
 

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TÖREN VE ETKİNLİK MESAJI 
 

 “Birinci Dünya Savaşı” sonunda “ittifak devletleri” yenilince Osmanlı İmparatorluğu da yenik 

sayıldı. Oysa tam dört yıl boyunca Osmanlı orduları Çanakkale, Galiçya, Filistin cephelerinde kahramanca 

çarpışmış ve büyük zaferler kazanmıştı.  

 Yendik fakat mağlup sayıldık;  

 Kazandık ama kaybetmiş sayıldık.  

 Bu haksız sonuç itilaf devletleri ile 30 Ekim 1918 yılında şartları çok ağır bir antlaşma olan 

“Mondros Mütarekesi” ile sonuçlandı. Böylece yenilgi de resmen kabul edilmiş olundu. 

 Bu anlaşmaya dayanarak güzel yurdumuzun, cennet vatanımızın dört bir yanı İtalyan, Fransız, 

İngiliz ve Yunanlılar tarafından işgal edilmeye başlandı.  

 Sömürgeci zihniyetlerin “HASTA” olarak gördükleri Osmanlı’ İmparatorluğu üzerine akbaba gibi 

üşüşmüşken zaferlerinden çok ta emindiler.  

 “Türkler ’in dinlerini bütün değerlerini tahrip ettik, derin bir boşluğa düştüler.” diye düşünen 

ve Osmanlı devletinin başına üşüşen emperyalist güçlerin unuttukları bir şey vardı: Ulu önder Mustafa 

Kemal Atatürk ün “Ya İstiklal Ya ölüm”…dediği ve bu milletin asla köle yaşayamayacağı ruhu… 

 Bu haksız işgaller karşısında bu milletin gözündeki bitmeyen umut ışığını gören Mustafa Kemal, 

19 Mayıs 1919 da Samsun’a çıkar ve Kurtuluş harekâtını başlatır. İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali ve 

arkasından 16 Mart 1920 de İstanbul’un itilaf devletleri tarafından fiilen işgali üzerine, Türk Milleti’nin 

uğramış olduğu büyük felaket büsbütün dayanılmaz hale geldi. 

 

 Milli şairimiz Mehmet Akif’in, 

 Doğacaktır sana vaat ettiği günler Hakkın 1 
 Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın! 
Mısralarında sözünü ettiği parlak günler Türk Milleti için Mustafa Kemal’in doğum günüm dediği 19 
Mayıs 1919 günü Samsun ufuklarında doğmuş ve gelmiştir. 

Mustafa Kemal Samsun’ a çıktığında; Temel ilke olarak milletinin ve kendisinin karakterini şöyle 

açıklıyordu. “Temel ilke, Türk ulusunun onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşamasıdır. Bu ancak tam 

bağımsız olarak sağlanabilir. Ne denli zengin ve kalkınmış olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir ulus, 

uygar insanlık önünde uşaklıktan öte bir gözle görülmeye layık olamaz. Türk ulusunun onur ve 

yetenekleri yüksek ve büyüktür.  Böyle bir ulus, tutsak yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. Öyleyse ya 

bağımsızlık, ya ölüm. İşte gerçek kurtuluş isteyenlerin parolası bu olacaktır.” 

“Ya bağımsızlık ya ölüm” işte;    vatan ve millet sevgisiyle dolu büyük bir liderin yolunu 

gösterecek parola böyle olurdu.  

Mustafa Kemal ve Türk milletinin var olma mücadelesi sadece bir savaş değildir. Dünya tarihinde 

Emperyalizme karşı verilmiş ve kazanılmış tek mücadeledir. Bu nedenle Türk Kurtuluş Savaşı sonraki 

yıllarda; Hindistan’ da, Mısır’ da Afganistan’ da batının sömürgesi altında ezilmiş, günümüz İslam 

coğrafyalarında da tüm mazlum milletlerde bir umut ışığı olmuştur.  

Sevgili öğrenciler, Atatürk’ ün gençliği, 

Tekrar sonu gelmeyen felaketlere, içinden çıkması zor büyük fedakârlıkların gerektiği yollara 

sürüklenmemek için milli birlik ve beraberlik duygularımızın güçlendiği bu bayram günlerine sahip 

çıkalım ve bağlı bulunduğumuz Millet için elbirliği ile çalışalım.  

Unutmayalım ki: birinci Vazifemiz Türk bağımsızlığını ve Cumhuriyetini ilelebet korumak ve 

yaşatmaktır.  Bu görev için muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. 

 

 Bayramınız,  kutlu olsun! 

         İsmail ACAR 

        İlçe Milli Eğitim Müdürü 


