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Değerli Gençler,
Değerli Üyelerimiz,
Değerli Dostlar;
Bugün 19 Mayıs 2020. Bugün Türk Bağımsızlık Savaşının doğum günüdür. Mustafa Kemal Paşa’nın Türk
Kurtuluşunu başlatmak için Samsun’da Anadolu topraklarına ayak bastığı tarihtir.
30 Ekim 1918’de, 1. Dünya Savaşından yenik çıkan Osmanlı, galip devletlerle Yunanistan’ın Limni adasının
Mondros limanında bir Ateşkes Anlaşması imzaladı. Buna göre; “Karışıklık çıkan yerler, savaşın galibi İtilaf
Devletleri tarafından işgal edilecekti.” İngiltere, Fransa ve İtalya bu Ateşkes Anlaşmasını, bir işgal anlaşması
olarak uygulamakta kararlıydılar.
Ümidini Allah'tan sonra İngiltere'ye bağlayan işbirlikçi Osmanlı Padişahı Vahdettin, İngilizler tarafından
verilen talimat gereği Samsun ve çevresindeki orduya bir müfettiş arayışındaydı. Mondros’un en önemli
şartlarından birisi Türk Ordusunun dağıtılması olduğu için aranan müfettişin görevi; İngiliz işgal güçlerine
karşı oluşan Türk direnişini önlemek, dağıtılmamış Türk ordularını dağıtmak, halkın elindeki silahları
toplamaktı. Mustafa Kemal, sözü geçen arkadaşlarını devreye sokup bu görevin kendisine verilmesini
sağladı, ama verilen görevin tam tersini yaptığı için, yani Milli Kuvvetleri işgalci emperyalizme karşı
örgütlediği için, önce İstanbul’a geri çağrıldı, dönmeyince de 9 Temmuz 1919’da Padişahın emriyle, daha iki
ayı bile dolmadan görevinden alındı. Mustafa Kemal Paşa da ordudan istifa etti.
Şeyhülislam Dürrizade Abdullah’ın çıkardığı ve İngiliz uçaklarıyla Anadolu'ya atılan 10 Nisan 1920 tarihli
fetvaya göre Milli Mücadele'ye katılanların öldürülmesi “din gereği” idi. Ardından İstanbul Harp Divanının
Atatürk ve bazı silah arkadaşları için verdiği idam kararı, ülkenin yönetimini fiili olarak İngilizlere bırakan
Padişah Vahdettin tarafından 24 Mayıs 1920'de onaylandı.
Atatürk’ün “Benim doğum günüm“ dediği 19 Mayıs, ruhunda tam bağımsızlığı barındırır. Bugün yalnız
sömürgecilere karşı, Atatürk’ün deyimiyle “zalimlere” karşı verilen, dünyadaki ilk “tam bağımsızlık” savaşının
başlangıcını kutlamıyoruz. Bugün aynı zamanda saraylardaki sultanların kişisel egemenliğinden ulusal
egemenliğe geçişin başlangıcını da kutluyoruz. Yani yüz bir yıl önce bugün Samsun’da sultana karşı “milli
egemenlik” ayak bastı.
Bu savaş, büyüklüğünü davasındaki haklılıktan alan yoksul bir orduyla başarıldı ama yalnız toprak için
yapılmadı, çünkü Mustafa Kemal Atatürk’e göre “Hiçbir zafer amaç değildir. Zafer ancak kendisinden daha
büyük olan amacı elde etmek için gereken en belli başlı araçtır.” Öyleyse kurtuluştan sonra kurulacak ve
ilkesi “yurtta barış, dünyada barış” olacak olan Cumhuriyetin amacı “... süngü zaferleri değil, iktisat ve ilim
zaferleri olmalıydı.” Cumhuriyetle birlikte Orta Çağ’ı yaşayan bir din ve tarım toplumunda devrim yapıldı.
Devletin temeli adalet oldu, tarafsız hukuk oldu. Artık en gerçek yol gösterici bilim ve akıl olmalıydı. Bilimsel
düşünen, sorgulayan akla sahip “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” insanlar yetişmeliydi.
İşte 19 Mayıs bütün bunların başlangıcı olan gündür. “Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” dediğimiz
bu bayramda bütün Cumhuriyet devrimleriyle beraber aydınlanma, laiklik, kadının insanlık onuruna yakışan
hakları, çağdaşlaşma, demokrasi Samsun’a ayak bastı.
Bugün dünyanın neresinde olursa olsun kalbinde barış ve vatan sevgisi taşıyan, Atatürk’ün çağdaş
devrimlerine inanmış aklı genç her yurttaşın görevi; güncel anlamda bu hedeflerin ne oranda mevcut
olduğunu sürekli sorgulamak, eksikler için çözüm üretmek olmalıdır.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın 101’inci Yılı Kutlu Olsun.
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