
 

Sayın Rektörüm, 

Çok Değerli Bilim Adamları ve Konuklar 

Kıymetli Basın Mensupları ve Sevgili öğrenciler, 

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk 

Araştırma Merkezi ile Ege Üniversitesi Tarih Bölümü ve Atatürk İlkeleri ve 

İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde, Ege 

Üniversitesi‟nde gerçekleştirdiğimiz “Kurtuluş ve Kuruluşun Sembol Kenti 

İzmir” konulu II. Uluslararası Tarih Sempozyumu‟na hepiniz hoş geldiniz.  

Üç gün sürecek olan bu uluslararası sempozyumun açılışında Türkiye‟nin 

ve dünyanın dört bir yanından İzmir‟e gelen siz değerli konuklarımızla birlikte 

olmaktan ve sizlere hitap etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. 

Öncelikle, hayatlarını bu ülkenin var olma mücadelesi uğrunda 

Çanakkale‟de, I. Dünya Savaşının diğer cephelerinde, Kurtuluş Savaşında ve bu 

çerçevede İzmir‟de feda eden şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla 

eğilirken, şehit sayısının giderek arttığı bugünlerde aynı mücadeleyi ülkemizin 

birlik ve beraberliği için sergileyerek şehit düşen Mehmetçiklerimizi de rahmet 

ve minnetle anıyor,  gazilerimizi hürmetle selamlıyorum. 

Çok Değerli Konuklar. İzmir, tarih boyunca stratejik konumuyla mühim 

bir liman kenti olmuştur. Milli Mücadelenin Lideri Mustafa Kemal‟in de dediği 

gibi, coğrafî durumu sebebiyle ekonomik ve siyasî çok büyük bir ehemmiyete 

maliktir.   

I.Cihan Harbi‟nin kaybedilmesinin ardından imzalanan Mondros 

Mütarekesi sonrasında Anadolu‟da işgaller başlamış sonrasında da daha önce 

gizli anlaşmalarda İtalya‟ya verilen ancak Paris Barış Konferansı‟nda 

İngiltere‟nin desteği ile İzmir‟i işgal etme iznini elde eden Yunanlılar, işgal için 

hazırlıkları hızlandırmışlar, 15 Mayıs 1919 tarihinde de 9 Eylül 1922 tarihine 

kadar sürecek işgal hareketini başlatmışlardır. 

İşgalin başlamasıyla Batı Anadolu‟yu yangın yeri ve harabe haline getiren 

Yunanlıların, Müslümanlara yönelik tedhiş ve yağmalama hareketleri bütün 

Anadolu‟yu üzüntüye boğmuş ve milli bir heyecan yaratmıştı. İşgal karşısında 

tüm Anadolu tek yumruk olmuş, yurdun dört bir tarafında protesto mitingleri 

düzenlenmiş ve protesto telgraflarıyla işgal telin edilmiştir. 

Bu işgale İstanbul‟daki vatanseverler de sessiz kalmamış, 18 Mayıs 

toplantısında alınan kararla işgallere karşı Fatih mitinginin duyurusu yapılmıştır. 

Darülfünun öğrencileri Belediye binası önünde dalgalanan bayrağın üzerine 

siyah bir şal örtmüşler ve elbiselerinin sol tarafına beyaz bir rozet 

iliştirmişlerdir. Bu rozetlerde „İzmir Kalbimizdir‟ yazmaktadır. 

 



Gazinin dediği gibi, işgal, düşman karşısında maddeten çok kuvvetli 

olmasa da çok yüksek manevi kuvvete malik bir“namus cephesi” meydana 

getirmişti. Ali Fuat CEBESOY da bu durumu o gününün maddi ve teknik 

imkânsızlıkları karşısında “Ama bizim ruhumuzda mukavemet var!‟‟ diye 

özetlemiştir. 

İzmir ilk işgal ve sonrasındaki uyanışta, tam istiklale ulaşmada kilit 

şehirdir. Karşı duruşun simgesidir. İzmir‟in işgali Anadolu‟yu birleştirmiş ve 

Türk Ulusal Bağımsızlık Savaşının başlangıcı olmuştur. İstiklal Savaşının bütün 

stratejisinin, nihai hedefi İzmir‟in kurtuluşu olmuştur. Çünkü İzmir‟in kurtuluşu 

doğudan başlayan silahlı İstiklal Mücadelesinin son halkasıdır. 

Kurtuluşundan sonra, İzmir‟i 1923‟te “Türkiye İktisat Kongresi”ne ev 

sahipliği yaparken görmekteyiz. İzmir İktisat Kongresi, iktisadi gelişmenin nasıl 

olması gerektiğine dair yol haritası çizmiş ve temel ilkeleri belirlemiştir.  

Saygıdeğer Konuklar, Sevgili öğrenciler 

İzmir‟in tarihi gelişimine baktığımızda sanayi, ticaret, turizm ve tarım 

kenti olarak bölgenin ve ülkemizin sembol şehirlerinden birisi haline 

dönüştüğünü görmekteyiz. Uluslararası kurumların, STK'ların, hükümetlerin, 

ilaç firmalarının, tıbbi cihaz firmalarının, sigorta şirketlerinin, tedarikçilerin ve 

ilgili diğer kuruluşların fikir alışverişinde bulunmak ve eylem planı oluşturmak 

için işbirliği yapmak amacıyla bir araya geleceği bir forum olacak olan EXPO 

2020, yalnızca sağlıkla ilgili söylemleri geliştirmek değil, aynı zamanda daha da 

önemli olarak, yeni ürünler geliştirenlere, yeni çözümlerini test etme ve 

fikirlerini uygulamak ve ölçmek için ortaklar bulma fırsatı sunmayı 

hedeflemektedir. Tam da bu noktada “Daha iyi bir dünya için yeni yollar/ 

Herkes için sağlık” temasıyla Expo-2020 adayı İzmir, bunu elde ettiği takdirde 

küresel çapta marka kent haline gelecektir.  

Ülkemizin ekonomik büyümesine ithalat ve ihracatını gittikçe artırarak 

daha fark edilir katkıda bulunacak kent olacağı açık olan İzmir, ayrıca altını 

çizerek belirtmek isterim ki toplamda 9 üniversiteye  (4 devlet ve 5 vakıf 

üniversitesi) sahip bilim kenti olarak da dikkate değer atılımlar içerisindedir. 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki dört kurum olan 

Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk 

Kültür Merkezi İzmir‟in sosyal bilimler alanındaki çalışmalarına katkı 

sağlamaya ve desteklemeye her zaman hazırdır.   

Değerli Bilimadamları, Saygıdeğer Konuklar, Sevgili Öğrenciler 

Ege Üniversitesi ve Atatürk Araştırma Merkezi‟nin ortaklaşa düzenlediği 

bu önemli sempozyumun organizasyonuna katkı sağlayanlara ve emeği 

geçenlere tekrar teşekkür ediyor; bu vesileyle Heredot‟un betimlemesiyle “En 

güzel iklim, en mavi gökyüzü”nün şehri Ege‟nin incisi, Türkiye‟nin medarı 

iftiharı “Kurtuluş ve Kuruluşun Sembol Kenti İzmir”i, tebliğleriyle detaylı bir 



şekilde ortaya koyacak yurt içi ve yurtdışından katılan değerli bilim 

adamlarımıza hoş geldiniz diyor, hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla 

selamlıyorum. 

 

 

 Zeki ERASLAN 

                                            Yüksek Kurum Başkan Yardımcısı 

                                               Atatürk Araştırma Merkezi Başkan V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


