
Türk tarihinin altın sayfalarının yazıldığı Ağustos 
ayında, Türklere Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt 
Zaferi ve Anadolu topraklarının korunmasını sağlayan 
Büyük Taarruz’a kadar birçok zafere imza atıldı.

Türk tarihinde “zaferle özdeşleşen ay” olarak gösteri-
len Ağustos ayında kazanılan ilk başarı, 26 Ağustos 1071 
Malazgirt Zaferi oldu. Malazgirt Ovası’nda Doğu Roma 
İmparatoru Romen Diyojen iler karşı karşıya gelen Sel-
çuklu Sultanı Alparslan, kazandığı büyük zaferle Türkle-
re Anadolu’nun kapıları açılmış oldu.

24 Ağustos 1516’da, Yavuz Sultan Selim komutasın-
daki Osmanlı Ordusu, Memluklerle karşı karşıya geldi 
ve Halep’in kuzeyinde gerçekleşen Mercidabık Savaşı’n-
da büyük bir zafer kazanıldı.

1521 yılında yine bu ay Kanuni Sultan Süleyman, 
daha önce II. Murat ve Fatih Sultan Mehmet’in de kuşat-
tığı Orta Avrupa’nın belkemiği olan Belgrad’ı Sırpların 
elinden aldı.

Bu fetihten 5 yıl sonra 29 Ağustos 1526’da Kanuni 
Sultan Süleyman Mohaç Meydanı’nda bu kez Macar 
Kralı 2. Layoş’la karşı karşıya geldi. Bu zafer sonrasında 
Macar toprakları Osmanlı Devleti’ne bağımlı bir krallık 
haline geldi.

Türk Dünyası’nın küçük mücevheri Yavru Vatan 
Kıbrıs da yine Ağustos ayında fethedildi. 1 Ağustos 

1571 tarihinde, II. Selim tarafından fethi istenen Kıbrıs, 
Lala Mustafa Paşa tarafından fethedilerek idari anlamda 
Türk hakimiyeti başladı.

Ağustos ayı Milli Mücadele açısından da oldukça 
önemli bir aydır. Mustafa Kemal’in sivil olarak katıldı-
ğı ilk kongre olan Erzurum Kongresi’nde manda ve hi-
mayenin kesin olarak reddedilerek kurulacak olan Yeni 
Türkiye’nin genetik kodları oluşturuldu. 23 Ağustos 
1921’de Mustafa Kemal’in “Hattı müdafaa yoktur, sathı 
müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış 
toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.” 
emri ile Yunan Ordusu Sakarya’nın doğusundan temiz-
lenirken 26 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz’la Yunan 
Ordusu tamamen bozulacaktı.

26 Ağustos 1071’de Malazgirt Zaferi ile Anadolu’nun 
kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan, 26 Ağustos 
1922’de Büyük Taarruz’u başlatarak 30 Ağustos´ta düş-
manları İzmir’den denize dökerek Anadolu’nun Türk 
Yurdu olduğunun tescilleyen Ulu Önderimiz Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan uğruna canını 
seve seve veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle 
anıyoruz.
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Bir milletin insan gücünü teşkil edenler Ziya Gökalp tarafından üç guruba ayrılmışlardır.
Birinci guruba girenler “Hak yok, vazife vardır.” diyenlerdir. Bunlar vatan, devlet ve millet için hudutsuz bir fe-

dakarlığın temsilcisidirler. Canları dahil, her şeylerini bu değerler uğruna feda edebilirler. Eğilmezler, bükülmezler, 
dönmezler, sapmazlar ve şaşmazlar. Genel olarak ve geniş manası ile bunlara “ülkücüler” denir.

İkinci gurupta, bunların tam zıddı olan bir gurup yer alır.
Bu gurup “Hak var, vazife yoktur.” diyen guruptur. Bunlar şerefsizdirler, arsızdırlar, hırsızdırlar, haysiyetsiz-

dirler, namerttirler. Din ve devletle ilgili hiçbir çizgileri yoktur.
Allah’ı da aldattıklarını zannederler, devleti de aldatırlar ve bütün güçleri ile bütün marifetleri ile soyarlar, 

çalarlar çırparlar. Bu soygun ve vurgun için başta din olmak üzere, her türlü vasıtayı kullanırlar.
Bir milletin içindeki mücadele “Hak yok, vazife vardır.” diyen ülkücülerle “Hak var, vazife yoktur.” diyen soy-

guncu, vurguncu ve sömürücüler arasındaki mücadeledir.
Bir milletin zaferler kazandığı, refahının arttığı, teknolojide, sosyal ve kültürel alanda başarılar elde ettiği ve 

gelişmeler kaydettiği, devletin güçlendiği, sözünün dünya çapında geçkin olduğu dönemler, “Hak yok, vazife vardır.” 
diyen ülkücülerle “Hak vazifenin karşılığıdır.” diyenlerin beraber olduğu dönemlerdir.

Milletlerin tarihinde özellikle Türk milletinin tarihinde böyle bahtlı devreler çok büyük önem taşır. Bu dönem-
de millî ahlak son derece yüksektir.

Bir ülkede ahlakın bozulduğu, refahın artmadığı, buna karşılık soygunların, vurgunların yaygın olduğu dö-
nemler ise, “Hak var, vazife yoktur.” diyenlerle “Hak vazifenin karşılığıdır.” diyenlerin beraber olmaya mecbur 
olduğu dönemlerdir.
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