






  “Ben 1919 senesi Mayısının 19’unda Samsun’a çıktığım gün elimde, maddi hiçbir 
kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milleti’nin asaletinden doğan ve benim vicdanımı doldu-
ran, yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk Milleti´ne gü-
venerek işe başladım. ATATÜRK 
 

Değerli Özler Okuyucuları; 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da  yeni bir özel sayımız olan “ 19 MAYIS VE ATATÜRK ”  ile karşınız-
dayız.  

“Atatürk´ün 19 Mayıs 1919 ‘da Samsun´a ayak basması, Türk devletinin yeniden 
dirilişini ve doğuşunu sağlamış, devlet yönetiminde çağdaşlaşma yolunu açmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolun ilk durağı kabul edilen bu olay Türk 
tarihindeki dönüm noktalarından birisidir.19 Mayıs 1919 millî bağımsızlığa, çağdaş-
laşma ve demokratikleşmeye giden yolun ilk adımıdır. 

Bu gün Atatürk’ün çok önem verdiği bir gündür. Atatürk, cumhuriyet kurulduktan 
sonra 19 Mayıs’ın önemini bu günü “DOĞUM GÜNÜ “olarak kabul ederek göstermiş-
tir. 

Ayrıca 19 Mayıs, 1938 yılından beri millî bayram olarak kutlanmaktadır. Ancak Ata-
türk “doğum günüm” dediği 19 Mayıs kutlamalarına sadece bir kez katılabilmiştir.” 

Atatürk ve 19 Mayıs 1919 için  çok söz  söylendi, haklı övgüler dizildi,  sayısız kitaplar oluşturuldu 

bu güne kadar . 19 Mayıs ve Atatürk    için ne kadar  söz söylesek de yeterli değil  . Tarihe sığma-

yanları anlatmaya hangi kelime  kifayet eder. Bunu “İSÖ”lüler olarak  biliyoruz. Bir nebze de olsa  

onun ve bu millet için canını  bir an bile düşünmeden siper eden şehitlerimizin aziz hatırasını say-

gıyla yad etmek, ona ve şehadet şerbetini içenlere  minnet duygumuzu dile getirmek, bağımsızlı-

ğın milletlerin hayatındaki  önemini vurgulamak  istedik, yapabildikse  ne mutlu bize. İstedik ki 

yazılıp söylenenleri değil, Atatürk’ün geleceği emanet ettiği gençlik olarak  bizim duygu ve düşün-

celerimiz olsun. Yazılıp söylenenleri  değil kendi kalemimizden  dökülenler olsun .  

Bu dergide yer alan yazı ve şiirlerin  tamamına yakını öğrencilerimizin düşünceleri profesyonelce  

değil ama kendimizce. Dilimiz döndüğünce. Atatürk’ü,  eşi benzeri olmayan  var olma mücadele-

mizi anlatmaya çalıştık ve beğenilerinize sunuyoruz. 

Bu bültenin oluşumunda öncelikle   Atatürk’ü ve 19 Mayısın bir ülke için ne demek  olduğunu fark 

eden  sevgili öğrencilerime, katkıları için tüm İSÖ ailesine ve özellikle de  desteklerini esirgeme-

yen edebiyat zümresine  teşekkür ederim. 

 Yeni sayılarımızda bulaşmak dileğiyle .      
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19 MAYIS 1919 TARİHİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ 
 

19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin tari-
hindeki dönüm noktalarından biridir. Atatürk’ün 
Samsun’a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs aynı za-
manda “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanmak-
tadır. Atatürk Millî Mücadele sıralarında Türk milletini 

ileri götürecek olanların ve köhnemiş fikirlere karşı gelecek olanların genç fikirler 
olduğunu görmüştü. Bu nedenle de “gençlik” kavramı Atatürk için ayrı bir önem 
taşımaktadır. Atatürk gençlerden sık sık bahsederken, yaş sınırı dışında fikri ola-
rak gençliği yani, fikirde yeniliği ifade etmiştir. O’nun şu sözü çok anlamlıdır: 
“Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir.” (1) 
Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği ve “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanan 
19 Mayıs tarihinin önemini daha iyi anlayabilmek için Atatürk’ün 16-19 Mayıs 
1919 tarihleri arasında gerçekleştirdiği İstanbul-Samsun yolculuğunu bir kez da-
ha hatırlamamız gerekir. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki önemli olaylardan biri Atatürk’ün Samsun’a 
ayak basışıdır. Türk Milleti Birinci Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen koşullar 
içinde kurtuluş çareleri ararken büyük bir lider Mustafa Kemal Atatürk ortaya çık-
tı ve Samsun’a ayak basarak “Kurtuluş” yolunu açtı. Dolayısıyla Atatürk’ün 16-19 
Mayıs 1919 İstanbul’dan başlayan yolculuğu bir kurtuluş dönemini simgeler. 
Samsun’a ayak basışının taşıdığı önem Atatürk’ün Büyük Nutku ’nu 19 Mayıs 
1919 Samsun’a çıkışı ile başlatmasından anlaşılmaktadır ki şimdi bu yolculuğu 
kısaca anlatmaya çalışalım. 
Samsun işgal kuvvetleri için önemli noktalardan biriydi. Stratejik bakımdan bü-
yük öneme sahipti ve Karadeniz’den Orta Anadolu’ya açılan en rahat ve güvenilir 
bir kapıydı. İngilizler 9 Mart 1919 tarihinde Samsun’a askerî birlik çıkarmışlardı. 
Buna tepki olarak Türk Makinalı Tüfek birliğinden Hamdi adındaki bir teğmenin 
askerlerini alarak dağa çıkması (2)dikkatleri bu bölgeye çekti ve İngiliz Yüksek 
Komiserliği’nin de Türk halkının silahlandığı konusundaki şikayetleri üzerine bu 
bölgeye güvenilir bir kumandanın olağanüstü yetkilerle gönderilmesine karar ve-
rildi. Bu kumandan Mustafa Kemal Atatürk’tü ve Atatürk uzun zamandan beri ül-
kenin içinde bulunduğu bu umutsuz duruma üzülüyor ve bir şeyler yapmak için 
Anadolu’ya geçmek istiyordu. Bu O’nun için bulunmaz fırsattır. İstanbul-Samsun 
yolculuğu öncesinde Atatürk’le Padişah Vahdettin arasında geçen konuşmayı Ata-
türk şöyle anlatır:(3) 
“-Paşa, Paşa!... Şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin! Bunların hepsi artık bu 
kitaba girmiştir (bu bir tarih kitabıdır)! Bunları unutun, dedi, asıl şimdi yapacağın 
hizmet hepsinden daha önemli olabilir...Paşa, Paşa...Devleti kurtarabilirsin!... 
Bu sözlerden hayrete düştüm. Acaba Vahdettin benimle içtenlikle mi konuşu-
yor?...O Vahdettin ki... bütün yaptıklarından pişman mı olmuştur? Aldatıldığını 
mı anlamıştı? Fakat, böyle bir yorum ile başka konulara girişmeyi ürkütücü say-
dım, kendine karşılık verdim: 
-Kişiliğe güveninize ve bana bunca yüz verişinize teşekkür ederim...Elimden ge-
len hizmeti esirgemeyeceğime lütfen güveniniz...” 
Atatürk bu konuşmada plânlarının sezilmiş olabileceği duygusuna kapılmıştı ama, 
O’nu bekleyen ve O’na güvenen bir“Türk Milleti” vardı. 
 



Atatürk ile beraber 16 Mayıs 1919 Cuma günü başlayacak yolculuğa gemi kaptanı 
İsmail Hakkı Durusu dışında 18 kişi eşlik edecekti. Bu 18 kişinin adları şöyleydi:
(4) III. Kolordu Komutanı Kurmay Albay Refet Bey (General Bele), Müfettişlik Kur-
may Başkanı Kurmay Albay Manastırlı Kâzım Bey (General DIRIK), Müfettişlik 
Sağlık Bakanı Doktor Albay İbrahim Talî Bey (ÖNGÖREN), Kurmay Başkan Yar-
dımcısı Kurbay Yarbay Mehmet Ârif Bey(AYICI), Karargâh Erkân-ı Harbiyesi İstih-
barat ve Siyâsiyât Şubesi Müdürü Kurmay Binbaşı Hüsrev Bey(GEREDE), Müfettiş-
lik Topçu Komutanı Topçu Binbaşı Refik Bey(SAYDAM), Müfettişlik Başyaveri Yüz-
başı Cevad Abbas(GÜRER), Kurmay Mülhakı Yüzbaşı Mümtaz (TÜNAY),Kurmay 
Mülhakı Yüzbaşı İsmail Hakkı (EDE), Müfettişlik Emir Subayı Yüzbaşı Ali Şevket 
(ÖNDERSEV), Karargâh Komutanı Yüzbaşı Mustafa Vasfi (SÜSOY), Kurmay Başka-
nı Emir Subayı ve Müfettişlik Kâlem Âmiri Üsteğmen Arif Hikmet (GERÇEKÇI), İaşe 
Subayı Üsteğmen Abdullah(KUNT), Müfettişlik İkinci Yaveri Teğmen Muzaffer 
(KILIÇ), Şifre Kâtibi, Birinci Sınıf Kâtip Fâik (AYBARS), Şifre Kâtibi Yardımcısı, 
Dördüncü Sınıf Kâtip Memduh (ATASEV). 

 
Atatürk beraberindeki kişilerle beraber 16 Mayıs 1919 Cuma günü öğleden 

sonra “Bandırma” adındaki eski bir vapurla Galata rıhtımından ayrılır. 17Mayıs 
1919 Cumartesi günü Bandırma Vapuru saat 21.40 sıralarında İnebolu’ya varır. 
18Mayıs 1919 Pazartesi günü beklenen yolculuğun sonuna gelinir. Yolcular Kalyon 
Burnu denilen yerden sandallarla Merkez iskelesine çıkarılırlar. Bu sandallardan 
birinin sahibi olan İsmail Yurtsever, o zaman için Atatürk’ü tanımadığını söy-
ler,Atatürk’ü sandalda ve Samsun’da iken geniş yakalı lejyon kaputu ve başında 
kalpakla gördüğünü anlatır. (5) 
Atatürk, İstanbul’dan başlayan ve Samsun’da sona eren yolculuk esnasında gö-
revli bir askerdi ve giyimi de buna uygundu ancak Samsun’a ayak bastığı günden 
birkaç gün sonra asker değil, sivil olarak hareket edecekti. 
Atatürk’ün Samsun’a çıkışında gördüğü manzara pek parlak değildi. Şehirde İngiliz 
işgal kuvvetleri vardı. Pontusçular sokaklarda kol geziyordu. Halk kendisini koru-
yamayacak durumdaydı. Atatürk bugün müze haline getirilen Hıntıka Palas’ta kal-
dıkları süre içinde hep bu sorunları düşündü, yolculukta geçirdiği uykusuz geceler 
sona ermemişti; şimdi de burada uykusuz geceler başlıyordu. Ama, O’nda ve 
O’nun gibi düşünenlerde bu azim oldukça hiçbir engel aşılmaz değildi. 

Kısaca vermeye çalıştığımız bu yolculuk Türk Milleti için bir dönüm noktası 
oldu ve kurtuluşun başlangıcıydı. Millî Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’da 
Anadolu topraklarına bastığı 19 Mayıs 1919 tarihinin önemi nedeniyle de 19 Ma-
yıs’ı Türk gençliğine armağan etti. Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi gençlik 
kavramı genel anlamda fikirlerdeki yeniliği anlatmaktadır. 

Atatürk“ Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen 
gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan 
dolayı çok memnun ve mesudum”(6)derken Türk gençliğine olan güvenini de an-
latmıştır. 
Atatürk’ün şu sözleri hepimiz için bir rehber olmalıdır: “Beni görmek demek, mut-
laka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi benim duygularımı anlıyorsanız ve 
hissediyorsanız, bu kâfidir”(7)demiştir. Atatürk’ü anlamak, yaşadıklarını ve fikirle-
rini bilmekle mümkündür. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında yaşa-
nan zorlukları her zaman göz önünde tutarak, 19 Mayısları Atatürk’ün emanetine 
daima sahip çıkarak kutlamalıyız.   

UZM. NEŞE ÇETİNOĞLU - MEB 
  



AYDINLIĞA DOĞRU  BİR DENİZ  SEFERİ 

Gün ağarırken mahmur bir ressamın tuvalinden görülen ufuk çizgisi gö-

ğü ve denizi birbirinden ayırmıştı. Tek bir kalple aralarındaki bağı sağlayan 

onlarca genç, sarılmışlardı sarı halatlara; güneş denilen bu yelkeni, göğün 

göğsüne çıkarabilmek için. Kızıl topraklara tertemiz, masmavi dalgaları vu-

ran deniz, mütemadiyen şehit kanlarını, kendi içine çekiyordu. Kızıllığını ya-

vaş yavaş kaybetmeye başlayan toprak sessizce tembihliyordu deli dolu de-

nizi ve deniz her damlası hırçınlaşan uçsuz bucaksız dalgaları ile cevap veri-

yordu ona. Şehitlerin diktiği bayrakları gururla taşıyan gençler, dalgaların 

üzerindeki tahtına yerleşmiş Bandırma Vapuru'na sırasıyla biniyorlardı. Vata-

nın her bir karışının haritası damarlarında saklı Cumhuriyet'in bekçileri, ar-

kalarına, Türk kokan rüzgârı almışlardı. Tek bir kuvvet olarak çapayı da çe-

ken bu yılmaz bekçiler, yerlerinde saymayacaklarını herkese bildiriyordu.  

Denizin üzerinde tuğrul kuşu gibi süzülmeye başlayan Bandırma, ilk 

olarak güzel ve büyük bir koya yaklaşmıştı. “Buralarda tek çeşit çiçek açardı 

eskiden.  Ya” Şimdi… Şimdi rengârenk çiçekler rüzgâra polenlerini bırakıyor-

du özgürce. Altın rengi polenler demokrasinin yolunda kahverengi topraklara 

konuveriyordu. Hep bir ağızdan buraya "Cumhuriyetçilik" demişlerdi genç 

ruhlar.  

Rotasından taviz vermeyen Milli Mücadele gazisi, bir adaya yaklaşmıştı 

sonra. Milli bilinç dalgalarının sahile vurduğu bu ada "Milliyetçilik" ilkesinin 

adasıydı. Dört tarafı sularla çevrili olduğu için ada ismini almıştı fakat yalnız 

olması yüzeyde sadece bir aldatmacaydı. Bereketin hüküm sürdüğü bu ada; 

kendini, kendine ait olmayandan arındırmayı biliyordu.  

Adanın kıdemli çınarlarından gelen sese kulak kesilen gençler, bu uğul-

tunun İstiklal öğütlerini dinlemeye başlamışlardı. , İstiklalin, geçmişini gele-

ceğine tırnaklarıyla kazıyan ve acıyı kendine yoldaş bir yara bilip merhemini 

gözyaşından çıkaran milletin aklı olduğunu söylüyordu Milliyetçilik adası. 

Türk’ün adalet davasını unutturmayan, cehaleti bir kaşık suda kendi zehriyle 

boğan bir düşünceydi bu. Aklın maddi sınırları olmayan özgürlüğüne yelken 

açtıran felsefeydi Türk'ün Kurtuluş Mücadelesi. Çünkü bize kutsallığı al beya-

zından gelen mücadelemiz öğretmişti. Atılan bir imzayla bir milletin cehalete 

mahkûm edilebileceği gibi yeri göğü titretecek bir şiir de yazılabileceğini. 

Adayı arkalarında bırakan Bandırma ahalisi, Akdeniz maviliğinde balık-

ları seyre dalmıştı. Ne güzeldi bu balıklar! Hamsi vardı aralarında, mezgit 

vardı, çipura, istavrit, kefal, levrek, palamut, mercan... Hepsi bir arada, be-

raber yüzüyordu. Onları avlamak isteyen köpek balıklarına birlikte karşı ko-

yuyorlardı, hiçbir balığın mutlak üstünlüğünü kabul edemezlerdi. Gezgin Çe-

lebi gibi defterlerini çıkaran gençler, "Halkçılık" diye adlandırmıştı bu balık 

sürüsünü. Eşitliğin ve adaletin renkleri ile mavi sulara dalan balıklar, gözden 

kaybolana kadar gençler tarafından izlenmişti. 

 

 

 

ADANA İL MİLLİ EGİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN DÜZENLEDİĞİ  

“19 MAYIS ATATÜRK VE GENÇLİK”  

TEMALI  KOMPOZİSYON  YARIŞMASINDA  İL BİRİNCİSİ 



 

 

 

 

 

 

 

Denizin harmonisi bir melodi gibi vapurun altından geçip giderken başka 

bir taşıt görmüştü gözcüler. Devasa bir gemiydi bu. Üzerinde keman çalan sa-

natçıları da taşıyordu, kolilemiş yardım paketlerini de. Gençler merakla izle-

meye başlamışlardı bu gemiyi, daha önce gördükleri gemilerle karşılaştırıyor-

lardı bir sonuca varabilmek için. Kaptan ve mevkidaşları, gemi ahalisi ile bir-

likte ufuğa doğru huzurlu bir yol alıyorlardı. Al beyaz bu geminin gövdesinde 

"Devletçilik" yazıyordu. Gemiye samimiyetle selam veren gençler ileride gör-

dükleri yapıya dürbünleriyle bakmaya başlamışlardı. 

 

Her rengi taşıyan bir deniz feneri heybetiyle Bandırma Vapuru'nun istika-

meti üzerinde duruyordu. Birkaç genç, fenerin denizler kadar mavi, birkaçı gü-

neş kadar sarı, diğerleri de kan kadar kırmızı olduğunu söyleyerek şaşkınlıkla 

birbirlerinin cevaplarını dinliyorlardı. Farklı fikirlerin gürültüsünü üzerinde his-

seden deniz feneri kendi adına konuşmaya başlamıştı. "Söylediğiniz her rengim 

ben. Beni hangi renkte görürseniz görün, ben fenerimin ışığını hepinize gönde-

ririm; hiçbir şey ayırt etmeden." Sonra da o heybetli yapı, ışık demetini vapu-

run üzerinde dolaştırarak ayaklarına vuran dalgaların varoluş ritmi ile işine de-

vam etmişti. Bu anıdan ileride bahsederken  "Laiklik" diyeceklerdi gençler ona.  

Rüzgâr, aralarından onları okşaya okşaya geçerken kıdemli Bandırma Va-

puru, kalabalık bir limana yaklaşmıştı. Yaşamın değişen çizgisi noktalar halin-

de ilerlerken dalgalar; rıhtımda inliyordu. Bandırma'nın yolcularından bazıları 

vurgun yemiş bir dalgıç misali hayranlık sarhoşluğuyla inmişti vapurdan. Di-

ğerlerinin yüzüne, gördüklerini zaten biliyor olmanın ferahlığı yerleşmişti. Nasıl 

da farklı bir limandı burası böyle, mercan resifleri gibi kalabalıktı. Farklı gemi-

ler, vapurlar, yelkenliler yaklaşıyor ve hepsi bu yapıya bir şey bırakıyordu. Li-

man olması sizi yanıltmamalıydı, burası devinimin adresiydi. Limanın iskelesi, 

çarpan her dalga ile yeni bir şekil alıyordu ama adı aynıydı daima: 

"İnkılapçılık." Diğer ilkeleri korumayı ve her zaman ileri gitmeyi hedefliyordu 

bu kültür limanı. Gençler, akıllarına kazımışlardı her şeyi.  

Son durak; hüznün, sevginin ve bilgeliğin aynı anda hem en pastel hem 

de en parlak tonlarının var olduğu bir yerdi. Bir elinde el yazması bir Nutuk, 

ötekinde en taze çiçekleri taşıyan bir genç, nemli gözleriyle haykırmıştı: 

"Burası Anıtkabir! Burada bir yiğit yatıyor!" Birbirini takip eden, birbirine ekle-

nen adımlarla yaklaştılar Cumhuriyet'in Bekçileri. Ellerinde çelenkler vardı; bi-

lim kitapları, sanat eserleri, felsefe yazıları. Bakır göklerde Türk bayrağını dal-

galandıracak, Türkiye'nin adını gökyüzünün kralları olan kartallara fısıldayacak 

gençler önce Anıtkabir'e, sonra da birbirlerinin gözlerine baktılar. Semaya 

doğru yükselen bir koro duyuldu tek bir ağızdan: 

" Ey Büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüye-

ceğime ant içerim. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm 

diyene!"           

      RÜZGÂR BULDUKLU                                                                       

 



 

EMANET 
 
Genç dediğin vatan evladı 
İstikbâlidir bu milletin 
Her ananın, yiğidi canı 
Umududur soylu geleceğin 
 
Korkma yarınlar parlak 
Gençlerdir vatanın istiklâli 
“Bu millet Türk gençliğine emanet” 
Dememiş miydi, sevgili Atam! 

 

ŞÜKRİYE İPEK  

BİRLİKTE UMUDA 

 

Kendimle gurur duymak istiyorum 

Tamamı dolu bir dünyada küçücük birisi olarak 

Çünkü değiştirebileceğim söylenmişti dünyayı. 

 

Eğer gerçekten istiyorsan sen de, 

Yapmamız gereken çok şey var arkadaş! 

Ama korkma, üzülme yine de! 

Arkamızda dağ gibi ATAMIZ bize yoldaş. 

 

ÇAĞLA HAN  



ATATÜRK´LE İLGİLİ BİR ANI 
Samsun´a çıktığı zaman üstü başı yırtık, pabuçları patlak, silahsız bir nefer gördü. Yüzünün 
rengi bakıra dönmüş olan bu asker, ağlıyordu. Atatürk: 

-Asker ağlamaz arkadaş, sen ne ağlıyorsun? 

Nefer irkildi, başını kaldırdı. Bu sesi tanıyordu ve bu çehre ona hiç de yabancı değildi. 

Hemen doğruldu, Anafartalar´daki Kumandanını çelik yay gibi selamladı. O sualini tekrar et-
ti: 

-Söyle ne ağlıyorsun? 

İç Anadolu´nun yürekli çocuğu içini çekti. 

-Düşman memleketi bastı, hükümet beni terhis ediyor. Silahımızı elimizden aldılar. Toprağı-
ma giren düşmanı şimdi ben ne ile öldüreceğim? 

Büyük Kumandan: 

-Üzülme çocuğum, gel benimle, dedi ve Samsun deposundan nefere silah verdirdi. 

Atatürk´ün yanına katılan ilk bahtlı Mehmetçik budur. ALINTI 



Bandırma vapuru ile Samsun’a yolculuğun hikayesi 

 
 
 
ATATÜRK KURTULUŞ SAVAŞINA NE ZAMAN VE NEREDE KARAR VERMİŞTİ? 

Atatürk Ulusal Kurtuluş mücadelesine 5 Kasım 1918´de Adana´da, Karargahı Konya Ereğ-
li´sinde bulunan 20. Kolordu komutanı General Ali Fuat CEBESOY ile birlikte karar verdiler. Fa-
kat bu kararı milli mücadelenin sonunda, Atatürk´ün 15 Mart 1923 tarihinde eşi ile birlikte Ada-
na´yı ziyaretine kadar milli bir sır olarak sakladılar ve resmen hiçbir zaman açıklamadılar. 

Atatürk 13 Kasım 1918 günü Adana´dan İstanbul´a gelmişti. İstanbul´un durumu çok hazindi. 
O gün 61 parçadan oluşan dev İtilaf donanması boğazda namlularını son Osmanlı padişahı Vah-
dettiin’in oturduğu Yıldız Sarayı´na doğru yöneltmişlerdi. Mustafa Kemal bu heybetli gemilere 
nefretle baktı ve dudaklarından şu sözler döküldü. “Hata ettim. İstanbul’a gelmemeliydim. Ne yapıp yapıp 
Anadolu´ya dönmenin çaresine bakmalı” dedi. 

İşte bu düşünceyle ulusal kurtuluş için en uygun yer neresi olabilirdi düşünmeye ve araştırma-
ya başladı. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA´YA ANADOLU´DA NASIL BİR GÖREV VERİLMİŞTİ? O NE DÜŞÜNÜYORDU? 

Mustafa Kemal´in 9. Ordu birlikleri müfettişliğine atandığını bildiren 30 Nisan 1919 tarih ve 
67/5 sayılı belgede Mustafa Kemal´in görevleri şöyle yazılmaktadır. 

Anadolu´da kurulmuş bulunan komitelerin dağıtılması (Yani, YURDUN SAVUNMASINA YÖNELİK 
GİRİŞİMLERİN ÖNLENMESİ). 

Doğu Karadeniz´de “Rum Çeteleri” ile “Müslüman Halk” arasında ortaya çıkan olayların gideril-
mesi (Yani RUM ÇETELERİ´NE KARŞI KOYMANIN ÖNLENMESİ). 

Oysa Mustafa Kemal, henüz Samsun yolundayken, Bandırma Vapuru’nda yanındakilere: 
“Devrimden daha çok şey yapılacaktır. Çünkü Türkiye henüz mevcut değildir. O’nu dünya-
ya getirmek gerek” demektedir. O´nun Anadolu´ya gitme tutkusunu, Oktay Akbal, 
“Atatürk Yaşadı mı?” isimli kitabında şöyle yazmış;“Mustafa Kemal Paşa, İstanbul´dan ay-
rılmadan önce her şeyi planlamış, küçük ayrıntılarına kadar her ihtimali hesaplanmıştı. 
Mustafa Kemal bugünlerini kendi kalemimden şöyle anlatır: ‘´ Bir gün İsmet Beyi Şişli´deki 
evime davet ettim. Bir zaman hoşbeşten sonra, Şuradan bana bir Türkiye haritası bulup 
masaya açar mısın? Üzerinde konuşacağım..” Açtı ve ne yapacağımı sordu. Mesela dedim. 
“Hiçbir sıfat ve selahiyet sahibi olmaksızın Anadolu´ya geçmek ve orada milleti uyandıra-
rak, kurtulma çarelerini aramak için en müsait bölge ve beni o bölgeye götürecek en kolay 
yol hangisi olabilir İsmet?” Yüzüme baktı cevap verdi: “Yollar çok, mıntıkalar çok” dedi. 
Mustafa Kemal sakin bir sesle “Samsun nasıl?” diye sorunca İsmet Paşa tekrar haritaya 
baktı. Ve bir süre inceledikten sonra şu cevabı verdi: “Evet. En uygun yer orası.” Görüldü-
ğü gibi daha İstanbul´dan çıkmadan günlerce önce Mustafa Kemal ne yapacağını biliyordu. 
Amacı ulaşacağı yolları, çareleri tasarlamıştı. Kısacası 19 Mayıs 1919 günü Samsun´a ayak 
basışı rastgele bir şey değildi. Düşünülmüş, incelenmiş, planlanmış bir davranışın birinci 
adımıydı.” 

http://ataturkicimizde.com/bandirma-vapuru-ile-samsuna-yolculugun-hikayesi/
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HAKKINI HELAL ET ANNE! 
Yıl 1919 Mayıs´ın 15 inci günü öğleden sonra, Mustafa Kemal Paşa Şişli´deki evinde 
ziyaretine gelen arkadaşlarını uğurlarken onlara şöyle diyordu.: 

“Bu geceyi annem ve kız kardeşimle geçireceğim. Size veda ziyaretine gelemeyece-
ğim için kusura bakmayın. Şimdi sizlere veda etmiş olayım.” 

Mustafa Kemal Paşa konuklarını uğurladıktan sonra evin üçüncü katına çıkarak kız 
kardeşi Makbule hanım´a şöyle dedi. 

“Makbule bu akşam eve kimse gelmeyecek. Ben, annemin odasında yemek yemek 
istiyorum. Onun karyolasının karşısında bana bir yer sofrası hazırlattır. Yarın Anado-
lu´ya gideceğim. Hayat bu; belki ölürüm. Gelemem. Sizlere söyleyeceklerim var.” 

Sofra hazırdı. Mustafa Kemal Paşa annesinin odasına girince elini öptü. Anne ve kız 
kardeşinin hatırlarını sordu.Yer sofrasında annesinin yattığı yatağın karşısına gelen 
yerdeki minderlere bağdaş kurarak oturdu. 

Mustafa Kemal Paşa’nın yemeğe iştahsız olduğu anlaşılıyordu. Zorla çiğnediği lokma-
ların arkasını keserek elindeki çatalı bıraktı. Çok heyecanlı olarak söze başladı. 

“Anne, ben yarın Anadoluya gidiyorum. Buralarda neler olacağı belli de-
ğil. Selanik nasıl elden gittiyse buralarda öyle olabilir. Ben kurtarmaya çalışacağım. 
Ne elimden gelirse onu yapacağım. Fakat bu işte tehlike çoktur. Bu işi başarabilmem 
için, iç dirliği ile çalışmam gerek, beni kaygı ve tasada bırakmayın. Giderken gözüm 
arkada kalmasın. Yurt için çalışırken sizden yana bir üzüntüye düşmek istemem. He-
sapta ölmek, gidip gelmemek vardır. BANA HAKKINI HELAL ET … Sen de bunları iyi 
dinle Makbuş, işler fenaya dönerse sakın buradan ayrılmayın. Bütün paranızı sarfedi-
niz. Bir kerre daha söylüyorum . Ne olursa olsun yola çıkmayacaksınız. Başaramaz-
sam zaten sizi öldürürler. O zaman elbet bende ölmüş olurum..” 
Mustafa Kemal Paşa’nın bu sözleri anne ve kızkardeşini pek duygulandırdı. Büyük 
Türk Anası Zübeyde hanım, çok sevdiği biricik oğlunun bu sözlerinin etkisinden bir 
yürek çarpıntısı ile sarsılmaya başladı. 
Epeyce sonra kendine gelen Zübeyde hanıma Mustafa Kemal Paşa heyecan içinde 
söylediği sözlerin yaptığı etkiyi gidermek için, “Anne üzülme ben size en kötü ihtima-
li anlattım. Bu işi başarmak ihtimalide kuvvetlidir. Tekrar buraya dönerim. Sizi yanı-
ma alırım, üzülme” diye annesini yatıştırmaya çalışıyordu. 

Zübeyde Hanım kendine gelip rahatlamaya başladığında, biricik oğlunun başarılı ol-
ması için Tanrı´ya yakarmaya başladı. Bu gece, kimsenin aklına uyku gelmiyordu. 
Ailecek sabaha kadar konuşuldu dertleşildi. 

http://ataturkicimizde.com/ataturkun-ogrenim-hayati/
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SAMSUN’A HAREKETİN KRONOLOJİSİ 
30 NİSAN 1919: Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu 
Müfettişliği’ne tayin emri, o zamanın Resmi Gaze-
te’sinde yayınlandı. Savaş Bakanlığı, aynı gün Baş-
bakanlıktan Samsun, Sivas, Van, Trabzon ile Erzin-
can’daki mülki memurların Mustafa Kemal Paşa ta-
rafından yapılacak olan tebligata uymaları konusun-
da bir tamim çıkartılmasını istedi. Mustafa Kemal 
Paşa da yine o gün, Samsun’a götüreceği kararğah 
mensuplarının isimlerinin yer aldığı taslak listeyi Sa-
vaş Bakanlığı’na sundu. 

6 MAYIS 1919: Savaş Bakanı Şakir Paşa, Mustafa Kemal Paşa’ya Samsun’daki gö-
reviyle ilgili bir talimatname verdi. Paşa, o gün Savaş Bakanlığı’ndan bazı diploma-
tik yazışmaların kopyasını ve altı adet mühür kazdırılmasını istedi. 

9 MAYIS 1919: Mustafa Kemal Paşa, Sivas’taki 3. Kolordu Kumandanlığı’na bir 
telgraf çekerek birkaç gün sonra Samsun’da olacağını yazdı. 

13 MAYIS 1919: Mustafa Kemal Paşa, Basın-Yayın Genel Müdürlüğü’ne bir yazı 
yollayarak Genelkurmay’da ertesi gün bir toplantı planladığını ve Samsun yolcuları-
nın toplantıdan haberdar olabilmeleri için toplantının günlük gazeteler vasıtasıyla 
duyurulmasını istedi. 

13 MAYIS 1919: Savaş Bakanlığı’na bir yazı gönderen Mustafa Kemal Paşa, görevi-
nin ‘seferi olması’ dolayısıyla üç aylık tahsisatının peşin verilmesini, beklenmeyen 
masraflar için bir miktar ödeme yapılmasını ve iki binek otomobili tahsis edilmesini 
talep ederken, bu işlemlerin bir haftadır neticeye bağlanmamış olmasından yakın-
dı. 

13 MAYIS 1919: Karadeniz fiilen İngiliz donanmasının işgali altında bulunduğu için 
Boğazlar’dan ancak İngiliz vizesi ile çıkılabiliyordu. 23 karargáh mensubu ile 25 er-
den oluşan liste 9. Ordu Müfettişliği’nin kurmay başkanı Albay Kázım Bey tarafın-
dan mühürlenerek, vizelerin alınması için Savaş Bakanlığı’na gönderildi. 

14 MAYIS 1919: Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a bir telgraf çekti, ‘Cuma günü öğ-
leden sonra Bandırma Vapuru’yla hareket edeceğini’ söyledi ve geçici olarak kala-
bilecekleri bir yer temin edilmesini istedi. 

15 MAYIS 1919: İstanbul’daki İngiliz İrtibat Kumandanı Binbaşı Millingen, Sam-
sun’a gidecek olan 48 kişi ile ‘altı adet eğerli at’tan ibaret olan listeyi 15 Mayıs’ta 
tasdik etti. 

15 MAYIS 1919: Mustafa Kemal Paşa, Yıldız Sarayı’nda Sultan Vahideddin ile gö-
rüştü. 

16 MAYIS 1919: İngiliz İrtibat Subayı Yüzbaşı John Godolphin Bennett, bir gün ön-
ce onaylanan isimlerin yazılı olduğu káğıtların arka sayfasına vize damgalarını bas-
tı. 

16 MAYIS 1919: Mustafa Kemal Paşa, öğle saatlerinde Yıldız Sarayı’nda Sultan Va-
hideddin ile son defa görüştü. Oradan Şişli’deki evine geçip annesiyle ve kızkarde-
şiyle vedalaştı, daha sonra Galata rıhtımına gitti bir motorla Bandırma Vapuru’na 
bindi. 

19 MAYIS 1919: Bandırma Vapuru’nun yolcuları sabahın erken saatlerinde Sam-
sun’a vardılar. 

 



SAMSUN GÜNLERİ 

Atatürk şöyle diyor; “Ben 1919 
senesi Mayısının 19´unda Sam-
suna çıktığım gün elimde hiçbir 
kuvvet yoktu. Yalnız Büyük Türk 
Milletinin asaletinden doğan ve 
benim vicdanımı dolduran yüksek 
ve manevi bir kuvvet vardı. İşte 
ben, bu milli kuvvete, bu Türk 
milletine güvenerek işi başladım.” 

19 Mayıs 1919, Türk Ulusunun 
tarihinde önemli bir yer işgal 
eder. Bu tarih, yok olmaya mah-
kum edilmiş ve tarih sahifelerin-
den silinmek istenilmiş bir mille-
tin yeniden kurtuluşunun başlan-
gıç tarihidir. 19 Mayıs Atatürk 
içinde çok önemli bir tarihti. 
Onun içindir ki, doğum tarihi ke-
sin olarak bilinmeyen Atatürk´e 
doğum günü sorulduğunda, ‘´19 
Mayıs neden olmasın ‘´ demiştir. 
Bu da gösteriyor ki Ulu Önder, 
Karadeniz´in bu şirin şehri Sam-

sun´a ilk adımı attığı tarihi, Türk Ulusunun yeniden doğuşu gibi kendisinin de doğum günü kabul et-
miştir. Samsun´lular bununla haklı olarak iftihar edebilirler. 

Samsun’a 19 Mayıs’ta Tütün İskelesi’nden çıkan Mustafa Kemal görevinin gereklerini yerine getirmeye 
koyulmuş ve bazı incelemelerde bulunmuştur. Bu incelemeler sonucunda Rum çetelerinin Müslüman 
halka saldırdığı, yerel yöneticilerinse dış devletlerin de duruma karışmasıyla bu olaylara müdahale 
edemediği kanısına varmıştır. Bunun üzerine Canik mutasarrıfını görevden alarak yenisini atamış ve 
bölgede oluşan karışıklıklara yabancı askerlere aldırmaksızın doğrudan müdahale etmesini emretmiş-
tir. 

Erzurum ve Ankara’da bulunan kolordular ile iletişim kuran Mustafa Kemal müfettişlik görevleri arasın-
da yer alan “bölgede yer aldığı iddia edilen Türk direniş topluluklarının dağıtılması”nı yerine getirmek 
bir kenara kendi eliyle ulusal direniş örgütleri kurulmasına önayak olmuştur. 

Mustafa Kemal tümüyle İngiliz denetiminde bulunan şehirde ulusal hareketin yönetilemeyeceğine ka-
naat getirmiş ve 25 Mayıs günü Havza’ya hareket etmiştir. Havza’da geçen günlerinde Ankara ve Kon-
ya’daki kolordu komutanları ile telgraflaşmış, ülkedeki genel durum hakkında bilgi almaya çalışmıştır. 

Bir hafta Samsun’da, on yedi gün de Havza’da kalan Mustafa Kemal bu süreçte Anadolu’nun ve halkın 
genel durumu hakkında bilgi alarak ulusal hareketin fikirsel temellerini atmıştır. Bunun yanında 28 Ma-
yıs 1919 günü müdafaa-i hukuk cemiyetlerine gönderdiği bir genelgeyle İzmir’in İşgali’nin protesto 
edilmesini istemiş ve bunun sonucunda tüm Anadolu’da 96 miting gerçekleştirilmiştir. Bu, Osmanlı 
Hükûmetince hoş karşılanmamış ve kendisinin İstanbul’a dönmesi emredilmiştir. Harbiye Nezareti’ne 
oyalayıcı bir telgraf gönderen müfettiş 12 Haziran 1919 günü Amasya’ya hareket etmiş ve burada bir 
genelge ilan ederek açıktan açığa Millî Mücadele’nin başladığını duyurmuştur. 

Önemi 

Atatürk´ün 19 Mayıs 1919 ‘da Samsun´a ayak basması, Türk devletinin yeniden dirilişini ve doğuşunu 
sağlamış, devlet yönetiminde çağdaşlaşma yolunu açmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolun ilk durağı kabul edilen bu olay Türk tarihindeki dönüm 
noktalarından birisidir. Şark Meselesi adı altında yok edilmek istenen Türkler için 19 Mayıs 1919 günü 
millî bağımsızlığa, çağdaşlaşma ve demokratikleşmeye giden yolun ilk adımıdır. 

Bu gün Atatürk’ün çok önem verdiği bir gündür. Atatürk, cumhuriyet kurulduktan sonra 19 Mayıs’ın 
önemini bu günü doğum günü olarak kabul ederek göstermiştir. 

Ayrıca 19 Mayıs, 1938 yılından beri millî bayram olarak kutlanmaktadır. Ancak Atatürk “doğum gü-
nüm” dediği 19 Mayıs kutlamalarına sadece bir kez katılabilmiştir  



 
 

BELİ EĞİLMEMİŞLER 

 
Feryadı duydu doğudan batıya: 
"Gömülüyken çehresi kara kışta, 
İnanır mıydı insan bir bahara?" 
Beli eğilmemişleri var âşık vatana!  
 
Korku olmaz büken bileğimizi 
Hüda da bilir dirayetimizi! 
Atamdan emanet, bin bir can aldım 
Yüreğim çağlıyor, vatan aşkıyla! 
 
Bastırmak kolay mıydı vatanın feryadını 
Mil çekmek mümkün müdür parlayan gözlere? 
Nereden alır diye, sorma bu yürek kudretini 
İmanım var benim, can verir kanıma! 
 
Sırtımda emanet, kalbimde cesaret 
Bitmeyen azmimle yıkarım dağları, 
Ben düşmanı dünden öğrendim   
Tüm gençliği, arkama alıp geldim!  
                              
 
    SILA GÜMÜŞ 
                            
 

 

 

 

ATAM 

 

Sanmasın ki düşmanlar, 

Top yok tüfek yok, 

Ama umut vardı her zaman, 

Ufukta görünen aydınlık bir de ! 

 

Düşler öldüğü vakit, 

Ne ay doğar ne de güneş, 

Atam Samsun'a çıktığı vakit, 

Parladı birden güneş. 

 

Atamızın ışığında, 

Gücümüz istikbalden, 

Sen çok yaşa atam! 

Emanetin hep bizimle. 

EDANUR ÖZŞAHİN 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ADANA İL MİLLİ EGİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN DÜZENLEDİĞİ  

“19 MAYIS ATATÜRK VE GENÇLİK”  

TEMALI  ŞİİR  YARIŞMASINDA  OKUL BİRİNCİSİ 
EMANETLERİN GENÇLİKTE   

Bandırma Vapuru yaklaşıyor limana. 

Kulaklarda bir istiklal türküsü, 

Doğmaya başlarken güneş şanlı vatana, 

Tarihe kazınacak bir kahramanın ülküsü. 

 

O kahraman ki asil bir kan akar damarlarında. 

Samsun ufuklarında uyandırdı ulusu. 

Şehadete yürüdü gençler kahramanın yolunda. 

Ayaklandı Anadolu, başladı düşmanda ecel korkusu. 

 

Kadın, erkek, genç, çocuk tek yürek. 

Bu zor günün birliği gelir akıllara. 

Gurur vericiydi “Ne mutlu Türk’üm!” demek. 

Gömülürken düşman kara topraklara. 

 

Şanlı tarihe şanlı bir zafer daha eklendi. 

Yaşadı, yaşıyor, yaşayacak kalbinde gençlerin, 

Ata’m ilkelerinle gençlik birbirine kenetlendi. 

Huzurla uyu Ata’m, dalgalanıyor bayrağı Türklerin. 

 

 

NİSANUR KOCAAĞA  

 

GENÇLERİZ 

Bu vatanı emanet alan gençleriz, 

Göğe yükseltecek olan da bizleriz, 

Atamıza rüsva olmamak için, 

Geleceği aydınlatan sesleriz. 

   CEM SOYLU                   



ANITKABİR’DEN BİR SES DUYULUR 

Cehalet kapıya dayanırsa bir gün 

Gaziler inlerse unutulmuş dünler için  

Umut hudut boylarındaki on beşlilerdir 

Yalnız gençlik kalmışsa umut için 

 

Mavi gök tekrar süslenmişse kızılla  

Bir ses gelir topraktan  

Vazifendir bayrağa, kuruyan Tuna’ya 

Umut gençliktedir diye haykıran Ata’ya 

 

Dünkü kıtlık tekrar başlamışsa avlanmaya  

İnebolu’dan bir bebek ağlar mermiler arasında 

Gökte bayrak arar meydanda uyuyanlar 

Umut, on beşinde gençler arar 

 

Sancağın altında, toprağın üstünde  

Bir destan yazılıdır umuda 

Bir gün aydınlığa boğacak ülkeyi 

Gençlik kurtaracak geleceği 

 

Meydan susar o zaman 

Gazi bırakır inlemeyi, Paşa huzura varır 

İnebolu’da dalgalanır sancak, kızılla süslenir 

Anıtkabir’de bir ses duyulur  

Bütün ümidim gençliktedir! 

           ZELİHANUR DURHAN  

 

 

 



   19 MAYIS VE GENÇLİK 

19 MAYIS, vatan kalbinin derinliklerinde baş-

layan mücadele ateşinin ilk parıltısıdır. Üze-

rinden yüz iki yıl geçmiş olan bu günden, bel-

ki geleceğin gözleriyle baktığımızdan, belki 

de ebeveynlerimizin dahi şahitlik etmediği 

bir felaketler silsilesiyle karşılaşmadığımız-

dan olsa gerektir ki uzak bulabiliriz kendimizi. Bütün bu mesafelere rağmen şanlı bir zaferin başlangıcı oldu-

ğu gerçeğini görmemek tarihe nankörlük olacaktır.  

Bandırma Vapurunun bacasında tüten dumanlar, zamanı durduran ve soluğu boğazda bırakan bir he-

yecan ile umut ile yürekleri çarptıran bir azim ile yükselmiştir gökyüzüne. Üzerinden uçan martılar ve altın-

dan yüzen balıklar şahit olmuşlardır ki bir çift göz, vatan sevdasından başka bir şey görmemiştir ki uyusun.  

Karadeniz’in fedakâr suları, bu halkın bütün acılarını yüklenmek istercesine kucaklamıştır Bandır-

ma’yı. Mavi Vatan’ın ellerinde Samsun’un kıyılarına gelen vapur bir hülyayı limandan dışarı bırakmış, bu gü-

zel kokunun Misak-ı Milliye yayılması imkânsızdan öte olmuştur. Bir fikri; bunca zorluğa karşın yüce bir mil-

leti harekete geçiren o ilk adımın nasıl atıldığını, bir cesaret ve azim timsali olan bugünün niçin gençlere he-

diye edildiğini anlamak demek, Mustafa Keman Atatürk’ün bizlere bıraktığı mirası sahiplenebilmek ve onun 

öğütlerini özümsemek demektir. 

 Nutuk’unu “Gençliğe Hitabe” ile bitiren büyük önderimizin gençlere verdiği bu önemin altında büyük 

bir anlayış ve ileri görüşlülük yatar. Çünkü bilinir ki bir ülkenin gençliği, o ülkenin geleceğinin mimarıdır. İçi 

büyük bir umut dolu o günün, gençliğe ithaf edilmesi öylesine gurur vericidir ki…  19 Mayıs umudu, milleti-

mizin kalbinin, genç bir yürek gibi çarptığı günün umududur.  

              Eğitimli gençlerdir bir ülkenin geleceğinin cehaletini yok eden. Yüzü gülen çocuklardır geleceğin 

mutlu anne babaları. Hayallerini gerçekleştirmiş, mücadele etmiş, milliyetçiliğini kimliğine kazımış bir gen-

cin, yaşadığı toprakları cennete çevirmemesi mümkün müdür? Hayattaki en hakiki mürşit olan ilmi, fenni 

yanından ayırmamış bir Türk evladının ülkesini gururlandırmaması olağan bir şey midir? O yüzdendir ki Nu-

tuk bize öğütlerle sonlanmıştır. Atatürk kendisinden olan bu mirası, Cumhuriyeti, güvenli ellere teslim ede-

rek hepimizi egemenliğimizin biricik muhafızı yapmıştır. Üstelik bunda asla şüpheye düşmemiştir. 

 Türk genci eğitimin ve medeniyetin en iyisine, tüm varlığıyla layıktır. İçinde bulunduğu durum her ne 

olursa olsun çalışkanlığından sual olmayacak bir milletin çocuğudur ve bunu tüm gücüyle miras alarak 

Ata’sını her zaman gururlandıracaktır. Vatan hayalini bir ömür boyunca elinden bırakmayan Mustafa Ke-

mal’imizin güç veren gözlerini arkasında bırakmayacaktır. 

                                                                                                           ESMA CİHAN  



   GENÇ MUSTAFA KEMAL 

Ben genç Mustafa Kemal 

Sizler gibiydim bir asır öncesinde. 

Vatan sevgisi alevlenmişti yüreğimde 

Binlercemiz yetişmişti vatanın her köşesinde. 

 

İşte, ben genç Mustafa Kemal 

Yeşerttik çorak toprakları , 

Açtırdık yeniden rengarenk goncaları , 

Sizlere emanetimizdir bu vatan toprakları. 

 

Sizler, genç Mustafa Kemaller 

Tanıyın yüce atanızı, öğrenin onların büyük şanını 

Yüceltin bu vatan toprağını 

Eğdirmeyin bu milletin başını. 

MEHMET ALİ KARABUDAK 



102. YIL 
 
            19 Mayıs artık umudunu yitirmiş bir milletin yeniden doğuş hikâye-
sidir. “Hasta adam” olarak anılan bir devletin küllerinden tekrar yükselebi-
leceğinin, “Hasta Adam’ın iyileşebileceğinin kanıtıdır. Şüphesiz bize bu 
umudu veren ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’tür. Türk milleti çağlar bo-
yunca esir olmaktansa ölmeyi tercih ederek hep yeniden ve baştan başla-
mış, ama asla pes etmemiştir. Atatürk Türk’ün kişiliğini, karakterini en iyi 
tanıyan devlet adamlarındandır. Bu yüzdendir ki bir Mayıs sabahı Samsun’a 
doğru yola çıkmış ve bütün milletimize umudunu geri kazandırmıştır. 
 
             Bandırma vapurunda başlayan bu yolculuk Erzurum, Sivas Kong-
releri ve TBMM’nin açılışıyla devam etmiş; en sonunda Türkiye Cumhuriye-
tinin kurulmasıyla sona ermiştir. 
            19 Mayıs aynı zamanda “Milli Egemenlik” kavramının da ortaya 
çıktığı bir sürecin ilk adımıdır. Bu süreçte acılar, kayıplar yaşamış olsak da 
yine ve yeniden topyekûn savaşa girerek Mustafa Kemal önderliğinde ba-
şarıya ulaşmışızdır. 
 
            Atatürk, cumhuriyetin en büyük destekçilerinin ve koruyucularının 
gençler olduğunu bildiği için bu günü bize armağan etmiştir. Bizim de göre-
vimiz, aynı atalarımız gibi, kanımızın son damlasına kadar bu millet için ça-
balamaktır. Atam, yolundayız. 

NURSİMA KARACA  



GENÇLİĞE EMANET 

Bir güneş doğdu, Türk milleti yaşasın diye! 

Aydınlattı her yeri, kavuşmak için güzel günlere. 

Hedefi hürriyetti, gücü cesaret ve vatan sevgisi. 

Elde ettiği zaferlerle adını yazdırdı tarihe. 

 

Onun yaptığı her şey, uğrunda ölecekleri içindi. 

İçinde bulunan duygu en çok vatanseverlikti. 

Bu vatanı, bu milleti emanet etmeli kimlere? 

O yüzden bıraktı, gençliğe bir hitabe. 

 

Görevin, Türkiye Cumhuriyetini sonsuza dek korumaktır. 

ATAN gibi vatanını sevmek, gerektiğinde vatan için ölmektir. 

Cesaretten yoksun olan çıkmasın bu yola! 

Ülkümüz bağımsızlık, sonsuza dek var olmaktadır. 

 

O tüm yüreğiyle inandı gençlere. 

Mavi güzel gözleri kalmasın geride. 

Koruyalım ideallerini, titreyelim üstüne 

Var ol fikrimizde, hep yaşa kalbimizde. 

 

MİNA NUR KOÇAK  

 



 

 

 

 

SONSUZ  GÜVEN 

16 Mayıs 1919’da hilalin yanına kurulmuş yıldız parlaktı, dünyayı aydınlatacak 

kadar. Cesurdu, Mehmetçik’in damarından akan kan gibi. Kırmızıydı, her gün doğan 

güneşin yaktığı kor gibi. Candı, her atan kalple büyüyen fidan gibi. Bir kumaş par-

çasıydı düşmanların gözünde ama milletimin feneriydi bilmezlerdi özünde. 

Gökyüzü kırmızı beyaz karışımıydı. Anadolu’da feryatlar koparken, küçük çu-
kurlar askerimin kanıyla dolarken, çocuklar gözlerinin önünde annelerinin silahla öl-
dürülmesini izlerken; gök, topraktan yansıyan şehidimin kanıyla kaplıydı. Çünkü va-
tanın bir karış toprağını almak milletimin canını almaktan daha acıydı. 

Mavi, Mustafa Kemal’in gözlerinde hayat bulmuştu. Onun gözlerindeki canlılık 
fikirlerine de yansıyordu. Fikirleri de bize umut oluyordu. Bu nedenledir ki onun şu 
sözü hayatımızdaki amacımızı açıklamaya yetiyordu: “Beni görmek demek mutlaka 
yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hisse-
diyorsanız bu kâfidir.” 

Galata Rıhtımı’ndan açılan Bandırma Vapuru’nun görevi milletimin umutları-
nın, mutluluğunun tek bir vücutta hayat bulmuş hali Mustafa Kemal’i taşımaktı. Açık 
denizde yol alan vapur bilmeden tarihin sayfalarında da yer edinecekti. Sıradan bir 
yolculuk değildi çünkü. Bağımsızlığımıza giden yolun başıydı. Yolda kilitli kapılar bu-
lunmaktaydı. Bazen bunu Maraşlı Sütçü İmamlar bazen de Antepli Şahin Beyler aça-
caktı. Kim bilir daha ne Halide Edipler vardı Anadolu’da veya Şerife Bacılar. Adını 
bilmediğimiz nice kahramanlar. 

 



 

Koca bir Türk milletinin yaşadığı kara parçası, sıradan bir toprak değildi. O on 
beş yaşındaki bir gencin kanının aktığı, donarak ölen askerimin kemikleriyle birle-
şen, masum çocuğun çığlıklarıyla yankılanan kara topraktı. Çıkış yolu olan her yol 
kapalı, vatanı müdafaa eden her gencin kara toprak olduğu zamanlar. Cepheye gi-
den her genç farkındaydı okullarına dönemeyeceklerinin, biliyorlardı geride bıraktık-
ları analarının bir daha hiç ellerini öpemeyeceklerini çünkü onlar sadece canlarını 
değil sevdiklerini de yanlarında götürüyorlardı savaşa. Çünkü millet candı, can ise 
vatan için feda edilecek et parçası. 

 

Mayısın on dokuzu… Samsun’un kara bulutları dağılmaya başlamıştı. Yerini 
açık havaya bırakıyordu. Güneş daha bir parlaktı. Türk milletinin ayakları artık yere 
daha sağlam basıyordu. Umut tohumları filizleniyordu. Yok olan değil, hainlerin gö-
remediği cesaret kendini gösteriyordu. Mustafa Kemal’in gözlerindeki ışık milletimin 
içinden güneş gibi doğuyordu. Savaşlar; bizi yok etmeye, canımızı yakmaya bile ce-
saret edemez. Bizim kim olduğumuzu tüm dünyaya Mustafa Kemal’in şu sözü anlat-
maktadır: “Beni olağanüstü bir kişi olarak yorumlamayınız. Doğuşumdaki tek olağa-
nüstülük, Türk olarak dünyaya gelmemdir.” 

Yeni fikirlerle adım atmıştı Samsun’a. Kararlıydı, bu ülkenin gençlerine yol 
gösterecek adımlarla; inkılapçıydı, her doğan günde yenilenen zihinle; gerçekçi ve 
disiplinliydi, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarken gösterdiği gücüyle; gençlere güveni 
sonsuzdu, her zaman söylediği şu sözüyle: “Milletin bağrından temiz bir nesil yetişi-
yor. Bu eseri onlara bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak.” 

Ata’m; Türk gençliği emanetine sahip çıkarak, ilkelerini ilke edinerek, okuya-
rak, araştırarak, geçmişinden ders alıp geleceğine aydınlık fikirlerle bakarak bu ül-
keyi çağdaş medeniyetler seviyesine hatta daha yukarılara çıkarmaya tüm varlığıyla 
devam edecektir. Muhtaç olduğumuz güç, damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. 

                   ELİF YAĞMUR KESEN               



GENÇLİĞE GİDEN YOL 

Yine bir 19 Mayıs günü geldi. Atatürk’ün biz gençlere bıraktığı, emanet ettiği, 

en önemli günlerden biridir. Atatürk’ün dediği gibi ‘’Gençler! Cesaretimizi takviye ve 

idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve mede-

niyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen 

yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak 

sizsiniz." 

19 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün vapuru Samsun’a yanaştı. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün limana attığı o ilk adım Milli Mücadele’yi alevlendirmiş, 

Ulusal Egemenliğe ve bağımsızlığa verdiği önemi göstermiştir. O ilk adım, düşman 

tarafların yurt üzerinde kurduğu baskıya, adeta bir hançer saplayacağının gösterge-

sidir. Atatürk, Samsun’a adımını attığında Osmanlı’nın savaşta yenildiğini, koşulları-

nın ağır olduğu bir antlaşma imzaladığını, milletin yorgun ve yoksul olduğunu, milleti 

savaşa sürükleyenlerin ülkeden kaçtığını söylemiştir.  

Atatürk, Samsun'da 6 gün kalmış, 25 Mayıs'ta Havza'ya geçmiştir. Milli Müca-

dele’yi örgütlemek için ilk mitingini Havza’da yapmış ve ilk genelgesini yayınlamış ve 

bu genelgeyle halkın işgallere tepki göstererek milli bilincin uyandırılmasını amaçla-

mıştır. Erzurum’da düzenlenen kongrede kurtuluş mücadelesinde izlenecek olan yol 

haritasını belirlemiştir. Sivas kongresiyle tüm milleti bağımsızlık ateşi etrafında bir-

leştirmiştir. Önce vatanı düşmandan kurtarmış, sonra tüm dünyanın parmakla gös-

terdiği çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. 

  On binlerce şehit verilerek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özveriler netice-

sinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti biz gençlere emanet edilmiştir. Bu değerli ema-

neti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktar-

mak, en başta gelen görev ve sorumluluğumuz olmalıdır. 19 Mayıs’ı en büyük ese-

rim dediği ve halk egemenliğine yani milli irade gibi sağlam bir temel üzerine oturt-

tuğu Türkiye Cumhuriyetini, Türk gençliğine armağan etmiş ve bizlere duyduğu gü-

veni en güzel şekilde ifade etmiştir. Bizler ise Atatürk’ün bize bıraktığı bu vatanı 

gayret ve çabalarımızla göstermeli, onun ilelebet payidar kalmasını sağlamalıyız.  

''Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet 

muhafaza ve müdafaa etmektir.'' 

       AHMET ALİ KOÇAK 



RAHAT UYU PAŞAM 

Havası solunan bu devir; Mustafaların, Kemallerin devridir 

“On beşinde” yahut yirmi beşine dayanmışın elinde vatan yekparedir 

Sımsıkı tutulmuş, bırakılmaksızın bir ulu gaye iken 

Türkiye üstüne her tasarı, zamanın ölü doğmuş “Sevr” idir. 

 

Gençlik sorunlu değil, yaştan ötürü hareketler fevridir. 

Delikanlılığın verdiği haller olur, tevri tevridir. 

Lakin bakma görünene, Anadolu’mda “AYRI” zannedilen her fikir 

Bu kara toprakta yetişir, Türk var olduğundan beridir. 

 

Türk hisseden Türk’tür, gerisi teferruat 

Ne felaketler gördü Anadolu, yine de dimdiktir. 

Bu ülkenin genci çalışır; doktorudur, askeridir. 

Toprağa düşen bu millet için, onun kanı ya da helal alın teridir. 

 

Sözüm sözdür Ata’ya, bu can bu vatan için FEDADIR. 

Ateşleyen CUMHURİYET beni, cevherim ASİL KANIMDADIR. 

Sen rahat uyu paşam, biz gençler varken 

Bu millete ihanet fikri, sadece lafügüzaftır. 

 

AHMET ABDULLAH GÜLTEKİN  

 



BİR EMANET VE İKBAL IŞIKLARI 

               Uygarlıkların var oluşundan itibaren, oluşan toplum 

düzeninin mihenk taşı olarak görülen gençler; günümüzde “her 

milletin geleceği” kavramını sırtlamış bulunmaktadır. Öyle ki, 

oluşan yenidünya düzeninde ileri gelen devletler, tüm planla-

malarını devletin varlığını sürdürecek olan genç kuşağa yönelik 

yapmaktadırlar. 

Ortaya koyduğu evrensel dünya görüşleriyle birçok milleti etki-

leyen, oluşturduğu düşünce sistemiyle kundaktaki bir devleti muasır medeniyetler seviyesine 

her geçen gün bir adım daha yaklaştıran Mustafa Kemal Atatürk için “ Dün, bugün ve yarını-

mız.” diye seslendiği gençler, Cumhuriyetin ilk yıllarından beri atacağı her adımın başlangıcıydı. 

Çünkü gençlik çağlarında, vatan aşkıyla gizli olarak katıldığı Trablusgarp’tan biliyordu bir Türk 

gencinin isterse neleri başarabileceğini. Karış karış gezdiği vatan topraklarında gördü, gençlerin 

gözündeki ilim ferini. Her sözünde olduğu gibi "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz ge-

leceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin 

ne kadar önemli, değerli olduğunu düşünerek, ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz." 

Sözünde de devleti, gençliğin meşale tutan ellerine emanet edeceği açıktı. O geleceğe; daima 

kendisini yenileyen, ilim ışığında ilerleyen, bağımsızlığına düşkün, milli kültürle yoğurulmuş mo-

dern bir gençlik bırakmak istiyordu. Çünkü vatanı koruyacak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni 

ileriye taşıyacak olan gençliğin ta kendisiydi. Gençliğin her alanda donanımlı olmasını arzu eden 

Atatürk, inkılaplarını da bu doğrultuda yapmıştır. Atatürk’ün sanatın her dalına ve spora olan 

ilgisini bilmeyen yoktu. Dünyada beden eğitimi dersini zorunlu hale getiren ilk devlet adamı un-

vanına sahip olan Mustafa Kemal, aynı zamanda gençlerin eğitim almaları için çeşitli spor tesis-

leri, şehir tiyatroları ve güzel sanat atölyeleri kurdurdu. Davete gittiği yabancı şehirlerdeki kül-

tür evlerinden etkilenerek İstanbul Opera Cemiyetini açtı. 

Atatürk’ün gençliğe bıraktığı bu kadar eserin içlerindeki en önemlisi şüphesiz çok büyük 

nasihat ve eser, Gençliğe Hitabedir. Nutuk adlı eserinin son cümlelerini kürsüde okurken “Türk 

Gençliğine Bıraktığım Emanet” başlığıyla seslendiği konuşması bir Türk gencinin öğüt alması ge-

reken bir söylevdir. 

“Ey Türk Gençliği, birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza 

ve müdafaa etmektir.” Sözleriyle gençliğin yegâne amacını açıklamıştır. Cebren ve hile ile aziz 

vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve 

memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olsa bile onu kurtaracak olanın gençlik olduğunu bili-

yordu. 

“Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve 

Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!” di-

yerek tarihte eşi benzeri bulunmayan bu milletin gençliğinin, vatan toprağını her türlü zor du-

rumdan kurtarabilecek güçte olduğuna olan inancını bir kez daha gözler önünde sermiş bulun-

du. 

Her sözünde, yeniliklerinde biz gençleri unutmayan Atatürk’ün emanetine sahip çıkmak 

her Türk gencinin vazifesidir. Bizlere “IŞIKLI ÇİÇEKLERİM” diye hitap eden birinin mutlak eserini 

geleceğe taşımak hepimizin emelidir. Bu amaç uğruna çalışan tüm genç nesil adına söyleyece-

ğim şudur ki: Söylediğin gibi Atam, gözün arkada kalmasın, ikbal ışıkların emanetine sahip çıkı-

yor. 

         BAŞAK PÜRÇÜKLÜ 



KÜÇÜK HANIMLAR,KÜÇÜK BEYLER! 

               Sonsuz mücadele… Sessizlerin 

sesi olmak ve sonsuzluğa ulaşmak için 

verilen mücadele… Her geçen gün öne-

mi kat be kat artan ve hiç akıllardan çık-

mayacak bir mücadele… 

              Uzun yılların ardından beklenen 

zafer bu mücadele sayesinde geldi ve 

yadsınamayacak bir iz bıraktı hepimizde. Ve bu izin sahibi, bizlerin tek kurtuluşu, 

ona itibar eden bütün yüreklerin sahibi, en büyük Ata’dır. Her zamanki gibi olağan-

dışı bir mükemmellikle sergilediği düşünceleri bütün gençliğin umudu oldu. Bizlere 

verdiği bütün şerefler ve özel günlere, gençliğe verdiği bu önemli günü de eklendi. 

Gençlerden ümitli olduğunu ve onlara verdiği önemi bu şekilde göstermişti büyük 

Ata.  

              “Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve 

ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar 

önemli, değerli olduğunuzu düşünerek, ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekli-

yoruz.” Sözleriyle de beklentilerini çok iyi aktarmıştı bizlere.  

                 Bizler onun ideallerini alacak ve en iyi şekilde aktarmaya çalışacak olanla-

rız. Türk soyunun ilerlemesi ancak iyi yetiştirilen yeni nesil Türk gençliğiyle sağlana-

caktır çünkü. İleride hayallerimizin gerçekleşmesi için gençliğimizin biraz fedakârlık 

yapması gerek. Bunun nedeni de bizim Atamızın yolunda yürüme isteğimizdir. He-

pimizin içinde bilmesek de bir arzu yatar. O da başarıya olan doyumsuzluğumuzdur. 

Kimsenin bizi geçmesine ve geride bırakmasına izin vermeyiz ve hiçbir zaman da 

kaybetmeyiz. Çünkü girdiğimiz mübadeleleri yarıda bırakmaz hep mücadele ederiz. 

Bu arzuyu sonsuza kadar devam ettirmeliyiz. Bizden bekleneni layıkıyla yapmalıyız. 

İşte gençlik bu yüzden önemlidir.  

                Nice mayıslar gelip geçti ama bizim kalbimizde olan itikad birazcık bile 

azalmadı ve hiçbir zaman da azalmayacak. Bundan sonraki en büyük emelimiz dü-

şüncelerimizde, hareketlerimizde, yeniliklerimizde ve gelecekten istediklerimizde 

bir olmak ve gençliğin ideallerini en iyi şekilde yaşatmaktır.  

                                                                                     HÜLYA ÖZDEMİR    



 

 

HER DAİM İLERİ TÜRK GENÇLERİ 

   Mustafa Kemal Atatürk toplumda gençlere ol-

dukça önem vermiş. Ülkenin geleceğini oluşturan 

gençlere her daim güvenmiştir. 

   Milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun’a 

ayak bastığı 19 Mayıs tarihini Türk gençliğine 

“Gençlik ve Spor Bayramı” olarak hediye etmiştir. 

“Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler 

yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” Ata-

türk’ün bu sözünden çıkardığımız sonuç şudur ki 

bizler tarihimizi, atalarımızı bilmeliyiz ve her daim 

onlara sahip çıkmalıyız. Ne de olsa geçmişini bil-

meyen bir millet, geçmişine sahip çıkamayan bir 

gençlik geleceğe nasıl yön versin?  Bu topraklar 

kolay kazanılmadı.  

Bu vatan milyonlarca insanın canları uğruna ver-

miş olduğu mücadele sonucunda kazanılmıştır. Bu 

nedenle biz Türk gençleri olarak gayemiz ecdadı-

mıza ve cumhuriyete daima sahip çıkmak olmalı-

dır. Atatürk cumhuriyete sahip çıkmamız gerekti-

ğini şu sözlerle ifade ediyor ”  Gençler cesaretimizi 

takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, 

vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. 

Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.”  

 Atatürk gençlikte öyle ışık görmüştür ki bütün ümidinin gençlikte olduğunu da dile getiriyor.  Ata-

türk aynı zamanda bilime, spora ve sanata da son derece önem veriyor. ”Dünyada her şey için, mede-

niyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir.”  

Bizlerde Türk gençleri olarak her daim ilimin peşinden koşmalıyız. Her yönümüzle dünyaya örnek 

olmalı daima vatanımızı ve cumhuriyeti korumalıyız. Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına sahip çıkmalıyız. 

 “Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz… Dinlenmemek üze-

re yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize 

durmadan, yorulmadan yürüyecektir.“  

Atamızın da dediği gibi biz yorulmayız. Biz azimli, hırslı, tuttuğunu koparan daima ileri giden Türk 

gençleriyiz. Her şey için sonuna kadar mücadele ederiz. Şunu asla unutmayalım ki mevcut olduğumuz 

kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. 

NİDANUR BAYSAL 

 


