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duruşunda

bulunduk.

Misakı

Milli

kulesinde Anıtkabir defterine duygu ve
düşüncelerimizi yazarak imzaladık.
Deftere yazdığımız metin

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük
Atatürk
Atatürkçü Düşünce Derneği

Alanya

Şubesi, üyeleri, gönüllüleri ve gençleri
ile birlikte huzurundayız.
Bugün ülkemizin tapu senedi Lozan
antlaşmasının
Lozan

Zuhal SİRKELİ
ADD Alanya Şube Başkanı

98.

Anlaşma-

günüdür.

İşgal

Yıldönümü.Gün
sına

sahip

altındaki

bir

çıkma
ülkeyi

Alanya

çağdaş demokratik bir ülke haline

Şubesi olarak tüm halkımızın bu güzel

getiren devrimlerine sonsuza dek sahip

topraklar üzerinde özgür ve bağımsız

çıkma

yaşamasını

sonsuza dek sürecektir.

Atatürkçü Düşünce Derneği

Önderimiz

sağlayan,
Büyük

başta

Komutan

Ulu

konusunda

kararlılığımız

Atatürkçü Düşünce Sistemine gönülden

Gazi

Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere

bağlılığımız en büyük gücümüzdür.

vatanımız

feda

Burada Atatürkçü Düşünce Derneği

etmekten bir an olsun bile tereddüt

Alanya Şubesi üyeleri, gençleri ile

etmeyen aziz şehitlerimizi saygı, rahmet

birlikte Bize Emanetiniz Cumhuriyeti

ve

uğruna

minnetle

canlarını

anıyor

ve

koruyacağımıza

ZAFER

gösterdiğin

BAYRAMINI içtenlikle kutluyoruz

Açtığın
hedefe

yolda
durmadan

yürüyeceğimize söz veriyoruz,
Temmuz ayında Türkiye’nin tapu senedi

‘’Söz

Lozan antlaşmasının 98. Yıldönümünde

Teferruattır’’

Ankara’ya giderek Anıtkabir’i ziyaret

"Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar

ettik. Anıtkabir ziyaretimizde mozoleye

kalacaktır.

Derneğimizin çelengini sunarak, saygı
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Konusu

Vatansa

Gerisi

Önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhun şad

Fevzi Alaattinoğlu Anadolu Lisesi ve

olsun

Üniversite öğrencileri katıldılar.
Zuhal Sirkeli

Atatürkçü Düşünce Derneği
Alanya Şube Başkanı
Daha sonra Lozan kahramanı Milli şef
İsmet İnönü’nün Anıtkabirdeki mezarı ile
Anıtkabir

komutanlığı

görevlendirilen

tarafından

rehber

anlatımız

eşliğinde Anıtkabir Müzesi gezildi.
Ayrıca

1.

müzesi,

TBMM
2.

Müzesini),

TBMM
Atatürk

İnönü’nün
Köşkünü

)kurtuluş

(Cumhuriyet
evini,

Çankaya’daki
ziyaret

savaşı

ederek

İsmet
Pembe

Alanya’ya

dönüldü.
Şube olarak Cumhuriyet kazanımları ile
ilgili günlerde gençlerimizle üye ve
gönüllülerimizle

her

zaman

ziyaretlerimize devam edeceğiz Atatürk
ve

silah

arkadaşlarının

verdikleri

mücadele, yaşadıkları zorlukları, Tarihi
görerek öğrenmek çok önemli.
Ziyaretlerimize aralarında kompozisyon
yarışmalarımızda

dereceye

giren

de

bulunduğu

Kemal

öğrencilerin

Şuberi İlkokulu, Değirmendere İlkokulu
Değirmen-dere Ortaokulu, Mehmet Arif
Türktaş Ortaokulu , Alanya Lisesi, Ümit
Altay Mesleki Teknik Anadolu Lisesi,
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Çanakkale Boğazı’na inip buraya hakim

ANAFARTALAR ZAFERİ

olmaktı.

Bu

amaçla

9’uncu

İngiliz

Kolordusu, 6-7 Ağustos 1915 gecesi
karanlıktan yararlanarak bölgeye çıkarıldı.
Kurmay Albay Mustafa Kemal, 8 Ağustos
1915’te saat 21.45’te Anafartalar Grup
Komutanlığına atandı ve 9 Ağustos sabahı
12’nci Tümene, 9’uncu İngiliz Kolordusuna,
7’nci Tümene de Anzak Kolordusuna
saldırma

emrini

başlatılan

verdi.

süngü

Onun

hücumunda

emriyle
düşman

siperlerinde bastırıldı ve ağır kayıplar
verdirilerek geri püskürtüldü. Anafartalar
Grup

Çanakkale Savaşları’nda, müttefik birlikler

öncülüğündeki

hem Seddülbahir hem de Arıburnu’nda

Çanakkale

Türk ordusunun gerilerine sarkmak ve

olayda

Küçük Kemikli burunları arasında yer alan

buradan

olan

etkisini,

tatbik

ettiği

işlemlerin

bir

etki yarattığı ve hatta tüm bir seferi ve
milletin kaderini etkilediği çok nadirdir’

Hedefleri, Conkbayırı ve Kocaçimentepe’yi
ve

Savaşları’na

muharebenin gelişiminde böyle büyük bir

Anafartalar’da

üçüncü bir cephe açmaya karar verdi.

geçirmek

9-10

‘Tarihte tek bir tümen komutanının üç ayrı

çember içine alıp yok etmek için Büyük ve

ele

askerleri,

Büyük Önder Atatürk’ün askeri dehasını ve

harekete geçti. Bu arada General Hamilton,

çıkıp

Türk

Kemal

zafer kazandı. “Bir İngiliz resmi tarihçisi,

geriden sarkarak ele geçirmek amacıyla

sahillerine

Mustafa

Ağustos 1915’te Anafartalar’da önemli bir

başarılı olamayınca Çanakkale Boğazı’nı

Suvla

Komutanı

sözüyle ifade etmiştir.

ilerleyerek
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Cumhuriyetimizin kurulmasına neden olan
Kuvvay-ı Milliye ruhuna sahip, mensubu
olmaktan büyük gurur ve onur duyduğum
TSK’nin bir askeri ve bu milletin duyarlı
yurtsever bir yurttaşı olarak başta Atatürk
ve

silah

arkadaşları

ile

kahraman

Mehmetçikleri ve Aziz şehitlerimiz ile tüm
gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.
Bu zafer sayesinde yüce önder Atatürk’ün
eşsiz askeri dehası ve komutanlık yeteneği
sayesinde Dumlupınar Baş komutanlık
meydan muharebesi ile “ORDULAR İLK
HEDEFİNİZ AKDENİZDİR. İLERİ “ emri ile
düşmanın denize dökülmesi ve takip

Kemal Karakuzey
Tarihçi E. Albay

harekatının

bitiminde İzmir’in

işgalden

KURTULUŞ SAVAŞINDA 30 AĞUSTOS

kurtarılması

sonucunda

bugünkü

ZAFERİNİN ÖNEMİ VE GÜNÜMÜZDE

Cumhuriyetimizin

YAPILMASI

devrimlerin

AİT

GEREKEN

HUSUSLARA

DEĞERLENDİRMELER

sağlamıştır.

Mehmetçiklerimizle ne kadar gurur duysak
azdır. Şehitlerimizin ruhu şad olsun.

1. Giriş ve genel hususlar

b. Ben bir asker olarak, 30 Ağustos

a. Değerli dostlarım ve ülkemin yüreği

Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle bu

güzel, insan sevgisi odaklı, sağduyulu,
sevdalısı

yapılmasını

ve

Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman

(26-30

AĞUSTOS 1922)

Atatürk

kurulmasını

yurtsever

zaferimizin meydana geldiği yerlere yapılan

insanları

kutlama gezilerine katıldığımda o zamanki

hepinize merhaba. Herkese selam, sevgi

ortamı

ve saygılarımı sunuyorum. Ulusumuzun 30

çalışırım.

Ağustos Zafer Bayramının 99‘uncu yıl

hayal

ederek

Benim

canlandırmaya

kendimce

bir

ana

düşüncem vardır ki, hiçbir onurlu ulus

dönümünü yürekten kutluyorum. Bugün

genelde Kurtuluş savaşını kaybetmemiştir.

büyük bir özveri ile canlarını gözünü

Bizler gerçekten çok şanslıyız ki Kurtuluş

kırpmadan feda eden atalarımız sayesinde

savaşımızda askerlik mesleğinin eşsiz
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önderlerinden ve Komutanlık bir sanattır

İşte Kurtuluş savaşımız bu nedenle bir

diyen, barışçılığı ilke olarak savunan bir

destandır ve bu destanı yazan Türk ulusu

askeri deha olan Gazi Mustafa Kemal

ve onun bağrından çıkan kahraman Türk

Atatürk,

ve

ordusudur. Fatih Rıfkı Atay, 30 Ağustos

Osmanlı

zaferi hakkında şunları söylerdi: ‘’Nemiz

bizim

önderimizdi.

baş
O

Komutanımız
zamanki

Ordusundaki tüm üst düzey askerlerin

varsa,

takdirini

kurmuşsak, hür vatandaşlar olmuşsak,

kazanmış

ve

doğal

olarak

eğer

bağımsız

devlet

muharebe meydanlarında kazandığı askeri

şerefli

başarılar onun Kurtuluş savaşının baş

yurdumuzu

komutanı olmasını sağlamıştı.

vicdanımızı ve düşüncemizi Doğunun,

2.

sayfalar

yetmez.

Batının

pençesinden

bağrının sıcaklığını duyuyorsak, belki

Bu büyük zaferimizin önemini
bakımından

dolaşıyorsak,

bizim diye bakıyor, bu topraklarda ana

yaşanan gelişmeler.

belirtmesi

gibi

pençesinden kurtarmışsak, şu denizlere

30 Ağustos Zaferinin önemi ve

a.

insanlar

bir

nefes alıyorsak, hepsini her şeyi 30

yazacaklarımıza
Burada

Ağustos zaferine borçluyuz. ‘’ Ben yine

yapılan

de bize düşen görevler açısından tüm

muharebeleri safha safha anlatsak her biri

dostlarımıza bazı önemli konuları aktarmak

özveri, vatan sevgisi ve kahramanlıklarla

istedim.

doludur. Beni bu savaşlarda bir asker
olarak etkileyen olaylardan biri de gelişen
muharebeler esnasında telefonda “ Niçin
hedefinize

ulaşamadınız?

sorusuna

karşılık, Atatürk’e “ yarım saate kadar “
hedefini ele geçireceğini söyleyen alay
komutanı olan Yb. Reşat Çiğiltepe’nin
verdiği

sözü

tutamadığı

için

alnına

b. Büyük Taarruz ’un mimarı Atatürk,

tabancasını dayayarak intihar etmesidir. Bu

Büyük

nasıl bir yüce duygudur ki Türk ordusunun
komutanlarının

bu

Nutuk’ta

30

Ağustos’u

şöyle

anlatırdı: “...30 Ağustos’ta yaptığımız

muharebelerde

savaş

bulunduğu yüce duygu ve kurtuluşumuza

sonunda

düşmanın

ana

kuvvetlerini yok ettik ve esir aldık.

verdiği önemi gözler önüne sermektedir.

Düşman ordusunun başkomutanlığını
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yapan

General

arasına girdi.

Trikopis

de

veya

esirler

31 Ağustos 1922 günü

esir

eden ve

Akdeniz’e,

kılıç

artıklarını

Marmara’ya

döken

ordularımız ana kuvvetleriyle İzmir’e

harekâtımızı açıklayıcı ve vasıflandırıcı

doğru yol alırken diğer birlikleriyle de

söz söylemeyi gereksiz sayarım. Her

düşmanın

safhasıyla

Eskişehir’in

kuzeyinde

düşünülmüş,

hazırlanmış,

üzere

idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış

ilerliyorlardı. Doğrudan doğruya bana

olan bu harekât Türk ordusunun, Türk

gönderilen

da

subay ve komuta heyetinin yüksek

İzmir’deki İtilaf Devletleri konsoloslarına

kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere

benimle

bulunma

daha geçiren muazzam bir eserdir. Bu

yetkisinin verildiği bildirilerek onlarla

eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal

hangi gün ve nerede buluşabileceğim

düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir.

soruluyordu. Buna verdiğim cevapta da

Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir
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ordunun

bulunan

kuvvetlerini

bir

yenmek

telsiz

telgrafta

görüşmelerde

Eylül

1922’de

görüşebileceğimizi
verdiğim

gün,

Kemalpaşa’da

bildirmiştim.
ben

Söz

başkomutanı

olduğumdan,

mutluluk ve bahtiyarlığım sonsuzdur.”

Kemalpaşa’da
d. Baş Komutan Mustafa Kemal’in bu

bulundum. Fakat görüşme isteyenler
orada değildi. Çünkü ordularımız, İzmir

muharebelerde

rıhtımında

özelliklerinden en önemlilerini saymak

ilk

verdiğim

hedefe,

bize

ders

verecek

istersek, yüce önderin harp prensiplerini

Akdeniz’e ulaşmış bulunuyorlardı.

eksiksiz olarak uygulamasıdır. Bunlardan
Hedef, Taarruz, Baskın ve aldatma, Sıklet
merkezi

ve

emir-komuta

vb.

harp

prensiplerini

yerinde

ve

eksiksiz

uygulayarak

muharebelerin

başarılı

olmasını sağlamıştır. Ben de bir topçu
subayı olarak bu muharebelerde Atatürk’ün
Türk
c.

Atatürk diyor ki, “Saygıdeğer

efendiler,

topçusu

için

söylediği

“Büyük

takdirler ve hürmetle buradan belirtmek

Afyonkarahisar-Dumlupınar

isterim

Meydan Muharebesi’ni ve ondan sonra

ki,

topçularımızın

o

gün

göstermiş olduğu maharet ve vukuf

düşman ordusunu tamamıyla yok eden

(beceri ve bilgi) bütün dünya topçuları
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için örnek olacak mahiyette idi. Askerlik

verdiği Kuvvay-ı Milliye ruhuyla kurulmuş

hayatımda bu kadar mükemmel bir

kahraman

topçu ve bu kadar mükemmel idare

düşürüldüğü durumu görünce kahrımdan

edilmiş bir topçu ateşi nadiren gördüm

her geçen gün eriyorum ve üzülüyorum.

“ sözlerini askerlik yaşantım boyunca hiç

Bunun yanında hiç bir şey yapamamak ve

unutmadım.

bazı yurttaşlarımızın gaflet ve dalalet içinde

ordumuzun

ve

devletimizin

bulunması ve özellikle bu son derece
e.

Bu muharebelerin kazanılmasında

üzücü gelişmelere karşı duyarsızlığı bizleri

diğer önemli olaylardan biri de hava

kahrediyor. Şimdi soruyorum ben de

hakimiyetin Türk tarafına geçmesidir. Bu

Atatürk

sayede Yunan uçaklarının keşif yapmasına
izin

verilmemiş

ve

bir

Yunan

atalarımızın

uçağı

sosyal

görev yapamayacak hale getirilmiştir. Diğer
başarı

Kolordusunun

da

baskın

Türk

tesiri

100
yapabilir

dostlarım
yıl

önce

misiniz?

medyada

ATATÜRK

ile

ilgili

paylaşımlar yaparak bu sorumluluktan

süvari

kurtulamayız.

yaratmak

amacıyla hareket kabiliyetinin artırılması

b 20 yıl öncesinde halkımız Türk

sayesinde süratle hareket ederek Yunan

Ordusunun disiplinli ve güçlü ordusunu

birliklerinin kuşatılması gerçekleştirilmiş ve

izleyerek

Yunan ordusunun azami zayiat verdirilmesi

gurur duymak ve geleceğe

güvenle bakmak için bayramlara binlerce

sağlanmıştır. Ayrıca Yunan lojistik unsurları

yurttaşımız katılırdı. Bu yıl da çelenk koyma

tahrip edilerek, dünyada hiçbir orduya ve

ve bayram kutlamasında kaç kişi olacak

komutana nasip olmayan “ Takip Harekatı

merak

“ ‘nın yapılmasına olanak sağlamıştır.
2.

bugün

diyen

Sadece günlük kutlamalar yaparak ve

av uçaklarının engellemesi neticesinde
askeri

yaklaşık

yaptıklarını

düşürülmüş, ayrıca dört Yunan uçağı Türk

bir

sevdalısıyım

ediyorum.

Benim

Atatürkçü

Düşünce Sistemi konulu konferanslarıma
bile gelmekten çekinen Atatürkçü olduğunu

30 Ağustos Zaferi sonrasında

belirten bazı yoldaşlarımın olduğu bir

yaşanan gelişmeler ve alınması gereken

ortamda

dersler

ve

durumda

kendimi

düşünmekten alıkoyamıyorum. Eğer biz
a.

Ancak yaklaşık 100 yıl sonra

yaşadıklarımızı

görünce

ve

Atatürk Sevdalısı yurtseverler durumdan

Atatürk’ün

vazife çıkarıp, duruma müdahale etmezsek

Cumhuriyeti koruyup kollaması için görev
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ve

tüm

ulus

olarak

kişisel

birlikte izlemelerini öneriyorum. Anıtkabir

çıkarlarımızı düşünmeden akıl ve bilimi

ve diğer Kurtuluş savaşımızla ilgili tarihi

kullanarak ve de birlik ve beraberlik içinde

yerlere düzenlenen gezilere katılmalarını

kenetlenerek bu duruma engel olmazsak

öneriyorum. Onlarla bu konularda sohbet

ve

kısaca

yapmazsak

Atatürk’ün

yaptıklarını

etmelerini özellikle istiyorum. Saygılarımla

korkarım

ki

sağlıcakla kalınız.

kazanımlarımızı
önder

kendi

tüm

kaybedeceğiz.

Atatürk

bize

nutuk

Yüce
eserinde

Tarihçi, Yazar ve E. Albay Kemal

görevlerimizi verdi. “ Ey Türk istikbalinin

KARAKUZEY

evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde
dahi

vazifen,

Cumhuriyeti’ni

Türk

İstiklal

kurtarmaktır.

ve

Muhtaç

olduğun kudret, damarlarındaki asil
kanda mevcuttur.

c.

Ben

tüm dostlarımı

gelecek

kuşaklarımızı düşünerek Atalarımız gibi
duyarlı olmaya davet ediyorum. Ayrıca
Atatürk sevdalısı duyarlı ve yurtsever
herkesin okullarda eğitim programlarından
çıkarılsa bile çocuklarını ve torunlarını
bilinçlendirme bağlamında onlara doğum
günü vb. önemli milli bayram günlerinde bu
konularda yazılmış resimli kitap ile Turgut
Özakman’ın

Kurtuluş

ve

Cumhuriyet

filmlerinin CD. lerini hediye etmelerini veya
11

5 Ağustos 1921'den
bu yana tek ve ebedi
Başkomutan Gazi Mustafa
Kemal Atatürk
Saygı ve özlemle...
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Cephesi Komutanı İsmet Paşa üstü açık
bir otomobille Zafertepe’ye geldi. Fevzi
Paşa

ve

Albay

görüştükten

Kazım

sonra,

M.

ile

biraz

Kemal

Paşa

batarya dürbününün başına geçti. Yunan
mevzilerini

ve

gerilerini

uzun

uzun

incelemeye koyuldu.
Zafertepe’nin üstü kalabalıklaşmıştı.
Otomobil

ve

atlar

açıkta

duruyor,

düşmanın kolayca görebileceği bir topluluk
oluşmuş

Fethi Karaduman
Araştırmacı Yazar

sahibi

terler dökmeye başlamıştı. Yunan topçusu
ve uçakları için güzel bir canlı hedef

ANILAR

olmuştu tepenin üstü. Tam bu sırada bir

BİR SAVAŞIN NASIL

Yunan uçağının tepeye doğru yaklaştığı

KAZANILDIĞINI AYRINTILARIYLA

görüldü. Albay Kazım’ın korktuğu başına

GÖSTEREN BELGELER, O SAVAŞTA

gelmişti. Tepede uçağa ateş açabilecek

ÇARPIŞMALARA KATILMIŞ ADSIZ

tek bir silah, saklanacak tek bir ağaç altı

KAHRAMANLARIN ANILARINDA

yoktu. Sağa sola koşup hedefi dağıtmak

GÖRÜLEBİLİR.
ZAFERİN

en akıllıca bir davranış olacaktı.
MAYASINI

Başkomutan M. Kemal Paşa dürbünü

HAZIRLAYAN GÜÇ, İSTENÇ (İRADE),

bırakmıyordu bir türlü. Başkomutan kılını

YİĞİTLİKLER,

kıpırdatmadan

KAHRAMANLIKLAR VE ÖZVERİLER
TARİH

Ev

durumunda bulunan Albay Kazım, soğuk

SAKARYA SAVAŞI’NDAN

İNANÇ,

bulunuyordu.

SAHNESİNDE

batarya

dürbünü

çukurunda otururken, hiçbir subay tek

DESTAN

adım

YARATIR.

atmayı

aklından

Herkes olduğu yerde

geçirmiyordu.
başını havaya

SALDIRI PLANI

kaldırmış, tam tepelerine gelen uçağa

9 Eylül 1921 günü saat 15’e doğru

bakıyor,
bekliyordu…

Başkomutan M. Kemal Paşa ile Batı
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bırakacağı

bombaları

Yunan uçağı tepenin üstünde bir tur

Başkomutanın askerlik sanatında

attıktan sonra, uzaklaştı. Yanında bomba

tartışma kabul etmez üstünlüğünün

olmadığı

yeni

ve

gözetlemeyle

yetindiği

bir

yapıtıydı

açıklanan

plan.

anlaşılmıştı. Albay Kazım, boncuk boncuk

Anadolu’nun ve Türk halkının kara

terleyen alnını kolunun tersiyle silerek

yazgısı

rahat bir soluk aldı.

ulaşmasıyla

Başkomutan
incelemelerini

M.

Kemal

bitirdikten

sonra,

sakıncalar
tüfeklerin

Bu

sakıncalar,

ucuna

takılı

keskin

Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa,
Duatepe’ye beş tümenle yapılan saldırıyı

Saldırıyı Mürettep Kolordu Komutanı

Mürettep

Albay Kazım yapacaktı. Kolordusunun 1.

Kazım’ın

ve 17. Tümenleri ile 1. Süvari Tümeninden

Zafertepe’deki

Albay

gözetleme

bir şeyler yemek gelmemiş, kimse dün

Yapılan gözetlemelerin raporları ve alınan

akşamdan bu yana tam yirmi dört saattir

en son bilgiler değerlendirildikten sonra

ağzına bir tek lokma koymamıştı...

ortaya bir harita açıldı. Harita, çok önceleri
Almanlar tarafından yapılan ve Kiepert

CILIZ

adıyla anılan Anadolu’nun tek büyük

GEÇMEDİ

haritasının o bölgeyi gösteren paftalarıydı.
saldırının

Komutanı

savaşmanın heyecanıyla kimsenin aklına

Tümenler de emrine veriliyordu.

Paşa

Kolordu

yerinden izlemişlerdi. Uzun süren kanlı

başka, öteki yerlerden kaydırılan 15. ve

Kemal

vardı.

…Başkomutan M. Kemal Paşa ile

uygulanacaktı.

M.

Cephane

süngülerle giderilecekti…

üstündeki

köprübaşlarının ele geçirilmesi planı yarın

23.

ağaracaktı…

Anadolu çocuklarının bilek gücüyle ve

kanadına saldırarak Sakarya’ya doğru
Sakarya

başarıya

azlığının saldırıda doğuracağı sayısız

biraz

gitti. Görüşlerini özetledi: Düşmanın batı
ve

saldırının

azdı. Süngüye güveniliyordu. Cephane

Paşa

geride bekleyen komutanlarının yanına

sıkıştırılması

bu

TAVUK

BOĞAZINDAN

Mürettep Kolordu Kurmay Başkanı

nasıl

Yarbay Hayrullah (Fişek) Duatepe’nin

yapılacağını ve geliştirileceğini haritada

alınmasının onuruna, konuklarına bir

ayrıntılı bir biçimde açıkladı. Sonra arazi

akşam yemeği ziyafeti hazırlamıştı.

üstünde uzun uzun anlattı.

Batarya dürbününün çukurunun hemen
yanındaki düzlüğe, yere hemen bir
14

masa örtüsü serdirmiş, ortasına bir
bakır

tepsi

koydurmuştu.

—Efendim,

Tepside

dün

sabah

bulduğumuz buğdayı kavurmaları için

kızarmış bir cılız tavuk ile dört beş dilim

birliklere dağıtmıştık.

siyah ekmekten başkaca bir şey yoktu.

M. Kemal Paşa bir an duraladı.

M. Kemal Paşa, İsmet Paşa, Batı

Sonra ayağa kalktı, düşünceli, dalgın

Cephesi Kurmay Başkanı Albay Asım

adımlarla yürüdü. Ötekiler de tavuğa ve

(Gündüz) ve Albay Kazım yer sofrasına

ekmeklere

bağdaş kurup oturdular. Duatepe’nin

kalktılar, M. Kemal Paşa’nın ardından

alınmasının yarattığı sevinç hepsinin

yürüdüler.

yüzlerinden
gündür

okunuyordu.

Sakarya

On

boylarında

sekiz

girişiminde

bulunmuş

böyle

saldırı

sırası

kavrulmuş

yarı tok saldırarak Duatepe’yi geri

ve

alırlarken;

Başkomutanları

İSTİKLAL

MADALYASI’NI

Sofradakiler Başkomutanın ilk lokmayı

Milli

Savunma

Bakanı

ağzına atmasını bekliyorlardı yemeğe

Özalp,

başlamak için.

Refik’in hatırını sordu:

M. Kemal Paşa ekmeğe uzanırken,

yatağa

ayakta

İki

kurmay

Hayrullah

ki,

battaniyeyi

bacağı

kesilmişti.

başkanına seslendi:
—

yatan

Teğmen

Başhekim

aralayarak

bu

iyimser yaralının durumunu gösterdi:

duraladı,

duran

yatakta

geçiyordu

sessizce

— Erlere yiyecek ne verdiniz?

ötede

ilk

Kazım

“İyiyim paşam” yanıtıyla tam öbür

Albay Kazım’a sordu:

biraz

HAK

EDEN GAZİ

kez sevinçle gevşemiş, rahatlamıştı.

şaşırdı,

bir

içine sindirememiştii…

on sekiz gündür gerilen yüz hatları, ilk

Kazım

cılız

tavuğu silah arkadaşlarıyla paylaşmayı

Türk

Ordusuna gelmişti. Üst Komutanların

Albay

sofradan

buğdayla midelerini bastırıp, yarı aç

başarmıştı. Bu bir dönüm noktasıydı.
Bundan

sürmeden

Mehmetçikler,

sürekli

savunmada kalan ordu, ilk kez bir planlı
saldırı

el

da

dizlerinin

Kazım

üzerinden

Paşa’nın

gözleri

doldu. Eğilip başından öptü, “Benden
Bey

erlere

bir isteğin var mı çocuğum, ailen

ne

nerede, onların bir ihtiyacı var mı?

verebildik?
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dedi, şefkatle. Teğmen bir şey istiyor

çocuk

olmaktan

hastaneye

utanarak

“İstiklal

doğurmuştu.
yatırmak

Bu

kadını

üzere

geriye

Madalyası’nı hak ettiğimi sanıyorum,

çevirmek istediler. Fakat yorgunluk ve

ondan

çektiği ıstıraplarla benzi solmuş olan

başka

bir

şey

istemem

efendimii.”

bu hasta kadın:

ASİL KADININ DAVRANIŞI

—Cephedeki silah, dedi, cephane
bekliyor,

Sakarya Savaşı günlerinde yaşanan
satır başıdır:

Bu

asil

Hastanesine

TÜM

gönderiyorlardı. O zaman, Ankara’da

YURT

bundan böyle Anafartalar’ın genç,

gündüzlü çalışıyordu. Beni de Yahşiyan

muzaffer

istikametinde giden birçok yaralılarla

Kadriye

Kağnılı

konakladık.

subaşında
Etrafımızdan

bir

yerde

vızır

Hüseyin

(Mısırlı Prenses)

yolculuğumuzun ilk günü akşamı güzel,
ve

başı

parlayacaktır.

Yahşiyan’dan öteye kağnı ile seyahat

ağaçlık

kumandanının

üzerinde ebediyen (sonsuza dek)

bindirdiler.

başladık.

ALANI:

“Sakarya Zaferi”nin güneşi,

hattı, ikmal ve tahliye için geceli

etmeye

SAVUNMA

SAKARYA SAVAŞI

Yahşiyan’a kadar uzanan bir dekovil

dekovile

davranışı

kızardığını hissettikiii.

günüdür) Sakarya’da yaralandım. Beni

birlikte

kadının

karşısında biz yaralılar bile yüzlerimizin

“23 Ağustos 1921’de (Savaşın ilk

Keskin

cephane

yetiştirmeliyim, geriye dönemem.

bu olay Kurtuluş Savaşı destanında bir

geriye

oraya

İngiltere’de Türk ordusunun

vızır

zafer

kazanması

şöyle

dursun,

geçen kol ve katırların çoğunu kadınlar

direnme gücü bile kalmadığına

yönetiyordu. Bu kafilelerin birinden

inanılmaktadır.

hafif bir çığlık duyuldu. Bunu izleyen bir

En

duraklama ve telaş eseri görüldü. Bir
süre

sonra

karşılaştık.

güzel

bir

Cephane

müjde

yetkili

İngiliz

askeri

yetkilileri,

Mustafa Kemal için gerilla savaşından

ile

başka

kollarında

bir

şans

görememektedir.

Yunanlılar son darbeyi vuracak ve Türk

bulunan hamile bir kadın bir erkek

ordusu dağılacaktır. Mustafa Kemal,
16

kendisine bağlı inanmış birkaç subay

kazandıkları toprakların ve zaferin etkisiyle

arkadaşıyla

kenti

dağlara

“Anadolu’nun

Niyazi

çıkacak,
Bey’i”

belki
olmaya

hazırlıklara

aldıktan sonra Bizans Tacını yeniden
giyeceğini söylüyordu.

Bilal N. Şimşir, Sakarya’dan İzmir’e
kitabından

Ulusal Direnişin Önderi M. Kemal
Paşa ise Yunanlıları her ne pahasına

Başkomutan M. Kemal Paşa, kesin
bir

için

başlamışlardı. Kral Konstantin, Ankara’yı

çalışacaktır.

sonuçlu

düşürmek

savaş

kararı

olursa olsun durdurmak için gerekli planları

alarak,

hazırlıyordu.

hazırlıklarını buna göre yapmıştı. Kendi

Artık

son

hesaplaşma

Sakarya Irmağı boylarında yapılacak, son

deyişiyle, artık yalnızca iki ordu değil, iki

söz yine aynı yerde söylenecekti. Türk

ulus karşı karşıya gelecek ve Anadolu’nun

tarihinin dönüm noktası olan ve yirmi iki

yazgısı belirlenecekti. M. Kemal Paşa,

gün geceli gündüzlü süren bu uzun savaşın

yakında başlayacak olan savaşın aynı

başlamasına çok az bir zaman kalmıştı.

zamanda bir moral ve karşılıklı güçleri
sonuna kadar kullanma savaşı olacağını

M. Kemal Paşa, 26 Temmuz 1921

bilerek, yayınladığı çeşitli emirlerde bu

sabahı trenle Ankara’dan Polatlı’ya gitti.

konular üzerinde önemle durmuştu:

Polatlı, Batı Cephesi Komutanlığı’nın yeni

“Savunma
noktalarda

ileri

mevzilerinde,
geri

karargâhı olmuştu.

bazı

Batı Cephesi Komutanı İsmet

dalgalanmalar

olabilir. Bu durum birliklerce normal

Paşa,

M.

Kemal

karşılanmalıdır. Mevzide bir birlik her

istasyonunda

hangi bir nedenle geri çekilse bile,

karargâh olarak kullanılan kerpiç binaya

yanındaki birlik kendi mevzisini kuvvet

gittiler.

ve inatla elinde bulunduracak, çekilen

cephedeki

birliğe topçusu ve piyadesiyle yardım

geçirildi. Sakarya boylarında alınacak

edecektir.”

savunma önlemleri üzerinde uzun uzun

karşıladı.

Haritalar
son

Paşa’yı

Polatlı
Birlikte

ortaya

serildi,

gelişmeler

gözden

duruldu.

Yaklaşık iki yüz elli yıldır gerileye
gerileye Anadolu’nun ortasına sıkışmış

Ordunun durumu olanca açıklığıyla

olan Anadolu Türklerinin son kalesi Ankara,

ortaya konuldu. Bazı subay ve erlerde

büyük tehlike altına girmişti. Yunanlılar

gizlenemeyecek
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bir

moral

çöküntüsü

olduğu dikkati çekiyordu. Toplu kaçmalara

dört silahlı er katılarak avcı hattından

rağmen,

geri

disiplin

korunmuştu.

Moral

çekildiği

görülmüştür.

Yaralı

yok olacağına

subayların da bölük çavuşu tarafından

inanılıyordu. Çünkü askerlerin savaşma

geri çekilmesiyle bölüklerin komutasız

isteklerinde korkulacak ölçüde eksiklik

kaldığına rastlanmıştır. Bundan sonra

olmamış, üstelik hınçları arttığından, daha

yaralılar yalnızca sıhhiye erleri ile

inatla savaşacakları ortaya çıkmıştı. Her

taşınacak, avcı hattından silahlı savaşçı

asker yapılacak savunmanın ölüm-kalım

verilmeyecektir. Bunun için silahsız

savunması olacağına iyice inanıyordu.

erlerle, sedyeci sayısı arttırılmalıdır.

çöküntüsünün

zamanla

Artık daha geriye çekilme söz konusu

Savaş sırasında cephane ikmali

değildi. Ankara’nın elden gitmesinin, her
şeyin

sonu

olacağı

gerçeğini

(tamamlaması) daima geriden ileriye

herkes

doğru

biliyordu.

yürüyüşe

Cephesi

başladığı

Komutanlığı

gün,

Batı

dahi

birliklerinin

erlerle

gösteriyordu

tüketilmesiyle

kazanılabilir.

yaklaşan

savaş

Batı Cephesi Komutanlığı’na gelen

hizmet

raporlara göre, aralıksız sekiz gün süren ve

isteyecektir. Çünkü savaş, bütün maddi
kuvvetlerin

ki,

bir ölüm kalım savaşı olacaktır.

bir dakika boşta dolaşmayarak en yakın

manevi

kesinlikle

öncekilerle kıyaslanmayacak şiddette

dolayı birliğini kaybeden subay ve er,
girerek

çekilmesi

Bu buyruklar ve gelişmeler de

“Savaşta herhangi bir sebepten

emrine

geri

önlenecektir.”

aşağıdaki genel emri yayınlamıştı:

ve

silahsız

sebep ve suretle olursa olsun tek erin

disiplininin ve moralinin korunması için

birliğin

mevcut

yapılacaktır. Avcı hattından her ne

Yunan Ordusunun Türk mevzilerine
doğru

ve

Ordunun

harcanıp

çekilmesiyle

Boşta

Sakarya’nın
sonuçlanan

doğusuna
Kütahya-

Eskişehir Savaşlarında; 121 subay ve

dolaşan subay ve er, kendi kuvvetinden

1.522 er şehit verilmiş, 267 subay ve 4.714

vatan ve milleti mahrum bırakmış

er yaralanarak savaş dışı kalmış, 54 subay

olacağından hıyanet etmiş sayılır.

ve 320 er de Yunanlılara tutsak olmuştu.

Önceki savaşlarda hafif veya

Böylece 6.978 asker, savaş gücü yitiği idi.

ağırca yaralanmış bir erin peşine üç

Ayrıca 30.809 er de moral bozguna
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uğrayarak

ve

birliklerinden

yılgınlığa
kaçmışlardı.

30.122’si

silahlarını

da

düşerek

durmuş

Bunların

durumumuz

birlikte

bulunmaktadır.
her

26 Temmuz 1921

sırasında 18 top ile 55 makineli tüfeğin

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

Yunanlılara kaptırılması, ateş gücünde
neden

Mustafa Kemal

olmuştu.

M. Kemal, 12 Ağustos 1921 günü

Ordunun savaş gücü her açıdan yarıya

Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ile

inmişti.

birlikte cepheye gider. Başkomutan M.

Alınan raporlardan, Yunanlıların da

Kemal, karargâhı bu kez Ankara’nın 35 km.

önemli yitikler verdiği anlaşılıyordu. Geri
çekilen

Türk

izlememeleri;
toparlanma

birlikleri
yıpranmış

için

güneybatısındaki

yakından

zamana

Kemal

Paşa,

Alagöz

Köyünde

kurdurur.

olduklarını,

Tüm maddi ve manevi güçlerin

ihtiyaç

kullanılarak kazanılacak bu savaşta iki

duyduklarını ortaya koyuyordu.
M.

güven

rica ederim.

büyük ölçüde azaltmışlardı. Çarpışmalar

açılmasına

yönüyle

vericidir. Meclis’e bilgi arz edilmesini

götürdüklerinden, ordunun silah gücünü

gedikler

Askeri

ordunun güç durumu:
biraz

zaman
Türk

kazanılabilirse, toplanan kaçaklarla ve

kuvvetleri;

100.000

asker

yeniden silâhaltına alınanlarla ordunun

(yaklaşık), 56.448 tüfek, 501 ağır makineli

eski gücüne ulaşabileceğine inanıyordu.

tüfek, 166 toptur.

Bunun için Ankara’nın soğukkanlılığını

Yunan kuvvetleri; 122.164 asker,

koruması, Büyük Millet Meclisi’nin paniğe

85.000 tüfek (yaklaşık), 876 ağır makineli

kapılmaması gerekiyordu. M. Kemal Paşa,

tüfek, 248 toptur.

Meclis’te sezdiği yılgınlığı ve karamsar

Yunanlılar,

havayı dağıtmak amacıyla, Millet Meclisi

gün sonra da Sivrihisar’ı işgal etmişlerdi.

vermek için şu telgrafı çekti:

gelerek
Düşman

Cephesi

İsmet

Paşa

Eskişehir’in

Kral Konstantin, ordularına hedef

Karargâhı’na
ile

Ağustos’ta

Eskişehir’den ilerlemeye başlamışlar ve bir

Başkan Vekili Dr. Adnan’a (Adıvar) bilgi

“Batı

13

olarak

buluştum.

Ankara’yı

ele

geçirme

emri

vermiş, bununla da yetinmeyerek İngiliz

doğusunda

istihbarat
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subaylarını

Ankara’da

vereceği ziyafete çağırmıştı. Bir engelle

Eylül’deki Türk saldırısından sonra da

karşılaşmadan ilerleyen Yunanlılar, 7

Sakarya’nın batısına geçti. 13 Eylül’de

Ağustos’ta Sakarya’nın batısındaki Türk

Sakarya’nın doğusunda hiçbir Yunan Birliği

kuvvetleriyle yüz yüze geldiler.

kalmadı.

Yunanlılar, on bir tümenle Türk
Ordusu’nun

kuşatmak

Türk Ordusu’nun büyük kayıplarına karşın

amacıyla 23 Ağustos’ta bütün güçleriyle

zaferle sonuçlandı. Ordu ölü ve yaralı

saldırdı. 3

cephe

olarak 25 bin kişi yitirdi. 7’si Tümen

boyunca duraklamadan geceli gündüzlü

Komutanı olmak üzere 350 subay şehit

süren savaşlarda Türk Ordusu büyük bir

düştü, 800 subayda yaralandı. Bu nedenle

direniş gösterdi. Ancak zaman zaman

Sakarya Savaşı, bir “Subay Savaşı” oldu.

toprak yitirerek savunma çizgisini geri

Ama bu kayıplarla yalnız Ankara değil, Türk

çekmek zorunda kaldı. Bu geri çekilmeler

Yurdu kurtarıldı. Yunan Ordusu Sakarya’da

sırasında Yunanlılar önemli bir saldırı

durduruldu.

yaparak, 2 Eylül’de Çal Dağı’nı ele geçirdi.

Ordusunu, gerektiği biçimde takip etme

Bu

sol

kanadını

Yirmi iki gün süren Sakarya Savaşı,

Eylül’e dek bütün

durum

M.

Türk

yönünden de gücünü yitirdiği görüldü.

Çal Dağı’na

püskürtülünce,

güçleri

bütün

Söylev’de,

tarafından

cephe

aşamalarını

direnç

ve

kararlılıkla

Sakarya

Başkomutan

Savaşı’nın
M.

Kemal

Paşa, bütün gerçekliğiyle anlatır:

boyunca

savunmaya geçti. Türk Ordusunun büyük
bir

Yunan

asker kaybının yanında silah ve cephane

yerleşen Yunanlılar bir gün sonra giriştikleri
saldırıda

çekilen

olanağı olmadı. Çünkü Türk Ordusunun

Kemal’in

değerlendirmesiyle de Ankara’nın tehlike
altına düşmesi demekti.

Ancak

“Düşmanın ordumuzun cephesine

sürdürdüğü

doğru

savunma sonucunda Yunanlıların tüm

ilerleyerek,

sol

kanadımızdan

kuşatacağı yargısına varmıştık. Bu görüşe

saldırıları kırıldı.

dayanarak
önlemleri

Türk Ordusu, Yunan Ordusunun

hiç
aldırdım

çekinmeden
ve

gerekli

düzenlemeleri

cephesini yararak dağıtmak için 10 Eylül’de

yaptırdım. Olaylar görüşümüzün yerinde

Beylikköprü

saldırı

olduğunu gösterdi. Düşman ordusu 23

düzenledi. Bu saldırıya karşı koyamayan

Ağustos 1921 günü var gücüyle cephemize

Yunanlılar, geri çekilmeye başladı ve 12

doğru ilerlemeye ve saldırıya başladı.

doğusunda

genel
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Birçok kanlı ve bunalımlı evreler ve

durabildiği noktada düşmana karşı

dalgalar oldu. Düşman ordusunun üstün

cephe

grupları,

birçok

Yanındaki birliğin çekilmek zorunda

ilerleyen

kaldığını gören birlikler ona uyamaz.

savunma

parçalarını
düşman

çizgimizin

kırdılar.

Böylece

birliklerinin

karşısına

kurup

Bulunduğu

kuvvetlerimizi yetiştirdik.

savaşı

yerden

sürdürür.

sonuna

kadar

dayanmak ve direnmekle yükümlüdür.

Meydan savaşı yüz kilometrelik bir

İşte ordumuzun her bireyi, bu kurala

cephe üzerinde oluyordu. Sol kanadımız

göre her adımda en büyük özveriyi

Ankara’nın elli kilometre güneyine kadar

gösterip

çekilmişti. Ordumuzun yönü batıya iken

yıpratarak ve yok ederek sonunda onu,

güneye döndü, arkası Ankara’ya iken

saldırıyı

kuzeye verildi. Yön değiştirilmiş oldu.

yeteneğinden yoksun bir duruma getirdi.

Bunda hiç sakınca görmedik. Savunma

gücünden

durumunun

bu

ve

evresini

düşman ordusunun sol kanadına ve daha

çizgisine çok umut bağlamak ve onun

sonra cephenin önemli yerlerinde karşı

kırılmasıyla ordunun büyüklüğü oranında

saldırıya geçtik. Yunan Ordusu yenildi ve

çok gerilere çekilmek kuramını çürütmek

geri çekilmek zorunda kaldı. 13 Eylül 1921

için yurt savunmasını başka türlü anlatmayı

günü

ve bu anlatımda direnmeyi ve üstelemeyi

Sakarya

Irmağı’nın

doğusunda

düşman ordusundan hiçbir iz kalmadı.

yararlı ve etkin buldum.

Böylece 23 Ağustos gününden 13 Eylül

Dedim ki:

gününe kadar, bu günler de içinde olmak
çizgisi

üzere yirmi iki gün yirmi iki gece aralıksız

yoktur.

süren büyük ve kanlı Sakarya Savaşı, yeni

Savunma alanı vardır. O alan bütün
yurttaşın

kuvvetlerini

kanadımızla, Sakarya Irmağı doğusunda

savunma çizgisi kuruluyordu. Savunma

Yurdun

üstün

sezinler sezinlemez hemen, özellikle sağ

yerin hemen arkasında çarçabuk yeni bir

yurttur.

sürdürme

Savaş

çizgilerimiz yer yer kırılıyordu. Ama kırılan

Savunma

düşmanın

her

kanıyla

karış

Türk Devleti’nin tarihine, dünya tarihinde

toprağı,

pek az olan, büyük bir meyden savaşı

ıslanmadıkça

örneği yazdı.

düşmana bırakılamaz. Onun için, küçük
büyük her birlik bulunduğu yerden

Başkomutanlık görevini üzerime

atılabilir; ama küçük büyük her birlik ilk

aldığım zaman, Meclis’e ve ulusa yüzde
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yüz başarıya ulaşacağımız yolundaki

götürdü, çok aydınlık ve tek lüks lambası

kesin

olan bir Anadolu odası.

inancımı

bildirmekle

ve

bu

inancımı, bütün onurumu ve varlığımı

M. Kemal Paşa, oturduğu koltuktan

ortaya atarak pekiştirmekle ilk ulusal

güçlükle kalkmaya çalıştı. Çünkü kaburga

görevimi yapmış olduğumu sanırım.”

kemikleri hâlâ ağrı içindeydi. Yanında M.

Sakarya Savaşı’nda Yunanlılar da
büyük

kayıplara

uğradı.

Kemal

Paşa’ya

ikiz

kardeşiymiş

gibi

General

benzeyen bir miralay ayakta duruyordu. M.

Stratikos’un deyimi ile gerçek; “Yunan

Kemal Paşa’ya doğru, kalbimde mutlak bir

kararlılık ve gücünün, Kemal’in gücü ve

saygıyla gittim. O alçakgönüllü odada,

kararlılığı karşısında baş eğdiği” idi.

bütün gençliğin bir millet yaşasın diye
ölmeyi göze alan kararını temsil ediyordu.

KARARGÂH’TA YOĞUN ÇALIŞMALAR

Ne Saray; ne şöhret, ne herhangi bir kudret

O sevimli yüzün asla
solmasın
Hiçbir vakit kalbin yasla
dolmasın
Ey mert asker durma yürü
ileri
Sakarya’da bir tek düşman
kalmasın
Dünyalara bedeldir
mah cemalin (Mah cemal: Ay yüzlü)
Allah’ıma
emanettir Kemal’im.

O’nun

o

odadaki

büyüklüğüne

yaklaşamazdı. Gittim, elini öptüm.
“Sefa

geldiniz

Hanımefendi”

dedikten sonra yanındaki zabiti “Miralay
Arif” diye takdim etti. Düşünülemeyecek
derecede Paşa’ya benziyordu.
M. Kemal Paşa, ben oturduktan
sonra, Ankara hakkında haberler sordu.
Aynı zamanda, tahta masanın üzerindeki

Karargâhta çalışmalar yoğun bir

bir haritaya eğilerek durumu dört yaşında

biçimde sürmektedir. M. Kemal Paşa attan

bir çocuğun anlayabileceği kadar açık ve

düştüğü için kaburga kemikleri kırılmıştır.
Doktorların

uyarılarına

yalın bir ifadeyle anlattı. İşte Sakarya

aldırmayarak

kıvrılarak gidiyor. Etrafında bir takım toplu

cephede çalışmalarını yürütmektedir.

iğneler üzerine kırmızı ve mavi kuvvetler

Halide Edip Adıvar o günlerdeki

konmuş. Birer kelebeğe benzeyen iğneler.

ortamı yalın bir anlatımla dillendirir:
“Paşa’nın

Yaveri

Eğer askeri durum hakkındaki duygularımı
M. Kemal Paşa’ya söylesem, mutlaka

Yüzbaşı

gülerdi.

Muzaffer Bey, beni Paşa’nın odasına
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Yunan

Ordusu

kocaman

bir

canavar

gibi

Ankara’ya

yaklaşmış

mavili iğneleri oradan oraya götürerek

görünüyordu. Buna koşut (paralel) olarak

askeri harekâtı planlıyordu.

Sakarya’nın doğusunda Türk Ordusu da
kıvrılarak

bu

canavarın

…M. Kemal Paşa’nın ayrıntılar

Ankara’yı

hakkındaki

yutmasına engel olmaya çalışıyordu. Siyah

bilgisi

beni

hayrete

sokmuştu. Bir gün bir rakamın yanlış

canavar o kadar kocamandı ki insana yeis

olduğunu derhal fark etti. Bana bu

(üzüntü, umutsuzluktan doğan karamsarlı)

rakamın

veriyordu.

Binbaşı

Kemal

tarafından

verilmiş olduğunu söylediğim zaman,

“Eğer Ankara’ya gider de bizi

ona sordu. O da çok mert bir tavırla

geride bırakırsa, ne yaparız?” diye

yanlışını itiraf ettiiv.

sordum. Korkunç bir kaplan gibi güldü:
“Bon

voyage,

yolculuklar)

messieurs

derim.

vurarak

onları

Sakarya’da

(iyi

uğratılması,

kanıtlamıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi,

nedeniyle 19 Eylül 1921 günü bir yasayla
Gazi sanını ve yeni Türk Devleti’nin

özellikleri
emin,

Mareşal rütbesini verdi.

aksi

durumda bütün arkadaşlarıyla beraber

Siyasal sonuçları da olan Sakarya

ölmeye hazır görünüyordu.
akşam

olduğunu

M. Kemal’e kazandığı bu büyük zafer

Paşa’nın

…O

güçlü

yoldaki

Anadolu’nun

Zaferden

kadar

bu

inancının

…Sakarya Savaşı sırasında, M.
bambaşkaydı.

ne

Kemal’in

yenilgiye

Arkalarından

boşluğunda mahvederim.

Kemal

M.

düşmanın

zaferi

yemekten

Türkiye

Büyük

Millet

Meclisi

Hükümeti’nin saygınlığını arttırdı. Zaferin

sonra,

kazanıldığı tarihe kadar TBMM Hükümeti

Miralay Arif ile birlikte M. Kemal

ile siyasal ilişkiler kurmakta ve bu ilişkileri

Paşa’nın odasında oturduk. Sabahın
beşine kadar zabitler (subay) durmadan

sürdürmekte ölçülü davranan Fransa ve

raporlarını getirdiler. Arada bir İsmet

Rusya

sandalyenin

duruyor,

askeri
harita

sorunlar
üstündeki

devletler,

Sakarya

bulundular.

üstünde

uyuklayakalıyordu. M. Kemal Paşa,
sürekli

büyük

Zaferinden sonra dost olma girişiminde

Paşa geliyor, yorgun bir durumda, bir
tahta

gibi

Düşmanın Sakarya’dan sonra takip

üzerinde

edilmemesinin en önemli nedenlerinden

kırmızılı

birisi de, uzun savaş sonunda birliklerin
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elindeki cephane stoklarının bütünüyle

kazanılmasında en baş unsurlardandır. Bu

erimiş olmasıdır. Savaşın sonuna doğru

savaşlarda

cephanesizlikten birçok top geriye çekilmiş

komutanın varlığı, Türk ulusu ve Türk

bulunuyordu. Savaş süresince er kayıpları

askeri için en büyük şanstır.

giderilebilmiş ve 50.000 dolayında er

yürütülemezdi.

övünçle duyuruyordu:

Subay

“…

kadrosunun tamamlanabilmesi için uzun

Yunanlılar

bu

defa

Kral

Konstantin’in saltanat hırsını tatmin

zamana gereksinim vardı. Henüz genel

etmek

seferberlik ilan edilememişti, kesin zaferin
genel

bir

özverilerini ve ordunun gücünü haklı bir

edinen bir genel taarruz noksan subay

için

gibi

Türk Ulusu’na yayınladığı bildiride, halkın

Düşmanı denize dökmeyi amaç

kazanılması

Paşa

Sakarya Meydan Savaşı’nı kazandığı gün

subay kayıpları giderilememişti.

ile

Kemal

Başkomutan M. Kemal Paşa,

tamamlanması yapılmış olduğu halde,

kadrosu

M.

için

memleketlerinin

büyük

kaynaklarını açtılar ve para, asker,

seferberliğe

gidilmesi zorunluydu.
Savaş tarihi yazarlarımız, Sakarya

malzeme

hususunda

hiçbir

fedakârlıktan

çekinmeyerek

aylarca

hazırlandılar. Ayrıca Doğudaki siyasal

Zaferi’nin kazanılmasında başlıca üç

yararlarını

önemli

kanların dökülmesini arzu eden bazı

faktörün

rol

oynadığında

birleşmektedirler:
1. Bütün

yabancı

savaşçıların

gizli

masum
ve

açık

Bu suretle vücuda getirdikleri düzenli
ve silahlanmış büyük bir ordu ile

2. Vuruş unsuru olan yüzbaşı-teğmen-

korkmadan Anadolu içlerine saldırdılar.

er üçlüsünün birbirine dayanarak ve

Düşünmediler

güvenerek vuruşması.

sevgisiyle

3. İkmal (tamamlama) işlerinin düzgün
yürütülmesi

ve

geciktirilmeksizin

ki,

dolu

Türklerin
olan

vatan

göğüslerini

kendilerinin melun (alçak, aşağılık)

ihtiyaçların

ihtiraslarına karşı daima demirden bir

zamanında

duvar gibi yükselecektir.

karşılanmasıv.
Başkomutanın

dostlarının

için

yardımlarına, teşviklerine dayandılar.

inançla

çarpışması.

Doğal

korumak

olarak,

savaşı

niteliği,

yöneten

Gerçekten milletimiz düşmanın

savaşın

hazırlıklarına cevap vermek için hiçbir
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fedakârlıktan

çekinmedi.

Ordumuzu

…

Ancak

silahlarımızı,

güçlendirmek için para, insan, silah,

maksadımız tam olarak elde edildikten

hayvan, araba her ne gerekliyse büyük

sonra bırakacağımızdan, pek yakın olan

bir hevesle bol bol verdi. Avrupa’nın en

bu mutlu ana kadar önceden olduğu

mükemmel araçları ile donanmış olan

gibi bütün millet bireylerinin en büyük

Konstantin

gayret

teçhizat

ordusundan

(donanım)

ordumuzun

yönüyle

geri

inanılmaz

halkının

mucizeyi

fedakârlığına

Anadolu

Uzun Sakarya Savaşı’nın sonunda

(özverisine)

Türk tarafı, 3.282 şehit, 13.618 yaralı olmak
üzere, toplam 16.900 kayıp verirken,

fertlerinin özel çıkarlarını hiçe saymak
gösterdikleri

torunlarımızın

ve

göstermesini

devam ettirsin, âmin…”

borçluyuz. Milli amaç uğrunda millet

konusunda

fedakârlık

bekleriz. Cenabı Hak ilahi yardımlarını

kalmaması, hatta ona üstün olabilmesi
gibi

ve

Yunanlıların 15.000 ölü, 25.000 yaralı

harikalar

olmak üzere toplam 40.000 yitikleri vardı.

kuşaklarımızın

Yunan Ordusu çok sayıda savaşçı

ebediyen iftihar sermayesi olacaktır.

yitirmesinin yanı sıra, büyük silah, cephane
Bu genel gayretler sayesindedir

ve malzeme yitimine uğramıştır. Bozgun

ki, ordumuz ölümü hiçe saymak için bir

halinde

dakika

tüfekleri kundaklarını kırarak ve topları

tereddüt

etmeyecek

surette

manevi bir kuvvet ile düşman üzerine

geri

çekilirken

götüremediği

kamalarını alarak işe yaramaz duruma

atıldı. Canımızı ve namusumuzu almak

getirmeye çalışmış ise de tahrip etme

üzere Haymana Ovalarına kadar gelen

fırsatı bulamadığı birçok silah, cephane ve

düşman askerlerinin esir düştükleri

malzeme birliklerimizin eline geçmiştir.

zaman âlicenap (cömert, civanmert)
askerlerimizden

ilk

yalvarma

A. J. Toynbee, Sakarya Savaşı’nı;

sesi

olarak bir parça ekmek istemeleri

“Karşılaşma,

manzarası,

aralıksız üç hafta sürmüştür. Türklerin

mağrur

düşmanlarımızın

şiddetli

çatışmalarla

sonunun ne olacağını gösteren manalı

önderi

sık

sık

savaş

bir

ortasındaydı.

Bir

seferinde

tablodur.

Bu

derece

büyük

alanının
ciddi

fedakârlık hissi ile topraklarını savunan

biçimde

yaralanmıştı…

Türklerin

milletimiz ne kadar iftihar etse haklıdır.

direncini

kıramayan

Yunanlılar

ilerlemekten vazgeçerek geri çekildiler
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ve

Türkler

karşı

saldırıya

geçtiler.

kurduğu ittifakı da kesin olarak dağıttı.

Yunanlıların moralleri çökmüştü. 16

Roma,

Eylül’de

birliklerini

genel

geri

çekilme

emri

Antalya
tam

bölgesinden

İtalyan

bir

içinde

sessizlik

verilmişti. Ve yenik Yunanlılar yolları

çektikten sonra 20 Ekim’de, Fransız

üstündeki köyleri durmaksızın yakıp

Temsilcisi F. Bouillon, Ankara Hükümeti

yıkıyorlardı. Ayın 23’ünde Eskişehir-

ile bir antlaşma imzaladı. Bu antlaşma

Afyon hattındaki eski mevzilerine kadar

ile Fransa ile Türkiye arasında ülkenin

çekilmişlerdi.” tümceleriyle anlatırvi.

güneydoğusunda

Başkomutan

M.

Kemal

barış

yeniden

halkları

Gazi’yi

sağlanıyordu.

Paşa,

Sakarya Zaferi hakkındaki görüşlerini 18

Doğu’nun

Eylül 1921 günü, Büyük Millet Meclisi’nde

sömürge boyunduruğuna karşı bir ön

açıklarken, Türk askerlerine sözü getirerek,

savaşçı

onların kahramanlıklarını, yiğitliklerini övgü

zaferleri kurtuluş umuduna ve çabasına

dolu sözlerle dillendirmişti:

güç kattı. Asya ve Afrika’dan gelen

“…

sayısız

Subaylarımızın

bulamam.

Yalnız

arasında

anlatımımda

subay

savaşı

ve

İspanyol

sömürgecilerine

karşı

yaptığı savaşın önderi Faslı Abdülkerim,

Erlerimiz hakkında yeni bir şey eklemek

İngiliz egemenliğine karşı çıkan İran

isterim: Kahraman Türk erleri, Anadolu

Şahı Rıza Pehlevi ile Afganistan Kralı

savaşının anlamını anlamış, yeni bir

Emanullah bulunuyorduvii.

ideal ile savaşmıştır.”

Dagobert von Mikusch, Sakarya

sömürge

Savaşını sonuçları yönünden bir dönüm

devletlerin emperyalizme karşı savaş

noktası olarak değerlendirir:

cephesini güçlendirdiği gibi, Türkiye
Anlaşma

kurtuluş

önderi Sait Zaglul, Rif boylarının Fransız

kahramanlıkları için ölçü bulunmaz.

sonunda

antiemperyalist

Mısır’da Vaft Partisi’nin kurucusu ve

bu milletin evlatlarının fedakârlıkları,

Zaferi,

Kemal’in

Hint Ulusal Kongresi’nin önderi Gandi,

olmuştur.

Erlerimizi övmeyi çok görürüm. Zaten

Sakarya

yazıları,

O’nun

hareketinin ünlü adları bulunuyordu.

isabet edebilmek için diyebilirim ki, bu
savaş

kutlama

görüyorlardı.

masasında yığın haline geldi. Bunlar

kahramanlıkları hakkında söyleyecek
söz

olarak

Devletleri’nin
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“Sakarya
Zaferi,

bir

kıyılarındaki
vuruşta,

Ortadoğu’nun

Türk

Yakın

siyasal

Meclis’in

ve

yapılan

durumunu

İmparatorluğu’nu

toprağında

taşınmasında
4. Meclis

Lisesi’nde

olasılığına

top

sesleri

yavaş

yavaş

kentin

karşı

devlet

aralıksız

konuşma

kürsüsü

bile

ailelerini yatılı okullardaki öğrencileri
Kayseri’ye taşıyordu. Millet Meclisi’nin
basım makineleri bile yola çıkmıştı.

Ankara’ya
elden

çalışmalarını

konulmuştu. Hükümet, memur ve subay

Düşman kolları Polatlı’ya kadar

yaklaştığından,

yetki

Meclis çalışmaları için Kayseri

“Biz Buraya Ölmeye Geldik”

Tehlike

Hükümete

sürdürmek.

çekilmesi bu savaşla durmuştuviii.”

boşaltılıyordu.

için

tanımak;

olmuştu. İslam dünyasının gerisin geri

Şehir

savunulması

3. Evrak ve ağırlığının Kayseri’ye

karşılaşma tarihte bir dönüm noktası

işitiliyordu.

heyet

gerekli askeri hazırlıkları yapmak;

Sakarya

koruyan Türklerle karşılaşmış ve bu

Ankara’dan

kararın

Meclis’ten bir

2. Ankara’nın

kıyılarında, anayurdunu eski ataları gibi

gelmişti.
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göndermek;

adım adım geri almıştı. Batı şimdi de
Asya

görüşmeler

1. Cepheye

geri

püskürtmüş ve fethetmiş olduğu yerleri
burada,

oturumlarında

alınmasıyla sonuçlanmıştır:

değiştirdi. İki yüz yıl boyunca Avrupa,
Osmanlı

gizli

Ankara simgesel bir konuma geçmişti…

çıkma

dairelerinin

Gizli

Kayseri’ye taşınmasına karar verilmiş

Kayseri’ye

ve hazırlıklara başlanmıştı.

Ömründe yemin töreni dışında kürsüye
çıkmayan,

İşte bu ortamda, Birinci Meclis’in
ardı

ardına

yaptığı

en

uzun

konuşan

gizli

gerçekleştirilmiştir.
konusu,

tartışılıyordu.

özel oturumlarda bile az
Dersim

(Tunceli)

Mebusu

şöyle dedi:

Toplam

“…

olarak 14 saat 15 dakika süren gizli
oturumların

taşınması

Meclis’in

(Milletvekili) Diyap Ağa da söz alarak

oturumlar 4-5 Ağustos 1921 günleri
boyunca

oturumunda

cephelerin

Efendiler!

Biz

buraya

kaçmaya mı geldik, yoksa kavga ederek
ölmeye mi geldik?”

durumudur.

ATATÜRK DİYOR Kİ:
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HİÇBİR KUŞKUM YOKTUR Kİ,
TÜRKLÜĞÜN

UNUTULMUŞ

Öyle ise, YA BAĞIMSIZLIK, YA

BÜYÜK

ÖLÜM!

UYGAR NİTELİĞİ VE BÜYÜK UYGARLIK
YETENEĞİ,
UYGARLIK

GELECEĞİN

İşte gerçek kurtuluşu isteyenlerin

YÜKSEK

UFKUNDAN

YENİ

parolası bu olacaktı.”

BİR

M. Kemal Atatürk

GÜNEŞ GİBİ DOĞACAKTIR.

Atatürk, 17 Şubat 1923’te İzmir

M. Kemal Atatürk, 10. Yıl Söylevi’nden

İktisat Kongresi’ni açarken söylediği

TEMEL İLKE
Yazgısını,

sözler de ekonomik çabaların önemini

kendini

zincirleyen

belirten değerlendirmelerdir:

kişilere terk eden uluslar, o kişilerin

“TBMM’nin ve onun Hükümeti’nin

keyfi emellerine oyuncak olmaya karar

ulustan

vermiş, razı olmuş sayılırlar. Böyle
uluslar,

geleceklerini

BAĞIMSIZLIK

ellerine

EGEMENLİK

bıraktıkları insanlar başarılı oldukça, o
kişilerin

daha

çok

baskısı

bir

koruyuculuğunu
istemek

insanlık

yoksunluğu,
değildir.

BÜYÜK

niteliklerinden

durumuna

Doğrusu,

bu

düşmemiş

ULUSAL
dayanarak

VE

ASKERLİK

ALANINDAKİ ZAFERLER, NE KADAR
OLURLARSA

EKONOMİK

ve

OLSUNLAR

KAZANÇLARLA

TAÇLANDIRILMAZLARSA

beceriksizliği açığa vurmaktan başka bir
şey

kesin

belgelerine

SİYASET

kollayıcılığını

güçsüzlüğü

ve

TAM

ve mutlu kılmaktır.

devletin

ve

buyruk,

ülkeyi bayındırlaştırmak, ulusu varlıklı

altına

girerler…
Yabancı

aldığı

ORTAYA

ÇIKAN ZAFERLER AYAKTA KALAMAZ,

aşağılık

TUTUNAMAZLAR,

olanların,

AZ

ZAMANDA

SÖNÜP GİDERLER. Bunun içindir ki, en

isteyerek başlarına yabancı bir yönetici

parlak zaferimizin de sağladığı, daha da

getirmeleri hiç düşünülemez.

sağlayabileceği

Oysa Türk’ün onuru, öz saygısı ve

onlardan

meyveleri

toplayıp

yararlanabilmemiz

için

yetenekleri çok yüksek ve büyüktür.

ekonomimizin,

Böyle bir ulus, tutsak yaşamaktansa yok

egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın

olsun, daha iyidir.

sağlanması ve pekiştirilmesi gereklidir.
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ekonomik

Bu kadar verimli, bu kadar güçlü
olan

varlıklarımızın

kalacağını,

onlara

Ulusumuzdaki

düşmansız
göz

sarsılmaz

koyan

güçlü

karakter,

istem,

ateşli

“MİLLİYETÇİLİK”,

ekonomik

olmayacağını düşünmek pek yersiz olur.

başarılardan doğup çoğalacak verilerle

Bu güzel temellerin de içine kundak

de gerektiğince güçlendirilmelidir. Bu

koyarak

yüzyılın

onu

yıkmaya

çalışanlar

savaş

alanında

olacaktır. Onun gelişmesini, yaşamasını

başarıya

engellemek,

isteyenler

gelişmeyi göz ününde tutan genel

çıkacaktır. Bütün bunlara karşı EN

öğretim ve eğitim sistemlerimiz, o gün

GÜÇLÜ

daha çok kökleşip gelişecek ve ergeç bu

yok

etmek

SİLAHIMIZ,

EKONOMİDEKİ

GELİŞME, YERLEŞME VE BAŞARMA

bir

ekonomik

başarıyı sağlayacaktır.”

OLACAKTIR.”

Geçmişte ve özellikle Tanzimat

M. Kemal Atatürk, Başkomutan
Savaşı’nın

ulaştıracak

ulusumuzu

YABANCI

SERMAYE memlekette seçkin bir yere

Dumlupınar’da

sahip oldu. Ve denilebilir ki bilimsel

yaptığı konuşmada uygarlık yolundaki

anlamda devlet ve hükümet yabancı

yürüyüşte başarılı olunması gerektiğini

sermaye jandarmalığından başka bir

özenle vurgular:

şey yapmamıştır. Artık her uygar millet

1924

yıldönümünde,

sonra,
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Ağustos

ikinci

döneminden

günü

ÜLKENİN

gibi yeni Türkiye’de bunu kabul edemez.

YÖNETİMİNDEKİ

Burasını tutsak ülkesi yaptıramaz.

BAŞARI DA EKONOMİ ALANINDAKİ
OLANAKLARLA
Hiçbir

uygar

ORANTILI
devlet

OLUR.
ki

kesin ve yüksek bir askeri zaferden

ordusundan ve donanmasından önce

sonra dahi barışa kavuşmayı engelleyen

ekonomisini düşünmüş ve düzeltmiş

nedenler,

olmasın.

ekonomiktir. Çünkü bu devlet, bu millet

Yurdun

ve

yoktur

Efendiler görülüyor ki bu kadar

bağımsızlığın

doğrudan

korunması için varlığı baş koşul olan

ekonomik

bütün gereçler ve araçlar, ekonomi

kadar kuvvetli temel üzerinde yerleşmiş

alanındaki

ve yükselmeye başlamış olacaktır ki

gelişmeler

ve

olanaklar

aracılığı ile oluşur, olgunlaşır.

artık

bunu

mümkün
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egemenliğini

doğruya

yerinden

sağlarsa

o

kımıldatmak

olmayacaktır.

İşte

düşmanlarımızın,

gerçek

Rakiplerimiz

bu

sayede

gelişmeye

düşmanlarımızın onaylamadıkları ve bir

elverişli sanayimizi de mahvettiler (yok

türlü kabul etmedikleri budur.

ettiler).

maliyemizin önüne geçtiler…

İzmir İktisat Kongresi
Bizi

bugünkü

yoksulluğa

mahkûm

(varlığı

kaldırılan,

M.

ekonomik

eden

hırpaladılar

(örselediler). Ekonomik gelişmemizin,

Atatürk, 17 Şubat 1923,

…

Tarımımızı

Kemal

Atatürk,

Mart 1922

‘mülga
eskimiş)’

“Asıl olan iç cephedir. Bu cephe

KAPİTÜLASYONLARIN fecaati (yürekler

bütün

acısı durum) hatırlatmadan geçemem…

meydana getirdiği cephedir. Dış cephe,
karşısındaki

devri, Avrupa rekabetine karşı kendini
ekonomimizi,

bir

bütün

milletin

doğrudan doğruya ordunun düşman

Tanzimat’ın açtığı serbest ticaret

savunamayan

memleketin,

silâhlı

cephesidir.

Bu

cephe sarsılabilir, değişebilir, mağlûp

de

olabilir; fakat bu durum, hiçbir zaman

ekonomik kapitülasyon zincirleri ile

bir memleketi, bir milleti yok edemez.

bağladı.
Bireysel

değer

ÖNEMLİ

bakımından

ETTİREN, İÇ CEPHENİN ÇÖKMESİDİR.

olanlar, memleketimizde, bir de fazladan

Bu gerçeği bizden daha çok bilen

olarak, imtiyazlı (ayrıcalıklı) mevkide
bulunuyorlardı.

(kazanç)

vergisi
zaman

istedikleri

koşullarda

sokuyorlardı.

düşmanlar, bu cephemizi yıkmak için

Temettü

yüzyıllarca

vermiyorlardı.

İstedikleri

istedikleri

çalışmışlar

ve

çalışmaktadırlar. Bugüne kadar başarılı

eşyayı,

da olmuşlardır. Gerçekten “KALEYİ

memleketimize

Bütün

MEMLEKETİ

TEMELİNDEN YIKAN, MİLLETİ TUTSAK

ekonomi alanında bizden çok güçlü

(konumda)

OLAN,

İÇİNDEN

ekonomi

ALMAK”,

dışından

zorlamaktan çok kolaydır.

dallarımıza bu sayede kesinlikle egemen
olmuşlardı.

Bu amaçla şahıslarımıza kadar
temasa gelebilen bozguncu mikropların,

Efendiler, bize karşı yapılan bu

araçların varlığını iddia etmek doğrudur.

rekabet gerçekten çok gayri meşru
(hukuk dışı), gerçekten çok eziciydi.
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Meclis’in

düşünüş

biçimi,

Geleceğe güvenimizi güçlendiren

çalışması, vaziyeti, düşmana ümit verici

ve sürdüren sizlersiniz. Siz almakta

olmadıkça iç ve dış cephelerimizin

olduğunuz eğitimle, bilgi ile insanlıktaki

yerinden oynamasına olanak ve olasılık

üstünlüğün, yurt sevgisinin, düşünce

yoktur…”

özgürlüğünün

dünyadan

göçerek

kendinden

sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu
yükseltecek ve yaşatacak olan sizsiniz.

sonra

yaşayacaklara, son sözü şu olmalıdır:
“Benim

Türk

milletine,

M.

sonrakilere

benim

de

sizden

sözümü

tekrar

Atatürk
özümsemiş

Devrim
Türk

ve

İlkelerini

gençliği;

yüksek

sorumluluk bilinci ile Cumhuriyeti koruma

ediniz.”

ve yükseltme görevini sonsuza dek yerine

Bu sözler, bir kişinin değil, Türk
ulusunun

Atatürk,

TÜRK GENÇLİĞİ!

ilişkin görevlerim bitmemiştir, siz onları
Siz

Kemal

Dumlupınar’daki konuşmasından

Türk

Cumhuriyetine, Türklüğün geleceğine

tamamlayacaksınız.

örneği

Ey yükselen yeni kuşak! Gelecek

Türk

milletine (ulusuna) veda edeceklerin
çocuklarına,

değerli

olacaksınız.

M. K. Atatürk, Söylev
Bu

en

duygusunun

getirecektir.

anlatımıdır.

Atatürk

Bunu her Türk bir parola gibi kendinden

büyük

sezgisi,

yarını

görebilme yetisi ile gençliğe seslenişi

sonrakilere sürekli tekrar etmekle son

bugün de yol göstericimizdir:

nefesini verecektir. Her Türk bireyinin
“Bugün

son nefesi (soluğu), Türk ulusunun

ulaştığımız
beri

sonuç,

nefesinin sönmeyeceğini, onun sonsuz

yüzyıllardan

çekilen

ulusal

olduğunu göstermelidir.

yıkımların yarattığı uyanıklığın ve bu
sevgili yurdun her köşesini sulayan

Yüksek

Türk,

senin

için

kanların karşılığıdır.

yüksekliğin sınırı yoktur. İşte parola

Bu

budur.

sonucu,

emanet ediyorum.
M. Kemal Atatürk
Gençler!
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Türk

gençliğine

Ey Türk gençliği! Birinci görevin;

siyasal emelleriyle birleştirebilirler. Ulus

Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyetini,

yoksulluk ve sıkıntı içinde harap ve

sonsuzluğa

bitkin düşmüş olabilir.

dek

korumak

ve

savunmaktır.

Ey Türk geleceğinin evladı! İşte

Varlığının ve geleceğinin biricik

bu durumlar ve koşullar içinde bile

temeli budur. Bu temel, senin en değerli

görevin,

hazinendir.

Cumhuriyetini

Gelecekte

de,

seni

bu

Türk

bağımsızlığını
kurtarmaktır.

ve

Muhtaç

hazineden yoksun etmek isteyecek yurt

olduğun kudret, damarlarındaki asil

içi ve yurt dışı düşmanların olacaktır. Bir

kanda mevcuttur.”

gün, bağımsızlığını ve cumhuriyetini

M.

savunmak zorunda kalırsan, göreve
atılmak

için,

içinde

Kemal

Atatürk

bulunacağın

durumun olanaklarını ve koşullarını

DAVET

düşünmeyeceksin!

Dörtnala gelip Uzak Asya'dan

Bu olanaklar ve koşullar çok
elverişsiz

bir

durumda

Akdeniz'e bir kısrak başı gibi

belirebilir.

uzanan bu memleket, bizim.

Bağımsızlığına ve cumhuriyetine göz

Bilekler kan içinde, dişler kenetli,

koyacak düşmanlar, bütün dünyada

ayaklar

benzeri görülmedik bir zaferin temsilcisi

çıplak

ve

ipek

bir

benzeyen toprak, bu cehennem, bu

olabilirler, zorla ve hile ile kutsal

cennet bizim.

yurdunun bütün kaleleri alınmış, bütün

Kapansın el kapıları, bir daha

tersanelerine girilmiş, bütün orduları

açılmasın,

dağıtılmış ve yurdun her köşesi açıkça
işgal edilmiş olabilir.

yok

edin

insanın

ve korkunç olmak üzere, yurt içinde

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür

iktidara sahip olanlar, aymazlık ve
ve

bulunabilirler.

hatta
Dahası

hainlik
bu

insana

kulluğunu, bu dâvet bizim....

Bütün bu koşullardan daha acıklı

sapkınlık

halıya

ve bir orman gibi kardeşçesine,

içinde
iktidar

bu hasret bizim...

sahipleri, kişisel çıkarlarını istilacıların

Nazım Hikmet
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Başkanlık Sistemine Atatürk’ün

“Bakın Erzurum Kongresi neydi?

Yanıtı

Meclis’ti.

Sivas

Kongresi

neydi?

Meclis’ti. Peki, şimdi siz neredesiniz?

Cumhuriyetin ilanı günleridir. Beş

Meclistesiniz.

milletvekili Celal (Bayar) Bey’e gelmiştir:

Sizler

—Amerika’daki gibi Başkanlık olsun.

esaslarımızdan

Gazi Paşamız da başkan olsun.

bizim
olan

kuruluş
Meclisin

ne

olduğunu hâlâ anlayamamışsınız. Her

Celal (Bayar) Bey:

devletin bir kuruluş esası vardır. Bizim

— Bunu Gazi Paşa’ya iltifat diye

kuruluş

esaslarımızın

en

başta

söylüyorsanız o böyle şeyleri kabul etmez.

gelenlerinden birisi, hatta en başta

Buna

geleni Meclis üstünlüğüne dayanır.

inanarak

söylüyorsanız

Gazi

Paşa’dan çok sert yanıt alırsınız. Sakın

Siz galiba Amerika’nın kuruluş
esaslarını da bilmiyorsunuz. Bizde
Başkanlık
kuruluş
esaslarımıza
aykırıdır. Kaldı ki padişahlıktan yeni
kurtulduk, başınıza yeni padişahlar mı
arıyorsunuz? Bir daha bunun sözünü
bile duymak istemem. Ne demekmiş
Başkanlık?”

böyle bir teklifte bulunmayın.
Ve

o

beş

milletvekili

uyarıya

aldırmadan Gazi Paşa ile görüşmek için
gitmişlerdir. Fahrettin Altay Paşa da o gün
Mustafa

Kemal’in

yanındadır.

Altay

Paşa’nın anlatımına göre Mustafa Kemal’in
başkanlık önerisine yanıtı şu olmuştur:
A. Müderrisoğlu, Sakarya Günlüğü, s.529-530, 539540
ii
T. Özakman, Şu Çılgın Türkler
i

iii

Albay Hulusi (Atak) Bey anlatıyor, Cahit Çaka, Tarih
Boyunca Harp ve Kadın, s.71
iv

Halide Edip Adıvar, a.g.e. kitap III, s.15–20

A. Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşı’nın Mali
Kaynakları, s.426
vi
A. J. Toynbee, a.g.e. kitap II, s.14–15
v

vii

J. Glosneck, a.g.e. kitap II, s.115–116

viiiviii

Dagobert von Mikusch, Avrupa ile Asya
Arasındaki Adam Gazi Mustafa Kemal, s. 140
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ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
GENEL BAŞKANIMIZ SN. HÜSEYİN
EMRE ALTINIŞIK
VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
ALANYA ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİLER
NAZİK ZİYARETLERİ İÇİN TEŞEKKÜR
EDERİZ.
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