mıydı? 

Sultan Vahdettin’in Damadı
İsmail Hakkı OKDAY Anlatıyor

Mustafa Kemal Paşa Nutuk öncesi olayları anlattığı 
anılarında Samsun’a hareket edeceği sırada İngilizlerin 
Bandırma Vapuru’nu Karadeniz’de batıracakları haberini 
aldığını şöyle anlatmaktadır:

“… Artık Şişli’deki evi bırakmak üzereyiz. Bandırma vapu-
ru Galata rıhtımında hazır, bildiğimiz bu. Karargâhımızdan 
olanlar belirlenen saatte rıhtımda toplanmış olacaklardı. 
Otomobil kapımın önünde idi. Evdeki vedaları bitirmiştim. 
Tam o sırada gelerek beni büroma götüren bir dostum 
(Rauf Orbay) aldığı bir habere göre benim ya hareke-
time müsaade edilmeyeceğini yahut vapurun Karade-
niz’de batırılacağını söyledi. Yıldırımla vurulmuşa dön-
düm. Daha sonra vaktiyle uzun müddet yanımda çalı-
şan bir kurmay subay da gelerek maiyetinde çalıştığı bir 
Damat’tan aynı şeyleri öğrendiğini bildirdi. Bir an yalnız 
kaldım ve düşündüm. Bu dakikada düşmanların elinde idim. 
Bana her istediklerini yapamazlar mıydı? Beynimden bir 
şimşek geçti. Tutabilirler, sürebilirler fakat öldürmek! Bunun 
için beni Karadeniz’in coşkun dalgaları arasında yakalamak 
lazımdır. Bu ihtimal mantıki idi. Ancak artık benim için yaka-
lanmak, hapsolmak, sürülmek, düşündüklerimi yapmaktan 

men edilmek hepsi ölmekle aynı idi. Hemen karar verdim. 
Otomobile atlayarak Galata rıhtımına geldim. Baktım ki 
rıhtıma yanaşmış olacağını sandığım vapur uzaklardadır. 
Sandallarla vapura gittik. Kaptana yola çıkmak için emir 
verdimse de Kız Kulesi açıklarında kontrole tabii tutulduk…”

Mustafa Kemal Paşa’nın bu duyumu kendisine haber 
veren Rauf Orbay ve Yüzbaşı Çopur Neşet Bey’e haber 
veren Binbaşı İsmail Hakkı OKDAY Bey’dir.

Tevfik Paşa’nın oğlu olan Binbaşı İsmail Hakkı (OKDAY) 
Bey 1916 yılında Vahdettin’in büyük kızı Ulviye Sultan ile 
evlenerek saraya damat olmuştur. 8 Ocak 1922’de silah 
arkadaşlarının düşmanla savaşıp kendisinin İstanbul’da 
seyirci kalmasına dayanamayarak Anadolu’ya geçmiş ve 
bu kutsal mücadeleye katılmıştır. Bu hareketinden dolayı 
Vahdettin tarafından eşi Ulviye Sultan’dan boşatılmıştır. 
İsmail Hakkı Bey, Mustafa Kemal Paşa’nın Bandırma va-
puru ile Anadolu’ya geçmeye hazırlandığı dönemde bir 
aile toplantısı sırasında İngiliz istihbaratından Yüzbaşı 
Bennett’in (Padişahın damadı olmasına da güvenerek) 
Bandırma vapurunun batırılacağına dair ifadelerini zaman 
kaybetmeden Mustafa Kemal Paşa’ya bildirerek yolculuk 
sırasında temkinli olunmasını sağlamış ve olası bir facianın 
önüne geçmiştir. Bu olayın ayrıntılarını İsmail Hakkı Bey 
şöyle naklediyor:

“Rahmetli Atatürk, Müfettiş-i Umumi sıfatıyla Anado-
lu’ya geçerken, kendisini ve maiyetini götüren “Bandırma” 
vapurunun Samsun’a varmaması için, İngilizler tarafından 
batırılmak istendiğini, fakat bu alçakça teşebbüsün kendisi-
ne bir Padişah damadı tarafından haber verildiği için vapu-
run daima sahile yakın bir rota izlediğini ve gemi Samsun’a 
vardıktan iki saat sonra da bir İngiliz torpido botunun o lima-
na geldiğini, bu suretle yapılan uyarmanın esassız bir şey ol-
madığını söyler. Bu sözler bizzat rahmetli Atatürk tarafından 
söylenmiş ve şimdiye kadar yüzlerce defa tekrarlanmıştır.

İşte bu haberi Mustafa Kemal Paşa’ya ileten “Damat” 
bendim. Bu işin yukarıda özetlediğim tarafı herkes tarafından 
bilinir, amma iç yüzü tamamıyla meçhul kalmıştır şimdiye 
kadar. Bu tarafını da aydınlatayım ve bu olayı örten esrar 
perdesini aralayıp, gerçeği bütün açıklığı ile anlatayım...

Bekâr, alabildiğine nazik ve cömert bir zat olan Baban-
zade Fuat Bey’in ziyafetleri pek parlak olur, seçkin misafirleri 
arasında o zamanın sosyetesinin en tanınmış simaları, en 
kalburüstü gelen kimseleri yer alırdı...

İşte Babanzade’nin bu parlak ziyafetlerinden gene birin-
de idi ki, bir hayli içilmiş, kafalar dumanlanmış ve sohbetler 
samimileşmişti. Bu günlerde Kayınbabamın (Sultan Vahdet-
tin) Yaver-i ekremi Mustafa Kemal Paşa’nın da Umumi Müfet-
tişlik vazifesiyle Anadolu’ya gönderilmesine karar verilmiş ve 
Paşa bir iki gün sonra Samsun’a gitmek üzere yola çıkacaktı. 
O akşamki ziyafette mahud (sözü geçen) İngiliz İstihbarat 
subayı Yüzbaşı Bennett de hazır bulunuyordu ve kendisini 
beğenmiş, İngiliz işgal kuvvetlerinin İstanbul’da kuvvetli ada-
mı olarak tanınmış adam, Babanzade Fuat Bey merhumun 
zengin mezeli ve her çeşit bol içkili sofrasında bir hayli alkol 
almış, adamakıllı sarhoş olmuştu.
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Bu Yüzbaşı Bennett yemekten sonra likörlerimizi ve kah-
velerimizi yudumlarken, bir aralık sesini yükselterek:

‘Hükümet Mustafa Kemal Paşa adında genç bir Türk 
generalin, Umumi Müfettiş olarak Anadolu’ya göndermeye 
karar vermiş. Paşa da bir Türk vapuruyla Samsun’a gitmek 
üzere yola çıkacakmış, amma Mustafa Kemal Paşa asla 
Samsun’a ulaşamayacak...’

O akşam yalnız bu İngiliz Yüzbaşı değil, hepimiz bir 
hayli alkol almış, kafaları dumanlamıştık ama, Almanya’da 
kurmay tahsili görürken, bu tahsile merbut (bağlı) istihba-
rat işlerinde de ihtisas yapmıştım ve bu ciheti hatıralarımın 
başında açıklamıştım. Bu itibarla, bir dost olarak aramızda 
bulunan bu İngiliz yüzbaşısının bu imalı sözleri beni olduğu 
kadar, ev sahibimiz Babanzade Fuat merhumu da kuşku-
landırdı idi. İngiliz entelijans servisinin bu azılı ajanı ne de-
mek istiyordu? Umumi Müfettiş olarak Anadolu’ya gönde-
rilen ve “Bandırma” vapuru ile yola çıkacak olan Paşa, niçin 
Samsun’a ulaşamayacaktı? Bu sözlerden çıkan tek anlam 
Paşa’nın Anadolu’ya gönderilmesini İngilizlerin, hiç olmazsa 
Bennett’in mensup bulunduğu entelijans servisinin hoş gör-
mediği idi. Şayet iş böyle ise, Mustafa Kemal Paşa’nın yola 
çıkmasına o saate kadar İngilizler niçin müsaade etmişler, 
sonra ne olmuştu da bundan vazgeçerek, onun Samsun’da 
vazifeye başlamasını istemez olmuşlardı? Bir sürü soru ki, o 
zamanlar bunları aydınlatmasını Yüzbaşı Bennett’den iste-
yemezdik. Zira böyle yapılsa herif bizlerden de şüphelenirdi. 
Biz de bu işin üstünde durmaz göründük ve misafirler dağıl-
dıktan sonra Babanzade Fuat Beyle baş başa kalınca, Ben-
nett’in sarhoşlukla ağzından kaçırdığı bu sözleri incelemeye 
başladık. Babanzade:

‘Mustafa Kemal Paşa yola çıktıktan sonra İngilizler ge-
miyi batırmak suretiyle mi Paşa’nın Samsun’a ulaşmasını 
önleyecekler? Bu nasıl şey? Niçin Paşa’nın hareketine mani 
olmuyorlar da böyle çapraşık bir yoldan ve bir cinayet işleye-
rek Paşa’nın Anadolu’ya geçmesine mani olacaklar?...

‘Azizim Fuat Bey, İngilizlerin işlerine akıl erdirmek imkân-
sızdır. Bu adamlar her şey yaparlar, her alçaklığa cüret eder-
ler. Bana kalırsa bu işte faaliyete geçen İngiliz resmi makam-
ları değil, daima saman altından su yürüten Entelijans Ser-
vis mensupları, yani Papaz Frew’lar, Yüzbaşı Bennett’lerdir. 
Bu akşamki ziyafette bu adamın ağzından kaçırdığı sözler 
gerçeğin bir ifadesi olabilir...’ dedim ve hemen Saray’a döne-
rek İstanbul’daki gizli teşkilata mensup olduğunu bildiğim, 
saraydaki muavinim Yüzbaşı Çopur Neşet Bey’e keyfiyeti 
bildirdim. O da gereken kişilere meseleyi ulaştırdı.

İşte Atatürk merhumun bizzat bahsettiği Samsun 
seyahatinde “Bandırma” vapurunun batırılacağına dair 
çıkan şayianın kendisine bir Padişah damadı tarafından 
intikal ettirilmiş olduğu meselesinin iç yüzü budur. Nitekim 
tarihi bir gerçektir ki, Paşa’yı Samsun’a götüren Bandırma 
vapurunun Samsun limanına girmesinden sonra, bir İngiliz 
destroyerinin Samsun limanına ulaşıp, demirlemiş olması 
Bennett’in sarhoşlukla ağzından kaçırdığı sözlerin boş laf 
olmadığını ispatlar. Bu İngiliz harp gemisi Bandırma vapu-
runa yolda yetişip, gemiden Paşa’yı alarak, İstanbul’a mı 

getireceği, yoksa bu küçük Türk vapuruna bir torpido fora 
ederek, bütün karargâh subaylarıyla Paşa’yı Karadeniz’in 
gazaplı sularına mı gömmek için yola çıkmış olduğu, daima 
meçhul kalacak bir tarih muammasıdır. 16 Mart’ta kışlala-
rında uyuyan Türk Mehmetçiklerini soğukkanlılıkla süngü-
leten İngilizlerin bir torpido botuyla böyle bir cinayete cüret 
edebileceklerini ben kendi hesabıma pekâlâ kabul edebili-
rim. Bu Yüzbaşı Bennett sonraları İstanbul’daki suikasttan 
bir bacağını feda ederek kurtulabildi.”

“Ya İstiklal Ya Ölüm!” Büyük Nutuk’tan: 
Atatürk Konuşuyor Samsun’a Çıktığım Gün 

Genel Durum ve Görünüş
1919 yılı Mayısının 19. günü Samsun’a çıktım. Ülkenin 

genel durumu ve görünüşü şöyleydi:
Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu grup, I. Dünya 

Savaşında yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zayıf dü-
şürülmüş, şartları ağır bir Ateşkes Anlaşması imzalanmış. 
Büyük Savaşın devam ettiği uzun yıllar sonunda millet 
yorgun ve fakir bir durumda. Milleti ve ülkeyi I. Dünya 
Savaşına sürükleyenler, kendi hayatlarını kurtarma kaygı-
sına düşerek ülkeden kaçmışlar. Saltanat ve hilafet maka-
mında oturan Vahideddin soysuzlaşmış, kendini ve yalnız 
tahtını koruyabileceğini umduğu alçakça önlemler araş-
tırmakta. Damat Ferit Paşa’nın başkanlığındaki hükümet 
güçsüz, onursuz ve korkak. Yalnız padişahın iradesine bo-
yun eğmekte ve onunla birlikte kendilerini koruma altına 
alabilecek herhangi bir duruma razı. Ordunun elinden 
silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta…

İtilaf Devletleri, Ateşkes Anlaşmasının hükümlerine 
uymayı gerekli görmüyorlar. Birer bahane ile İtilaf donan-
maları ve askerleri İstanbul’da. Adana ili Fransızlar; Urfa, 
Maraş, Antep İngilizler tarafından işgal edilmiş. Antalya ve 
Konya’da İtalyan askeri birlikleri, Merzifon ve Samsun’da 
İngiliz askerleri bulunuyor. Her tarafta yabancı subay ve 
memurlar ile gizli görevliler faaliyette. Nihayet, konuşma-
mıza başlangıç olarak aldığımız tarihten dört gün önce, 
15 Mayıs 1919’da, İtilaf Devletleri’nin uygun bulması ile 
Yunan ordusu İzmir’e çıkartılıyor.

Bundan başka, ülkenin her tarafında Hıristiyan azınlık-
lar gizli ya da açıktan açığa kendi özel istek ve amaçlarını 
gerçekleştirmeye, devleti bir an önce çökertmeye çalışı-
yorlar.

Sonradan elde edilen güvenilir bilgi ve belgelerle iyi-
ce anlaşılmıştır ki İstanbul Rum Patrikhanesinde kurulan 
Mavri Mira Heyeti illerde çeteler kurmak ve idare etmek, 
miting ve propagandalar yaptırmaya uğraşmakta. Yunan 
Kızılhaçı ve Resmi Göçmenler Komisyonu, Mavri Heyeti-
nin çalışmalarını kolaylaştırmakla görevli. Mavri Mira He-
yeti tarafından yönetilen Rum okullarının izci teşkilatları, 
yirmi yaşından yukarı gençlerini de teşkilatlandırıp kendi-
sine dahil ederek her yerde kuruluşunu tamamlıyor. 

Ermeni Patriği Zaven Efendi de Mavri Mira Heyeti ile 
birlikte çalışıyor. Ermeni hazırlığı da tıpkı Rum hazırlığı 
gibi devam ediyor. 
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Trabzon, Samsun ve bütün Karadeniz sahillerinde ör-
gütlenmiş olan ve İstanbul’daki merkeze bağlı olan Pon-
tus Cemiyeti hiçbir engelle karşılaşmadan kolaylıkla ve 
başarıyla çalışıyor…

Düşman devletler, Osmanlı devlet ve ülkesine karşı 
maddi ve manevi saldırıya geçmişler. Onu yok etmeye ve 
paylaşmaya karar vermişler. Padişah ve Halife olan kişi, 
hayat ve rahatını kurtarabilecek çareden başka bir şey 
düşünmüyor. Hükümeti de aynı durumda. Farkında ol-
madığı halde, başsız kalmış olan millet, karanlıklar ve be-
lirsizlikler içinde olup bitecekleri beklemekte. Felaketlerin 
dehşet ve ağırlığını kavramaya başlayanlar, bulunduktan 
çevreye ve alabildikleri etkilere göre kendilerince kurtu-
luş çaresi saydıkları önlemlere başvurmakta... Ordu, ismi 
var kendisi yok bir durumda. Komutanlar ve subaylar, I. 
Dünya Savaşının bunca çile ve güçlükleriyle yorgun, va-
tanın parçalanmış olduğunu görmekle yürekleri kan ağlı-
yor; gözleri önünde derinleşen karanlık felaket uçurumu 
kenarında zihinleri bir kurtuluş çaresi aramakla meşgul...

Burada pek önemli olan bir noktayı da belirtmeli ve 
açıklamalıyım: Millet ve ordu, Padişah ve Halifenin hainli-
ğinden haberdar olmadığı gibi, o makama ve o makam-
da bulunana karşı asırların kökleştirdiği din ve gelenek 
bağları dolayısıyla da içtenlikle boyun eğmekte. Millet ve 
ordu bir yandan kurtuluş çaresi düşünürken bir yandan 
da yüzyıllardır devam eden bu alışkanlık kendinden önce, 
yüce hilafet ve saltanat makamının kurtarılmasını ve do-
kunulmazlığını düşünüyor. Halifesiz ve Padişahsız kurtu-
luşun anlamını kavrama kabiliyetinde değil... Bu inanca 
aykırı bir düşünce ileri süreceklerin vay haline! Derhal 
dinsiz, vatansız, hain ve istenmeyen kişi olur...

Diğer önemli bir noktaya da değinmek gerekir. Kurtu-
luş çaresi ararken İngiltere, Fransa, İtalya gibi büyük dev-
letleri küstürmemek temel ilke olarak kabul edilmekte 
idi. Bu devletlerden yalnız biri ile bile başa çıkılamayacağı 
düşüncesi hemen bütün kafalarda yer edinmişti. Osmanlı 
Devleti’nin yanında, koskoca Almanya, Avusturya-Maca-
ristan varken hepsini birden yenip yerlere seren İtilaf kar-
şısında, yeniden onlarla çatışmaya varabilecek durumlara 
girmekten daha büyük mantıksızlık ve akılsızlık olamazdı. 

Bu düşüncede olan yalnız halk değildi; özellikle seçkin 
ve aydın denen insanlar böyle düşünüyordu.

O halde, kurtuluş çaresi ararken iki şey söz konusu 
olacaktı. Önce, İtilaf Devletleri’ne karşı düşmanca tavır 
alınmayacak; sonra, Padişah ve Halifeye canla başla bağlı 
ve sadık kalmak temel şart olacaktı.

Düşünülen Kurtuluş Çareleri
Şimdi Efendiler, izin verirseniz size bir soru 

sorayım: Bu durum ve şartlar karşısında kurtuluş için 
nasıl bir karar akla gelebilirdi?

Açıkladığım hususlara ve yaptığım gözlemlere göre 
üç türlü karar ortaya atılmıştır:

Birincisi: İngiliz himayesini istemek.

İkincisi: Amerikan mandasını istemek.
Bu iki türlü karar sahipleri, Osmanlı Devleti’nin bütün 

halinde korunmasını düşünenlerdir. Osmanlı toprakları-
nın çeşitli devletlerarasında paylaşımı yerine, imparator-
luğu tek bir devletin koruyuculuğu altında bulundurmayı 
tercih edenlerdir.

Üçüncü karar: Bölgesel kurtuluş çarelerine 
başvurmuştur. Söz gelişi, bazı bölgeler kendilerinin 
Osmanlı Devleti’nden koparılacağı görüşüne karşı on-
dan ayrılmama tedbirlerine başvuruyordu. Bazı bölgeler 
de Osmanlı Devleti’nin ortadan kaldırılacağını ve Osmanlı 
ülkesinin paylaşılacağını oldubittiye getirerek kendi baş-
larını kurtarmaya çalışıyordu.

Bu üç türlü kararın gerekçesi yaptığım açıklamalarda 
yer almıştır.

Benim Kararım
Efendiler, ben bu kararların hiçbirinde isabet gör-

medim. Çünkü bu kararların dayandığı bütün deliller ve 
mantıklar çürüktü, temelsizdi. Gerçekte içinde bulundu-
ğumuz o tarihte, Osmanlı Devleti’nin temelleri çökmüş, 
ömrü bitmişti. Osmanlı ülkesi tamamen parçalanmıştı. 
Ortada bir avuç Türk’ün barındığı bir ata yurdu kalmıştı. 
Son mesele bunun da paylaşımını sağlamaya çalışmak-
tan ibaretti. Osmanlı Devleti onun istiklali padişah, halife, 
hükümet, bunların hepsi anlamı kalmamış birtakım boş 
sözlerden ibaretti.

Neyin ve kimin dokunulmazlığı için kimden ne gibi 
yardım sağlamak isteniyordu?

O halde ciddi ve gerçek karar ne olabilirdi?
Efendiler, bu durum karşısında bir tek karar vardı, o 

da milli hâkimiyete dayanan, kayıtsız şartsız, bağımsız 
yeni bir Türk devleti kurmak!

İşte, daha İstanbul’dan çıkmadan önce 
düşündüğümüz ve Samsun’da Anadolu topraklarına 
ayak basar basmaz uygulanmasına başladığımız karar, 
bu karar olmuştur.

Ya İstiklal ya Ölüm!
Bu kararın dayandığı en güçlü muhakeme ve mantık 

şuydu:
Temel ilke: Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir 

millet olarak yaşamasıdır. Bu ilke, ancak tam istiklale 
sahip olmakla gerçekleştirilebilir. Ne kadar ferah ve 
bolluk içinde olursa olsun istiklalden yoksun millet, 
medeni insanlık dünyası karşısında uşak olmak mevki-
inden yüksek bir davranışa layık görülmez.

Yabancı bir devletin koruyup kollayıcılığını kabul 
etmek insanlık vasıflarından yoksunluğu, güçsüzlük ve 
miskinliği itiraftan başka bir şey değildir. Gerçekten de 
bu seviyesizliğe düşmemiş olanların, isteyerek başına 
bir yabancı efendi getirmelerine asla ihtimal verilmez.

Halbuki Türk›ün haysiyeti, gururu ve kabiliyeti çok 
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yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa yok 
olsun daha iyidir!...

O halde, “Ya istiklal ya ölüm!”.
İşte bu gerçek kurtuluş isteyenlerin parolası bu 

olacaktır. Bir an için, bu kararın uygulanmasında 
başarısızlığa uğranacağını farz edelim. Ne olacaktı? 
Esirlik?

Peki Efendim. Öteki kararlara boyun eğme durumun-
da sonuç bunun aynı değil miydi?

Şu farkla ki istiklali için ölümü göze alan bir millet, 
insanlık haysiyet ve şerefinin gereği olan bütün 
fedakârlığı yapmakta teselli bulur ve hiç şüphesiz, 
esaret zincirini kendi elleriyle boynuna geçiren bezgin, 
haysiyetsiz bir millete bakarak dost ve düşman gözünde-
ki yeri bambaşka olur.

Sonra, Osmanlı hanedan ve saltanatının devam etti-
rilmesine gayret göstermek elbette Türk milletine karşı 
en büyük kötülüğü yapmaktı. Çünkü, millet her türlü 
fedakârlığı göze alarak istiklalini kazanmış olsa da salta-
nat sürüp gittiği takdirde, bu istiklale kazanılmış gözüyle 
bakılmazdı. Artık, vatan ve milletle hiçbir vicdan ve fakir 
bağlantısı kalmamış bir sürü delinin, devlet ve milletin 
istiklal ve gururunun koruyucusu mevkiinde bulundurul-
masını nasıl göz ardı edilebilir?

Halifeliğin durumuna gelince, bilim ve tekniğin nurla-
ra boğduğu gerçek medeniyet dünyasında gülünç sayıl-
maktan başka bir yanı kalmış mıydı?

Görülüyor ki verdiğimiz kararın uygulanmasını sağla-
yabilmek için daha milletin alışkın olmadığı bazı konulara 
dokunmak gerekiyordu. Ortaya atılmasında, kamuoyu 
bakımından büyük sakıncalar meydana getirebileceği 
sanılan hususların dile getirilmesinde kaçınılmaz bir zo-
runluluk vardı.

Osmanlı Hükûmetine, Osmanlı Padişahına ve 
Müslümanların halifesine başkaldırmak, bütün 
milleti ve orduyu ayaklandırmak gerekiyordu.

Uygulamayı Safhalara Ayırmak ve 
Basamak Basamak İlerleyerek Amaca Varmak

Türk ata yurduna ve Türk’ün istiklaline saldıranlar 
kimler olursa olsun, onlara bütün milletçe silahla karşı 
koymak ve çarpışmak gerekiyordu. Bu önemli kararın bü-
tün gerek ve zorunluluklarını daha ilk gününde açığa vu-
rup ifade etmek, elbette doğru olamazdı. Uygulamayı bir-
takım safhalara ayırmak, olaylardan ve olayların akışından 
yararlanarak milletin duygu ve düşüncelerini hazırlamak 
ve basamak basamak ilerleyerek amaca ulaşmaya çalışmak 
gerekiyordu. Nitekim öyle olmuştur. Eğer dokuz yıllık fa-
aliyetimiz ve yaptıklarımız bir mantık silsilesi ile gözden 
geçirilirse, ilk günden bugüne kadar takip ettiğimiz ge-
nel doğrultunun, ilk kararın çizdiği yoldan ve yöneldiği 
hedeften asla sapmamış olduğu kendiliğinden anlaşılır.

Burada, akıllarda yer etmiş olması ihtimali bulunan bazı 

kararsızlık düğümlerinin çözülmesini kolaylaştırmak için 
bir gerçeği hep birlikte gözden geçirmeliyiz. Yapılan Milli 
Mücadele dıştan gelen saldırıya karşı vatanın kurtuluşunu 
tek hedef olarak kabul ettiğine göre, bu Milli Mücadelenin, 
başarıya yaklaştıkça, aşama aşama bugünkü döneme ka-
dar milli irade rejiminin bütün ilke ve gereklerini yerine 
getirmesi tabii ve kaçınılmaz bir tarihi akıştı. Bu kaçı-
nılmaz tarihi akışı gelenekten gelen alışkanlığı ile hemen 
anlamış olan hükümdar ailesi, ilk andan başlayarak Milli 
Mücadelenin amansız düşmanı kesildi. Bu kaçınılmaz tarihi 
akışı daha başlangıçta ben de görmüş ve sezmiştim. Ancak, 
sonuna kadar devam etmiş olan bu sezgimizi başlangıçta 
bütün yönleri ile açığa vurup ifade etmedik. Gelecekteki 
ihtimaller üzerinde fazla konuşmak, giriştiğimiz gerçek ve 
maddi mücadeleye hayali bir macera niteliği verdirebilirdi. 
Dış tehlikenin yakın etkilerini derinden duyanlar arasın-
da, geleneklerine, düşünce kabiliyetlerine ve ruh yapıla-
rına ters olan muhtemel değişmelerden korkacakları ilk 
anda karşı çıkma güçlerini harekete geçirebilirdi. Başarı 
için pratik ve güvenilir yol, her aşamayı vakti geldikçe 
uygulamaktı. Milletin gelişmesini ve yükselmesini sağla-
yacak doğru yol buydu. Ben de bu yolda ilerledim.

Ancak, bu pratik ve güvenilir başarı yolu, yakın çalış-
ma arkadaşlarım olarak tanınmış kimselerden bazıları ile 
aramızda zaman zaman görüşler, davranışlar ya da yapılan 
çalışmalardaki uygulamalar bakımından temel ya da ikinci 
derecede birtakım anlaşmazlıkların, kırgınlıkların ve hatta 
ayrılmaların da sebebi ve açıklayıcısı olmuştur. Milli Mü-
cadeleye beraber başlayan yolculardan bazıları, milli 
hayatın bugünkü Cumhuriyete ve Cumhuriyet kanunla-
rına kadar uzanan gelişmelerinde, kendi fikir ve ruh ka-
biliyetlerinin kavrayış sınırı bittikçe bana karşı direnişe 
ve muhalefete geçmişlerdir. Bu noktalara, aydınlanmanız 
ve kamuoyunun aydınlanmasına yardımcı olmak için, sıra-
sı geldikçe birer birer değinmeye çalışacağım.

Milli Sır
Bu son sözlerimi özetlemek gerekirse, diyebilirim ki; 

ben milletin vicdanında ve geleceğinde hissettiğim bü-
yük gelişme kabiliyetini, bir milli sır gibi vicdanımda 
taşıyarak, yavaş yavaş bütün bir topluma uygulatmak 
mecburiyetinde idim…

Amasya’dan 18 Haziran 1919 tarihinde, Edirne’de, Bi-
rinci Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Bey’e şifre ile verdi-
ğim direktifte başlıca şu hususları belirttim: 

“Milli istiklalimizi boğan ve vatanımızın bölünmesi 
tehlikelerini hazırlayan İtilaf Devletleri’nin yaptıkla-
rı, İstanbul Hükûmetinin esir ve güçsüz durumu sizce de 
bilinmektedir”. 

“Milletin kaderini böyle bir hükûmetin eline teslim 
etmek, yıkılmaya mahkûm olmaktır”…

İstiklalimizi kazanıncaya kadar, bütün milletle birlikte 
fedakârca çalışacağıma mukaddesatım üzerine yemin 
ettim. Artık benim için Anadolu’dan hiçbir yere gitmemek 
kararı kesindir.
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Trakya’nın manevi gücünü yükseltmek maksadıyla bu 
talimata şu bilgileri de ekledim: Anadolu halkı baştan aşa-
ğı bölünmez bir bütün haline getirildi. Kararlar, istisna-
sız, bütün komuta heyetleri ve arkadaşlarımızla birlikte 
alınıyor. Vali ve mutasarrıfların hemen hepsi bizimle be-
raberdir. Anadolu’daki milli teşkilat ilçe ve bucaklara ka-
dar genişledi. İngiliz himayesi altında bağımsız bir Kür-
distan kurulması ile ilgili propaganda ortadan kaldırıldı 
ve taraftarları yola getirildi. Kürtler, Türklerle birleşti…

19 Mayıs Ruhu ve Türk Gençliği:
“Dağ Başını Duman Almış”

Mustafa Kemal Atatürk’ün, bu Milli Mücadele’de en 
çok güvendiği kesim hiç şüphesiz ki Türk gençliğiydi. 
Ülkenin en karanlık günlerinde, kamuoyunun bütün ke-
simlerinde koyu bir karamsarlık hâkimken Atatürk, Türk 
gençliğindeki özgürlük aşkını görmüş, bununla hem 
gurur duymuş, hem de iftihar etmişti. Daha 1918 yılında; 
“Her şeye rağmen muhakkak ki bir nura doğru yürümekte-
yiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket 
ve milletim hakkındaki sınırsız muhabbetim değil, bugünün 
karanlıkları, ahlaksızlıkları, şarlatanlıkları içinde, sırf vatan 
ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir 
gençlik gördüğümdendir” diyordu.

Türk Gençliği son çeyrek yüzyılda, tartışılamaz bi-
çimde büyük fedakârlıklarda bulunmuştu. Türk Kurtuluş 
Savaşı’nda; “Dağ başını duman almış/Gümüş dere durmaz 
akar” dizeleriyle başlayan marş Türk gençliğinin marşı ol-
muş, bütün bir gençlik, o yıllardan bu yana coşkuyla bu 
marşı söylemişti. (1916’da İsveç Halkevleri Marşı’nın mü-
ziğine uyarlanarak oluşturulan bu marşın güftesi, Kadıköy 
Öğretmen Okulu Müzik öğretmenlerinden Ali Ulvi (Elöve) 
ile aynı okulun müzik öğretmenlerinden Viyolonist Zeki 
Üngör tarafından yapılmış ve ilk olarak İstanbul Kadı-
köy’de, sonradan Fenerbahçe Stadyumu’nun yapıldığı 
İttihad-ı Terakki Çayırı’nda söylenmiştir).

Atatürk, Ankara Halkevi’nde yaptığı bir konuşmasın-
da, 19 Mayıs 1919 gününü ve “Gençlik Marşı”nın tarihsel 
anlamını şu sözlerle değerlendirmişti: 

Atatürk Bursalı Gençlerin Balosunda
26-27 Mart 1937 Cuma ve Cumartesi gecesi, Ankara 

Halkevi’nde bir toplantı vardı. Ankara’da okuyan Bursalı 
gençler, bir yurt şenliği yapıyorlardı. Toplantıya başkanlık 
eden Celal Bayar, Bursa gençlerinin saygı ve şükranlarını 
bir telgrafla Atatürk’e arz etti.

Bu telgraf geldiği zaman Atatürk, bazı misafirleriyle 
sofrada bulunuyorlardı. Celal Bayar, telgrafında Bursalı 
gençlerin Büyük Önder’e sonsuz inanç ve itaatlerini ve 
onun nurlu yolunda yorulmadan Atatürk’ü takibe antla-
rını bildiriyordu.

Bu samimi gösteriden pek duygulanan Atatürk, 
memnuniyetlerini yüksek huzurlarıyla Bursa gençlerine 
göstermek için, misafirlerini de yanına alarak Prof. Afet 

İnan, Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan, Dışişleri Bakanı Dr. 
Tevfik Rüştü Aras, General Fuat, Kazım, Kılıç Ali, Salih Bo-
zok Halkevini şereflendirdiler.

Atatürk’ün teşrifleri Halkevi salonlarını dolduran 
gençliği çılgın bir sevinç içine attı. Bütün gençler bir se-
vinç, bir minnet ve heyecan çemberi gibi Büyük Şef’in 
etrafını sardılar. Atatürk, bir süre bu gençlerle dil ve tarih 
üzerine konuştu.

Bir aralık gençler hep bir ağızdan:

“Dağ başını duman almış,
Gümüş dere durmaz akar.
Güneş ufuktan şimdi doğar
Yürüyelim arkadaşlar.” 

Marşını söylediler. Göğüsleri kabartan bu duygu ve 
sevgi coşkunluğu ile söylenen bu marş bitince Atatürk, 
yüzünü gençliğe çevirerek eski bir hatırasını şu şekilde 
hikâye etti:

“Arkadaşlar, ben 1919 senesi Mayıs ayı içinde Sam-
sun’a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. 
Yalnız Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vic-
danımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. 
İşte, ben bu milli kuvvete, bu Türk milletine güvenerek 
işe başladım. Samsun’dan Anadolu içerisine, kırık bir 
otomobille gidiyordum. Yanımda öteden beri yaverliği-
mi yapan Salih ve Cevat Abbas’tan biri bulunuyordu. O 
kırık otomobil, Anadolu yollarında ilerlerken, ben dai-
ma düşünür ve yaverime şimdi sizin terennüm ettiğiniz 
şarkıyı söylerdim. Ben Türk ufuklarında bir gün behe-
mehal bir güneş doğacağına, bunun hareket ve kuvve-
tinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir güç çıkaracağına 
o kadar emindim ki, bunu adeta gözlerimle görüyor-
dum. O şarkıyı tekrar etmekten maksadım, Türk’ün bu 
güneşi doğunca muvaffak olacağını anlatmaktı. Bu se-
beptendir ki, demin söylenen şarkı, benim için on sekiz 
senelik hatıramı tazeledi. Bu şarkıyı söyletmeye öna-
yak olan genç bayana teşekkür ederim.”

Bu toplantıda Halkevi sahnesinde Bursa okulları-
nın çeşitli evreleri projeksiyonlarla gösterildi. Türk Tarih 
Kurumu Asbaşkanı Afet İnan, Atatürk’ten izin alarak bir 
hitapta bulundu ve daha sonra Celal Bayar da Atatürk’ten 
izin alarak bir konuşma yaptı.

Celal Bayar’ın konuşmasından sonra Atatürk tekrar 
gençliğe seslenerek şu sözleri söyledi:

“Gençler, benim müstakbel emellerimi tahakkuk 
ettirmeyi taahhüt eden gençler! Hakikaten Bayar’ın 
dediği gibi, bir gün bu memleketi sizin gibi beni anla-
mış bir gençliğe tevdi edeceğimden dolayı çok mem-
nun ve mesudum. Buna cidden sevinmekteyim. Fakat 
beraber yaşadığımız müddetçe benim hedefime yü-
rümenizi hepinizden talep etmek meşru bir hakkım 
olarak tanınmalıdır.”

Atatürk o gün bu toplantıdan çok geç vakit ayrılmıştır.



32

 

100. YILINDA 19 MAYIS 1919 RUHU VE ATATÜRK’Ü ANLAMAK

ANITKABİR DERGİSİ • YIL: 19 • SAYI: 74 • TEMMUZ 2019
32

İşte Bir Ülkücü Türk Genci: 
Tıbbiyeli Hikmet (Boran)

Atatürk Nutuk’ta o karanlık günlerde insanların hal 
ü pür melalini ayrı ayrı anlatmaktadır. Aydınların bazıları 
Amerika’nın, bazıları da İngiltere’nin yardımını (müzahe-
retini) ya da koruyuculuğunu (mandasını ve himayesini) 
istemektedir. Amerikancı ve İngilizci dernekler kurulmak-
ta, kimsenin aklına milletin gücüne, iradesine dayanarak 
kurtulma düşüncesi gelmemektedir. Aydınlarımız derin 
bir “sosyal aşağılık duygusu” içindedir, yaklaşık son on yıl-
dır savaşan milletimiz yorgun ve bezgindir.

Türk milletine ve Türk gençliğine inanan ve güvenen 
Mustafa Kemal Paşa “millet azim ve kararıyla kurtulacaktır” 
diyerek Samsun’dan yola çıkacak, Amasya ve Erzurum’da 
“Ya İstiklâl, Ya Ölüm!” diye haykıracak, Sivas’tan milletin 
iradesini tüm dünyaya duyuracaktır.

İşte kurtuluş iradesinin artık belirmeye başladığı 
o günlerde bile hala şunun ya da bunun mandasını 
isteyenlerden geçilmemektedir. Sivas Kongresi 
günlerindeyiz… Başlıca İstanbul gazetelerinin 
başyazarları, hatta daha sonra Kurtuluş Savaşı’na 
katılacak, çok büyük hizmetler yapacak önemli bazı 
kişiler bile “manda” fikrini, tezini savunmaktadırlar.

Sivas Kongresi’ne yükseköğrenim gençliği adına İs-
tanbul’dan katılan bir Askeri Tıbbiye öğrencisi, Tıbbiyeli 
Hikmet (Boran), manda önerilerine şiddetle karşı çıkar. 
Mustafa Kemal Paşa arkadaşlarıyla çalıştığı bir sırada 
bu genç tıp öğrencisi, ateş ve heyecan kesilmiş bir hal-
de, kendisini Sivas’a yollayan Tıbbiyelilerin “bağımsızlık 
davasını başarmak yolundaki çalışmalara katılmak üzere 
gönderdiklerini, mandayı kabul etmeyeceğini, kabul edecek 
olanlar varsa, bunları kim olursa olsun ret ve takbih edecek-
lerini” söyler. “Farz-ı muhal (gerçekleşmesi imkânsız varsa-
yım) olarak (Varsayalım ki), manda fikrini Mustafa Kemal 
kabul edecek olsa, onu da reddedeceklerini” haykırır.

Tıbbiyeli Hikmet’in bu genç ve gür sesli çıkışından 
Mustafa Kemal Paşa son derece duygulanmıştır. Heyecan 
dolu bir sesle şunları söyler: 

“Arkadaşlar, gençliğe bakın, Türk milli bünyesindeki 
asil kanın ifadesine dikkat edin!”

Atatürk, Sivas Kongresi sırasında 1919’da söylediği bu 
sözde “gençliği” Türk milli bünyesindeki “asil kan” olarak 
ifade etmiş; 1927’de Nutuk’un sonunda Gençliğe Hitabe-
sinde Türk gençliğine “muhtaç olduğu kudretin damarla-
rındaki asil kanda mevcut olduğunu” hatırlatmıştır.

Tıbbiyeli Hikmet’in bu manidar çıkışından son derece 
duygulanan Mustafa Kemal Paşa, Hikmet’e hitaben, “Evlat, 
müsterih ol. Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyo-
rum.” dedikten sonra “azınlıkta kalsak da mandayı kabul et-
meyeceğiz. Parolamız tektir ve değişmez: Ya istiklâl, ya ölüm!..” 
güvencesini verir. Askeri Tıbbiye üniforması ile Sivas Kong-
resi’ne katılmış olan Hikmet’i alnından öper ve şöyle der:

“Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin 
anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.”

 “Yorulsanız Dahi Beni Takip Edeceksiniz”
26-27 Mart 1937 Cuma ve Cumartesi gecesi, Ankara 

Halkevi’nde bir toplantı vardı. Ankara’da okuyan Bursalı 
gençler, bir yurt şenliği yapıyorlardı. Toplantıya başkanlık 
eden Celal Bayar, Bursa gençlerinin saygı ve şükranlarını 
bir telgrafla Atatürk’e arz etti.

Bu telgraf geldiği zaman Atatürk, bazı misafirleriyle 
sofrada bulunuyorlardı. Celal Bayar, telgrafında Bursalı 
gençlerin Büyük Önder’e sonsuz inanç ve itaatlerini ve 
onun nurlu yolunda yorulmadan Atatürk’ü takibe antla-
rını bildiriyordu.

Bu samimi gösteriden pek duygulanan Atatürk, 
memnuniyetlerini yüksek huzurlarıyla Bursa gençlerine 
göstermek için, misafirlerini yanına alarak, Prof. Afet İnan, 
Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan, Dışişleri Bakanı Dr. Tevfik 
Rüştü Aras, General Fuat, Kazım, Kılıç Ali, Salih Bozok Hal-
kevini şereflendirdiler.

Atatürk’ün teşrifleri Halkevi salonlarını dolduran 
gençliği çılgın bir sevinç içine attı. Bütün gençler bir se-
vinç, bir minnet ve heyecan çemberi gibi Büyük Şef’in 
etrafını sardılar. Atatürk, bir süre bu gençlerle dil ve tarih 
üzerine konuştu.

Bu sırada idi ki, Büyük Önder, yalnız Bursa gençliğinin 
değil, bütün Türk milletinin kalbine ve dimağına işlenme-
si gereken şu sözleri söyledi:

“Arkadaşlar, bu gece buradaki toplantınızı ve benim 
hakkımdaki derin duygularınızı, Celal Bayar çok güzel 
ve canlı bir ifade ile bana bildirdi. Bu meyanda dedi ki: 
‘Siz genç arkadaşlar, yorulmadan beni takip edecek-
mişsiniz.’ İşte ben bilhassa bu sözden çok duygulandım. 
Yolumdan beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz. Fakat 
arkadaşlar, yorulmadan ne demek? Yorulmamak olur 
mu? Elbette yorulacaksınız. Benim sizden istediğim şey 
yorulmamak değil. Yorulduğunuz zaman dahi durma-
dan yürümek, yorulduğunuz dakikada dinlenmeden 
beni takip etmektir. Yorgunluk, her insan için, her mah-
lûk (yaratılmış) için tabii bir harekettir. Fakat insanda 
yorgunluğu yenebilecek manevi bir kuvvet vardır ki, 
işte bu kuvvet yorulanları dinlendirmeden yürütür.

Sizler, yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulursanız 
dahi beni takip edeceksiniz! Ben bu akşam buraya yal-
nız bunu size anlatmak için gelmiş bulunuyorum. Din-
lenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla 
yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek ideali-
mize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. Biz de bunu 
görmekten bahtiyar olacağız. Şimdi çocuklar eğleniniz.”

Bu toplantıda Halkevi sahnesinde Bursa okullarının 
çeşitli safhaları projeksiyonlarla gösterildi. Türk Tarih 
Kurumu Asbaşkanı Afet İnan, Atatürk’ten izin alarak bir 
hitapta bulundu ve daha sonra Celal Bayar da Atatürk’ten 
izin alarak bir konuşma yaptı.

Atatürk o gün bu toplantıdan çok geç vakit ayrılmıştır.

NOT: Bu makalenin kaynakları için, şu eserimize ba-
kınız: Ali GÜLER, Nutuk’tan Dersler Gençler İçin Nutuk, 
Halk Kitabevi, İstanbul, 2017.
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Anıtkabir
Hazırlayanlar: Kasım Mehmet Teke,

Bora Öncü
640 sayfa, ciltli, renkli, 150 TL

BELGE VE FOTOĞRAFLARLA ANITKABİR’İN ÖYKÜSÜ

Mersin-Pozcu 
kitabevimiz açıldı.
Güvenevler Mah. 
Gazi Mustafa Kemal 
Bulvarı No: 360/A 
Yenişehir/Mersin
Tel: (0324) 327 55 12

Kitabevlerimiz: İstanbul - Kadıköy, Tel: (0216) 348 97 84 Eminönü - Müze, Tel: (0212) 511 13 37 
Beşiktaş, Tel: (0212) 258 77 43 Bakırköy, Tel: (0212) 571 20 32 Nişantaşı, Tel: (0212) 234 80 71 Taksim, 
Tel: (0212) 238 08 37 • Ankara - Yenişehir, Tel: (0312) 430 33 66 Tunalı Hilmi, Tel: (0312) 324 10 73 
Bahçelievler, Tel: (0312) 222 63 38 • İzmir - Karşıyaka, Tel: (0232) 364 71 42 Konak, Tel: (0232) 484 77 21
• Diyarbakır - Ofis, Tel: (0412) 228 42 16 • Eskişehir - Tepebaşı, Tel: (0222) 220 49 13 • Konya
- Selçuklu,  Tel: (0332) 351 16 07 • Kayseri - Melikgazi, Tel: (0352) 222 56 92  • Manisa, 
Tel: (0236) 231 69 24 • Samsun - Çiftlik, Tel: (0362) 233 38 30  • Trabzon - Merkez, Tel: (0462) 326 98 39

Kurucusu olduğumuz İş Bankas Kültür Yaynlar
yeni kitaplarla büyümeye devam ediyor.
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ANITKABİR OKUL GEZİLERİ

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ 
ORTAOKULU

ETİMESGUT-ANKARA
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ANITKABİR OKUL GEZİLERİ

AHMED’İ HANİ
ORTAOKULU

YÜREĞİR-ADANA
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ANITKABİR OKUL GEZİLERİ

BOĞAZKÖY
ORTAOKULU

ŞEMDİNLİ - HAKKARİ
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ANITKABİR OKUL GEZİLERİ

FAİK GÜNGÖR
İLKOKULU

KAMAN - KIRŞEHİR
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ANITKABİR OKUL GEZİLERİ

ŞEHİT ERKAN ER YATILI 
BÖLGE ORTAOKULU

ORTA - ÇANKIRI
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ŞEHİT ÜSTEĞMEN HAKAN 
ÖZKANER ORTAOKULU 

TUZLUCA - IĞDIR
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MUTLULUKLARINI ATATÜRKLE PAYLAŞANLAR

Tuğba & Cem

Hamdiye & Gökhan

Eda & Sinan

İpek & Serkan
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MUTLULUKLARINI ATATÜRKLE PAYLAŞANLAR

Özlem & Ali Kaan

Selenay & Eşref

Demet & Tuncay 

Sivitlana & Ferhat
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MUTLULUKLARINI ATATÜRKLE PAYLAŞANLAR

Berna & Gençer

Kübre & Emre

Hacernur & Eren

Didem & Hüseyin
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MUTLULUKLARINI ATATÜRKLE PAYLAŞANLAR

Melek & Güven

Büşra & Mehmet Ali

Nilüfer & Hakan

Zeynep & Talip
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MUTLULUKLARINI ATATÜRKLE PAYLAŞANLAR

Selin & Sedat

Melisa & Serhat

Ayşenur & Emre

Merve & Evrim
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MUTLULUKLARINI ATATÜRKLE PAYLAŞANLAR

Tuğba & Ahmet

Bahar & Eray 

Abdulkadir Arpaguş

Çiğdem & Erdem
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MUTLULUKLARINI ATATÜRKLE PAYLAŞANLAR

Esra & Ozan

Burcu & Yasin

Ayşenur & Özgür 

Damla & Gökhan
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MUTLULUKLARINI ATATÜRKLE PAYLAŞANLAR

Ayşe & Şaban

Ayla & İbadullah               Sevil & Özgür Ahmet
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MUTLULUKLARINI ATATÜRKLE PAYLAŞANLAR

Merve & Görkem

Melisa & Abdullah

Lale & Onur
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MUTLULUKLARINI ATATÜRKLE PAYLAŞANLAR

Nahriye & Şükrü

Merve & Murat

Buket & Hakan
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ANITKABİR DERGİSİ’NDE
YAYIMLANACAK YAZILARLA İLGİLİ ESASLAR

1. Genel Kurallar:
A. Anıtkabir Dergisi üç ayda bir çıkarılmakta, 1000 adet basılmaktadır. Dergide Atatürk ile ilgili araştırma yazıları, makaleler ve 

şiirlere yer verilmektedir.
B.  Dergiye gönderilen yazılar, daha önce başka yerde yayımlanmamış olmalıdır. 
C. Yazılar, Anıtkabir Derneği Yayın Kurulu tarafından incelenip yayımlanmaya değer görülürse yine aynı kurul tarafından 

belirlenecek zamanda yayımlanır. Yayımlanmayan yazılar iade edilmez.
D. Yazıların içeriğinden yazarları sorumludur
E. Yayın Kurulunca yazılarda içeriğin dışında bir düzeltmenin yapılması durumunda yazarın oluru alınır.  
F. Yazarlar kendilerini tanıtıcı bilgileri (unvan ve görev, kurum, haberleşme adresi, telefon ve belgegeçer numaraları, bir 

fotoğraf, e-posta adresi) yazılarıyla birlikte Anıtkabir Derneğine gönderirler.  
G. Daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış, özgün olan ve Anıtkabir Derneği Yayın Kurulu tarafından yayımlanması uygun 

görülen yazıların sahiplerine 500 TL telif ücreti ödenir ve 5 adet dergi ücretsiz olarak gönderilir.

2. Dergide Yayımlanması İstenen Yazılarla İlgili Kurallar:
A. Yazılar A-4 kâğıdının bir yüzüne ve 5(Beş) sayfayı geçmeyecek şekilde, bilgisayar ortamında Microsoft Word programında 

yazılır; posta ya da elektronik posta ile gönderilir.
B. Yazı karakteri  arial, başlık 14 punto, metin 12 punto, dipnotlar   8 punto, fotoğraf ve şekiller  JPEG formatında, çizelge 

yazıları 10 punto olarak yazılır.. Makalenin konusu ile ilgili varsa belge ve fotoğrafların asılları yazara geri verilmek üzere 
posta ile gönderilir. 

C. Metinde satır aralığı tek, paragraf başı boşlukları 0.5, dipnot başlangıçları 0.5 olarak düzenlenir.
D. Makale içindeki ana başlıklar metnin yazıldığı puntoda, boşluk bırakılmadan, koyu ve küçük harflerle yazılır.
E. Dipnotlar aynı sayfa altında verilir. Kitap ve makaleler dipnotlarda şu şekilde gösterilir; 

(1) Kitap  
Yazarın adı ve soyadı, kitabın adı (italik yazılmalıdır), varsa cilt numarası, varsa baskı numarası, basıldığı kent, basan kurum ya 

da basımevi / yayınevi, basıldığı tarih, sayfa numarası. (Ör.  Falih Rıfkı Atay, Çankaya, İstanbul, Bateş Yayınları, 1980, s. 30.) 

(2) Makale 
Yazarın adı ve soyadı, tırnak işaretleri içerisinde makalenin başlığı, makalenin yayımlandığı derginin adı (italik yazılmalıdır), 

büyük romen rakamlarıyla cilt numarası, dergi numarası, parantez içinde derginin tarihi, sayfa numarası. (Ör. Fuat Pekin, 
“Atatürk ve Lyautey” , Belleten, C. XX, No. 80 (Ekim 1956), s. 634.)

 F.   Sayfaların altında sayfa numaraları verilir.
 G. Kısaltma kullanılacaksa; metinde ilk geçtiği yerde ve bir kez olmak üzere kısaltmanın açık ve tam anlatımı yazılır ve 

kısaltma parantez içerisinde belirtilir. Ör.   Türk Dil Kurumu (TDK).
 H. Yazar adı ve soyadı yazının ilk sayfasının sağ üst köşesine italik,  koyu 12 punto ile yazılır ve yanına (*) işareti konulur, 

unvan ve görev yeri (*) işareti ile dipnotta belirtilir.

-oOo-
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TSK Eğitim Vakfı 1957 yılında öncelikle TSK mensubu personel çocuklarımızın eğitimlerine 
destek olmak maksadıyla kurulmuş,  2019 yılı itibariyle vergi muafiyeti tanınmış bir vakıftır.  

TSKEV Faaliyet Alanları ; 

- YURT İMKANI; Üç büyük şehrimizde (Ankara, Eskişehir ve İstanbul) bulunan kız ve erkek 
öğrenci yurtları ile üniversitelerde okuyan personel çocuklarına ekonomik ve konforlu barınma imkânı 
sağlamaktır. Şehit çocuklarımız yurtlardan öncelikli ve ücretsiz olarak istifade etmektedir.  

- KARŞILIKSIZ EĞİTİM BURSU; Vakıf, 2016 yılından itibaren “Karşılıksız Eğitim Bursu” 
vermeye başlamıştır. 2017-2018 ve 2018-2019 eğitim dönemlerinde her yıl 1200 öğrenciye eğitim 
bursu verilmiştir. Müracaat eden şehit çocuklarımıza öncelikli burs verilmektedir. 

- KURUMSAL İNDİRİM PROTOKOLLERİ; Vakıf, özel eğitim kurumları ile yaptığı kurumsal 
indirim protokolleri ile personel ve personel çocuklarının ucuz ve kaliteli eğitim imkânlarına ulaşmasına 
yardım etmeyi amaçlamaktadır. 

- STAJ İMKANI; Gençlerimizin, TSK Güçlendirme Vakfı, OYAK, Makine Kimya Endüstrisi 
Kurumuna Bağlı Şirketlerde staj imkânlarından faydalanması sağlanmaktadır. MSB.’lığına bağlı 
fabrika, kurum ve işletmelerin de staj kapsamına alınmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. 

 
* Tüm hizmetlerimizden, Şehitlerimizin bizlere emaneti evlatlarımız öncelikli ve ücretsiz 

olarak faydalanmaktadır. 
 
*   Hizmetlerimizin devamlılığı için desteğiniz Vakfımıza güç katacaktır.  

 
*   Katkılarınızla daha güçlü olacağız. 

 
Vakfın faaliyetleri hakkında detaylı ve geniş bilgiye www.tskev.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

İRTİBAT 

Adres  : Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 166 Çankaya  / ANKARA – 
06570 
Telefon  : 0 312 231 21 10   
Belge Geçer  : 0 312 232 34 86  
İnternet  Adresi : www.tskev.org.tr       e-mail: vakif@tskev.org.tr 
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