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Değerli Gençler,
Değerli Üyelerimiz,
Değerli Dostlar;
19 Mayıs 1919 Türk Bağımsızlık Savaşının doğum günüdür. Mustafa Kemal Paşa’nın Türk Kurtuluşunu
başlatmak için Samsun’da Anadolu topraklarına ayak bastığı tarihtir.
1. Dünya Savaşından yenik çıkan Osmanlı, 30 Ekim 1918’de, Yunanistan’ın Limni adasının Mondros
limanında galip devletlerle bir Ateşkes Antlaşması imzaladı. Antlaşma, bir işgal antlaşması olarak uygulandı.
İşgalcilerin Donanmaları ve askerleri İstanbul’daydılar. Fransızlar Adana’yı, İngilizler Urfa, Maraş, Antep’i
işgal ettiler. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun'a çıkışından 4 gün önce 15 Mayıs 1919'da Yunan ordusu İtilaf
Devletlerinin onayıyla İzmir’e çıkarılmıştı. Antalya ve Konya'da İtalyan birlikleri, Merzifon'la Samsun'da da
İngiliz askerleri bulunuyordu.
Osmanlı Padişahı Vahdettin, İngilizlerden aldığı talimat gereği Samsun ve çevresindeki orduya bir müfettiş
arayışındaydı. Bu müfettişin görevi, İngiliz işgal güçlerine karşı bölgede oluşan Türk direnişini önlemek,
dağıtılmamış Türk ordularını dağıtmak ve halkın elindeki silahları toplamaktı.
Mustafa Kemal Paşa, müfettişin yönergesini bizzat kendisi yazdırdı, yetkilerini çok geniş tuttu ve sözü geçen
arkadaşlarının desteği ile o görevin kendisine verilmesini sağladı. Samsun’a çıktıktan sonra da, Türk
direnişini önlemek yerine, müfettişten beklenen görevin tam tersini yaptığı için, yani Milli Kuvvetleri işgalci
emperyalizme karşı örgütlediği için, İstanbul’a geri çağrıldı, dönmeyince de daha iki ayı bile dolmadan 9
Temmuz 1919’da Padişah emriyle görevinden alındı. Ülkenin yönetimini fiili olarak İngilizlere bırakan Padişah
Vahdettin 24 Mayıs 1920’te, Mustafa Kemal ve bazı silah arkadaşlarının idam kararını onaylandı.
Atatürk’ün “Benim doğum günüm“ dediği 19 Mayıs, ruhunda tam bağımsızlığı barındırır. O nedenle, hem
sömürgecilere karşı verilen dünyadaki ilk “tam bağımsızlık” savaşının başlangıcı, hem de saraylardaki
sultanların kişisel egemenliğinden ulusal egemenliğe geçişin başlangıcıdır.
Bugün sultana karşı “milli egemenlik” Samsun’a ayak bastı.
Bu kutsal savaş, yalnız vatan topraklarını işgalcilerden kurtarmak için yapılmadı.
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. Türkiye Cumhuriyetinde bilimsel
düşünen, sorgulayan akla sahip özgür insanlar yetişmeliydi.
İşte 19 Mayıs bütün bunların başlangıcı olan gündür.
Bugün tüm Cumhuriyet devrimleriyle beraber Türk Aydınlanması, laiklik, kadının insanlık onuruna yakışan
hakları, çağdaşlaşma ve demokrasi Samsun’a ayak bastı.
Bugün, Türk Bağımsızlık Savaşının doğum gününü, onurlu bir başlangıcın 102’nci yılını kutluyoruz.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun.
Hamburg, 19 Mayıs 2021
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