
Gazi Mustafa Kemal Atatürk,  
memleketi karış karış gez-
miştir. Doğusundan, Batısına 

yaptığı tüm yurt gezilerinde illere, 
ilçelere ve köylere gitmiş; gittiği yer-
lerde halkla iç içe olmuştur. Halkın 
görüşlerini almış ve tespitlerde bulun-
muştur. Bu görüş ve tespitlerin ışığın-
da halkın desteğini de arkasına alarak 
Cumhuriyet’in kurulmasını, ilke ve 
inkılaplarının oluşumunu sağlamış-
tır. Bu nedenle Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün sık sık düzenlediği yurt ge-
zileri Cumhuriyet’in ilk on beş yılında 
toplumsal gelişimin ve kalkınmanın 
sağlanması açısından büyük önemi 
vardır. 
Atatürk’ün bu yurt gezilerinden biri 
de 1924 yılında 29 Ağustos’tan 18 
Ekim’e kadar 51 gün süren gezisidir. 
Atatürk’ün en uzun süreli bu yurt ge-
zisi “Gazinin Sonbahar Seyahatleri” 

adıyla tanımlanmıştır. Atatürk, bir 
çok ilimize bu gezisi sırasında gel-
miştir. Atatürk bu gezisinde yanında 
eşi Latife (Uşaklıgil), Yozgat Millet-
vekili Salih (Bozok), İstanbul Millet-
vekili Hamdullah Suphi (Tanrıöver), 
Gaziantep Milletvekili Ali (Kılıç), 
Rize Milletvekili Rauf (Benli), Cum-
hurbaşkanlığı Genel Sekreteri Tevfik 
(Bıyıkoğlu), Muhafız Birliği Komu-
tanı İsmail Hakkı (Tekke), Başya-
ver Rusuhi ve daha bir kaç kişi de 
vardır. Gezi 29 Ağustos 1924 günü, 
özel trenle Ankara’dan Afyon’a hare-
ketle başlamış, Gazi Mustafa Kemal 
Paşa, 30 Ağustos 1924 günü Büyük 
Zaferin 2’nci yıldönümü dolayısıyla 
Dumlupınar’da düzenlenen törene 
katılmıştır. Akşama doğru otomobil-
lerle Bursa’ya hareket etmiştir.1

Bursa’da 31 Ağustos 1924’ten 11 Ey-
lül 1924’e kadar 12 gün kalmıştır. 11 

Eylül’de Bursa’dan Mudanya’ya ge-
len Atatürk ve beraberindekiler Ha-
midiye Kruvazörü ile İstanbul Boğa-
zına geçerek Karadeniz’e açılmış, 15 
Eylül 1924 sabahı Trabzon’a gelmiş-
tir. Atatürk, bu gezisi sırasında 17 Ey-
lül 1924 günü Rize’de, 19 Eylül 1924 
günü Giresun ve Ordu’da 20 Eylül 
1924’ te Samsun’dadır. 24 Eylül 1924 
akşamı karayolu ile Samsun’dan 
Amasya’ya, 25 Eylül’de Tokat’a, 
buradan 27 Eylül’de Sivas’a geçmiş, 
Sivas’tan Erzincan’a, 30 Eylül 1924 
sabahı Erzincan’dan Erzurum’a hare-
ket etmiştir.2

 Atatürk, Erzurum’a geldiğinde ön-
celikle Erzurum ve çevresinde mey-
dana gelen deprem hakkında bilgiler 
almıştır. Deprem önemli sayıda can 
ve mal kaybına sebep olduğundan fe-
laketzedeler için kurulan yardım ko-
misyonunun çalışmalarını incelemiş 

ve kendisi de yardımda bulunmuştur. 
2 Ekim’de depremde en çok zarar 
gören Pasinler ilçesine gitmiş, Köp-
rüköy, Komosor, Yağan, Emrekom, 
Mendivan, Döllek gibi köyleri gez-
miş ve felaketzedelerle görüşmüştür. 
03 Ekim 1924 günü öğleden sonra 
Erzurum’da felaketzedeler yararı-
na düzenlenen at yarışlarını ve cirit 
oyunlarını seyreden Atatürk, 4 Ekim 
1924 Cumartesi günü saat 11:00’da 
yanında eşi, maiyeti ve 9. Kolordu 
Komutanı Ali Sait (Akbaytugan) 
Paşa olduğu halde Sarıkamış’a hare-
ket etmiştir.3 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşun-
dan 11 ay sonra 04 Ekim 1924 Cu-
martesi sabahı Sarıkamış’ta Mustafa 
Kemal Paşa’nın yapacağı ziyaret 
için mümkün olan her şey hazırlan-
mıştı. Sarıkamış halkı saat 11 :00’da 
Erzurum’dan hareket eden Reis-i 
Cumhur ve maiyetinin saat 17:00’dan 
önce gelemeyeceğini bildiği halde 
saat 15:00’dan itibaren sokakları ve 
caddeleri doldurmaya başlamışlar-
dır. Sarıkamış halkının ve talebelerin 

yanı sıra civar köylerden atlı veya 
yaya gelen halk ve talebeler de bü-
yük bir heyecanla Gazi’yi bekleyen-
ler arasında yerlerini almışlardır. Bu 
arada halk, mektepler ve zabitler ile 
Piyade, Makineli, İstihkam, Muha-
bere, Nakliye, Süvari, Topçu Kıtaları 
Nakliye Bölüğünün  binanın önün-
deki caddeye, tertip ve tanzim edilen 
program dahilinde düzenli bir şekilde 
yerleştirilmişlerdir. Sık sık misafirle-
rin geçtiği bölgelerden haber alınmış, 
nerede oldukları ve ne kadar yolları-
nın kaldığı bekleyenlere duyurulmuş-
tu. Güneş batmak üzereyken, heyetin 
Pervaltı’dan geçtiği haber alınmıştır. 
Saat 18:00’da Reis-i Cumhur, eşi ve 
maiyeti Sarıkamış’a girmiş, bu esna-
da mevcut fabrikaların ve lokomo-
tiflerin sirenleri çalmaya başlamış, 
misafirleri taşıyan otomobiller köprü-
yü geçerken tepeden atılan yirmi bir 
pare top atışı Gazi’yi selamlamıştır. 
Fabrikalar hizasına gelen otomobil-
lerden inen Reis-i Cumhur Gazi Mus-
tafa Kemal Paşa, eşi Latife Hanım ve 
maiyeti, Bebek Gölü hizasında ku-

rulu olan takın yanına gelene kadar 
halkın ve askerin önünden yürüyerek 
geçmiş ve onları selamlamışlardır. 
Halkın “Yaşasın Cumhuriyet” ve 
“Yaşasın Reis-i Cumhurumuz” teza-
hüratları arasında otuza yakın kurban 
kesilmiştir. Gazi daha sonra resmi 
törende Piyade ve Topçu Kıtaları-
nı teftiş etmiştir. Halka ve askerlere 
“Nasılsınız, iyi misiniz?” diye hitap 
etmiş.4 Bu sırada öğrenciler adına Be-
lediye Başkanı Ragıp Gefik (Çalka-
vur) Bey’in 4. sınıftaki oğlu Memduh 
(Çalkavur) kısa bir konuşma metni 
okumuştur.5

Gazi ve eşi törenden sonra istira-
hat için Kolordu Komutanı Ali Sait 
Paşa’nın oturduğu Paşa Köşküne 
geçmişlerdir. O gece Gazi’nin şere-
fine fener alayları düzenlenmiştir. 
Gazi saat 21:00’da konağa gelerek 
kendisini ziyaret etmek isteyen as-
kerleri balkona çıkmak suretiyle se-
lamlamış, Ali Sait Paşa’nın verdiği 
ziyafetten sonra ise geç saatlere kadar 
Ankara’dan gelen telgrafları okumuş 
ve cevaplandırmıştır.6

Gazi M. Kemal Atatürk’ ün yurt gezileri
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Sarıkamış, o dönemde 9. Kolordu 
merkezi’ydi. Ağustos 1921’den beri  
Şark Cephesi Kumandanı Kazım Ka-
rabekir Paşa’nın kurduğu Karslı ve 
aydınları ile memur ve subayların, öz 
veya takma adları ile makale ve fıkra-
lar yazarak beslediği, yarım haftalık 
ve dört sahifelik “Varlık” Gazetesi 
düzenli bir şekilde çıkıyordu. Yine 
Karabekir Paşa’nın kurduğu sağlam 
gelenekle, Sarıkamış’ta çok ileri bir 
müsamere (tiyatro temsilleri) haya-
tı “Şark Cephesi İbret-Yeri” denilen 
binada devam ediyordu.7 Bu bina 
günümüzde Kazım Karabekir Camii 
olarak kullanılmaktadır. 
05 Ekim 1924 sabahı Pasinler ve 
Erzurum’un depremden zarar gören 
köylerine gönderilmek üzere Sarıka-
mış ormanlarından kesilecek kereste-
ler hususunda talimatlar veren Reis-i 
Cumhur saat 13:30’da Türk Ocağı’nı 
ziyaret etmiştir. Burada Sarıkamış 
Belediye Başkanı Ragıp Şefik (Çal-
kavur) tarafından Ocak ve Belediye 
adına hoş geldiniz hitabıyla karşıla-
şan Gazi, Sarıkamış halkı adına, şe-
refine verilen ziyafette bulunmuştur.8 
Yemekte Hamdullah Suphi (Tanrıö-
ver) uzun bir konuşma yapmış, genç 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kültür poli-
tikası üzerinde durarak, “Hedefimiz 
milli kültürü yükseltmek olacaktır. 
Sizler bu kültürün ışıklarısınız, köy-
lere kadar yayılmalısınız.” demiştir.9  
Daha sonra halk adına tüccardan 
Mehmet Ali Bey konuşmuş ve nut-
kunda şöyle demiştir; “Ulu Gazi, 
kazamız halkı bugün meşrur ve mü-
tehayyiç bulunuyor. Çünkü kopmuş 
melun saltanatın yaldızlı sarayları 
derununa kapanarak şuradan buradan 
toplama kadınların göğüsleri üzerin-
de kendilerine müstehak oldukları 
nam ve ünvanları veren yalancı ve 
merdud gazilerden biri değil, an-
cak Çanakkale’nin yalçın kayala-
rı, Sina’nın kızgın çölleri üzerinde 
elinde yalın kılıcı bulunduğu halde 
kahramanlıklar gösteren en nihayet 
bin türlü hata ve ihanetlere kurban 
olan masum Anadolu’nun bağrına 
ayak basmak isteyen kavi düşman-
ları Şark ve Garbta indirdiği darbe-
lerle lerzedar ederek İslam’ın direği 
olmuş hakiki gazilerin ruhunu şad 
ve teşmil eden siz, kazamızda bulu-
nuyorsunuz. Halkımız size karşı ne 
suretle eda-yı şükran edeceğini iz-

hardan aciz bulunuyor, bedenlerini 
herhangi bir işaretiniz anında, feda-yı 
cana hazır olduklarını arz etmek üze-
re tevkil ettiler. Sizi selamlar ve bin 
yaşamanızı Cenab-ı Hak’tan tazarruh 
ederiz. Yaşasın millet, Cumhuriyet, 
Hakimiyet-i Milliye” Bu konuşma 
üzerine Mustafa Kemal Paşa, hak-
kında gösterilen hürmet ve muhab-
bete teşekkür etmiştir. Saat 14:30’ da 
Belediye’ye geçen Mustafa Kemal 
Paşa, burada kaymakam, adliye me-
murları, mülkiye, Belediye, Halk Fır-
kası, nahiyeler, eşraf temsilcilerini ve 
halktan dilekleri olanları kabul etmiş, 
daha sonra Halk Fırkası Binasına 
geçerek burada Reis Hamas’lı Hafiz 
Efendi tarafından karşılanmıştır.10 
Gazi, saat 15:00’da demiryolu is-
tasyonu ile kasaba arasında bulunan 
çayırlıkta, halk tarafından tertip edi-
len cirit oyunlarını ve milli oyunları 
seyretmiştir. Bir buçuk saat devam 
eden bu gösteriyi kendisi için hazır-
lanan özel ve önü açık çadır yerine 
çayırlıkta bağdaş kurmuş olarak izle-
yen Reis-i Cumhur beğenilerini ifade 
ettikten sonra saat 17:00’da 9.Kolor-
du Karargahı’na gelmiş ve Kolordu 
Komutanı Ali Said Paşa’yı resmen 
ziyaret etmiştir. Orada bulunan bütün 
zabitleri kabul edip teker teker elleri-
ni sıkan Gazi, hepsine iltifatlarını su-
nup hakkında gösterilen samimiyete, 
hürmete teşekkür etmiştir.11 

Bu arada “İzmirli Mustafa adlı 
bir genç subayın” 24 Ağustos 
1339 (1923’te) Kars’ta yazıp bi-
tirdiği, 1923’te 49 sahife halinde 
Sarıkamış’ta basılan ve Gazi Mustafa 
Kemal Paşa’nın 4 Ekim 1922’de Bü-
yük Millet Meclisinde, Büyük Taar-

ruz ile Yunanlıların İzmir’de denize 
dökülüşleri üzerine verdikleri resmi 
beyanları mevzu edilen “Anadolu 
Zaferi Yahut Panik” adlı 4 perdelik 
ve bir tabloluk “Askeri Piyes” in özel 
ciltli bir nüshası yazarı tarafından 
Latife Hanımefendi’ye üzeri yazı-
larak armağan sunulmuştur. İzmirli 
olan Hanımefendi piyesi okuyarak 
pek beğenmiş ve ertesi günü yazarını 
takdirle, tekrar tekrar teşekkürlerini 
söylemiştir.12 
Mustafa Kemal Paşa, 9.Kolordu Ka-
rargahını ziyaretini müteakiben Paşa 
Köşkü’nde akşam yemeğini yemiş, 
saat 22:00’da Kazım Karabekir Paşa 
tarafından kurulan ve tiyatro temsil-
leriyle sinema gösterilerinin yapıldı-
ğı “ Şark Cephesi İbret Yeri” denilen 
binada şerefine verilen müsamereyi 
izlemek için eşi ve maiyetiyle birlikte 
teşrif etmişlerdir.13  
Erzurumlu Ömer Raci (Damacı) tara-
fından yazılan ve Milli Mücadele’ de 
Afyon Bölgesindeki savaşları, halkın 
uğradığı zulüm ve acıları, gösterilen 
fedakarlıkları canlandıran “Zeyneb’in 
Dileği” adlı üç perdelik “Milli ve As-
keri Manzum Facia”yı, genç subaylar 
ve Türk Ocaklı iki genç, Reis-i Cum-
hur şerefine ilk defa Sarıkamış’ta 
sahneye koyarken, Erzurum’dan beri 
Gazi ve Latife Hanımefendiyle bir-
likte bulunan 9.Kolordu Komutanı.
Ali Said (Akbaytugan) Paşa ile eşleri 
Naciye Hanım’a uyan 9. Kolordu za-
bitlerinin hanımları ve diğer kadınlar 
ilk defa bu müsamerede kadınlar ve 
erkeklerin oturdukları yerleri ayıran 
kalın kadife perde kaldırılmış oldu-
ğundan, kocaları ve yakınları ile bir-
likte oturmuşlardır.14 

Sabah Kars’a hareket etmek üzere 
istirahata çekilen Gazi Mustafa Ke-
mal Paşa, 06 Ekim 1924 Pazartesi 
saat 09:30’da özel bir katarla eşi ve 
maiyetindekilerle birlikte Kars’a ha-
reket etmiştir. 9.Kolordu Komutanı, 
Sarıkamış Belediye Reis’i, Jandarma 
Kumandanı ve Kars’tan gelen heyet, 
Mustafa Kemal Paşa’ya bu ziyarette 
refakat etmişlerdir. Beyaz ve kırmızı 
kurdelelerle süslenmiş üç vagondan 
ibaret olan katarın, Mustafa Kemal 
Paşa’yı taşıyan vagonuna Cumhuri-
yet Sancağı konulmuştur.15 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ko-
nukları taşıyan treni yol boyunca ve 
istasyonlarda halk bayraklarla karşı-
lamaya çıkmış, coşkun gösterilerle 
uğurlamışlardır.16 

Kars sınırında, Kars Valisi İbrahim 
Ethem Bey, Kars Mebusu Ömer Lüt-
fü Bey, Halk Fırkası Reis-i Bekir 
Bey, Belediye Reis’i Cihangiroğlu 
İbrahim Bey tarafından karşılanan 
Mustafa Kemal Paşa, saat 12:00 civa-
rında Kars’a ulaşmıştır.17 
İstasyondan Türk Ocağına ait bina-
ya kadar yollara halılar döşenmiş, 
halk ve öğrenciler yolun iki yanına 
dizilmişti. Süslü arabalar, atlılar ve 
yöresel kıyafetleriyle halk, istasyonu 
doldurmuştu, Karslılar büyük kurta-
rıcıyı coşkuyla karşılamış, adım başı 
kurbanlar kesilmişti.18 
Atatürk, Türk Ocağı’nda kısa bir 
süre dinlendikten sonra Hükümet 
Binası’na gelmiş, burada Kağızman 
ve Ardahan’dan gelen özel heyet-
lerle bir süre görüşmüştür. Halk, 
okul ve yol talebinde bulunmuştur. 
Gazi, daha sonra Belediye’ye gemiş, 
Kars’ın ihtiyaçları, yapılan işler ko-
nusunda ilgililerden bilgi almştır. Bir 
süre önce meydana gelen yer sarsın-
tısı, Kars ve çevresinde geniş zararlar 
yapmıştır. Atatürk, devlet yardımının, 
en kısa zamanda Kars’a ulaşacağını, 
bundan emin olmalarını söylemiştir. 
Daha sonra Komutanlığı ziyaret et-
miş, sıra okullara gelmiş, Kars Nu-
mune Okulu’na geldiği zaman, genç 
bir öğrenci Cumhuriyet’in faziletleri 
hakkında ateşli bir konuşma yapmış-
tır. “Bir zamanlar, Türk Milleti’ne 
büyük felaketler getiren meş’um 
medreseler, onların getirdiği cehalet 
ve taassup yüzünden, pek çok genç 
dimağlar zehirleniyor, karanlığa gö-
mülüyordu. Gerçeği gören aydınlar 
ise, isyan ve feveran içinde idi. Şimdi 

ise senin çalışmaların ve zaferinle zu-
lüm ve ihanet görmekte olan yavrula-
rın artık Cumhuriyet Bayrağı altında 
hür ve bağımsız yaşıyor...” Atatürk, 
buradan Kız Okulu’na gelmiş, kadın 
ve erkek öğretmenlerin verdiği çay-
da bulunmuştur.19 
Daha sonra akşam Kars Valisi’nin 
Konağında verilen elli kişilik 
ziyafete katılan Gazi Musta-
fa Kemal, Kars’ta kendisi-
ne gösterilen alakadan çok 
memnun olmuş, bölge so-
runları ve muhit hakkında 
verilen izahatı büyük bir 
alaka ile dinlemiş ve me-
selelerin halledilmesi için 
teşebbüste bulunacağını 
ifade etmiştir.20 
 Bu sırada çevre şehir 
ve kasabalardan devam-
lı heyetler gelmiş, Gazi 
Mustafa Kemal Paşa’yı 
davet etmişlerdir. Daha 
sonra Atatürk, Kars Türk 
Ocağı’nı şereflendirmiştir. 
Gençler zengin bir program 
hazırlamışlar. Önce konuş-
malar olmuş, şiirler okunmuş-
tur. Kars’ın kurtuluşu ile ilgili 
bir temsil verilmiş. Gecenin en 
büyük sürprizi “Hoş gelişler ola 
Mustafa Kemal Paşa, askerin mille-
tin devletinle çok yaşa” türküsü ile 
birlikte oyunu olmuştur. Kız ve erkek 
oyuncular hem oynamış, hem de tür-
küyü hep bir ağızdan söylemişlerdir. 
Salon alkıştan inlemiş, Atatürk ve 
Latife Hanım, birkaç kere yerinden 
kalkarak gençleri selamlamışlardı.21 
Riyaset-i Cumhur Başkatibi Tevfik 
imzası ile Başvekil İsmet Paşa’ya ve 
Dahiliye Vekili Recep Bey’e gönde-
rilen 30 Eylül 1924 tarihli telgraftan 
anlaşıldığına göre Mustafa Kemal 
Paşa, Kars ve Ardahan havalisinde 
beş gün kalmayı düşünmüştür. Fa-
kat Başvekil İsmet Paşa 06 Ekim’ 
de Kars’ta bulunan Mustafa Kemal 
Paşa’ ya gönderdiği acil telgrafta 
Musul meselesinde meydana 
gelen önemli gelişme-
lerden dolayı Reis-i 
Cumhur’un aci-
len Ankara’ya 
dönmes in in 
uygun ola-
cağını bil-
dirmiştir. 
Riyaset-i 
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Cumhur Başkatibi Tevfik imzasıyla 
aynı akşam Başvekil İsmet Paşa’ya 
çekilen telgrafta Gazi’nin saat 21:00’ 
da trenle Kars’tan Sarıkamış’a döne-
ceği bildirilmiş ve sabah Erzurum’a 
dönüleceği yazılmıştır. Buna rağmen 
Gazi’nin Kars’tan ayrılışı dört saat 
kadar uzamış ve ancak 07 Ekim 1924 
saat 
01:00’a doğru Kars’tan hareket 
edilmiştir. Kars Halk Fırkası Reis-i 
Bekir Bey’in Sarıkamış’a kadar eş-
lik ettiği Reis-i Cumhur ve maiyeti 
sabaha doğru saat 04:30 sularında 
Sarıkamış’a ulaşabilmiştir.22 
Atatürk ertesi gün “7 Ekim 1924” Kars 
gezisini ve burası için emirlerini telg-
rafla İsmet Paşa’ya şöyle bildiriyordu. 
“Başvekil İsmet Paşa Hazretlerine, 
06.10.1340 (06 Ekim 1924) sabahı 
trenle Sarıkamış’tan Kars’a gittik. 
Kars’ta bütün halk köylerden araba-
ları ve azıkları ile gelen çiftçiler ve 
garnizon aileleri tarafından pek sami-
mi tezahüratta bulunuldu. 
Kars Vilayeti kazaları ve (Oltu ile 
olur ve Şenkaya’yı da içine alan) Ar-
dahan Vilayeti davet ve arzı tazminat 
için Kars’a hususi heyetler gönder-
mişlerdi. Bütün serhad vilayetlerimi-
zi görmeye vaktin müsait olmadığına 
pek müteessirim. 
Kars’ta Hükümet, Ticaret Odası, Be-
lediye, Halk Fırkası, Türk Ocağı ve 
Kız Mektebini ziyaret ettim. Sureti 
umumiyede gördüklerimden mem-
nunum. Bilhassa Türk Ocağı’nda 
kesif bir gençlik pek ziyade hassasi-
yet gösterdi ve Latife Hanımefendiyi 
Ankara’da yakında yapılacak olan 

Türk Ocakları Kongresi için, Türk 
Ocağı Kars şubesi Mümessili seçtik-
lerini arz ile kendilerine memnuni-
yetle kabul ettirdiler. 
93/1877 Savaş tazminatı yerine Rus 
Çarlığına bırakılan ve 40 yıl düşman-
lar elinde kalıp 1915’te Rus ordusu-
nun 1918’de Ermenilerin kırgınına 
uğrayıp 1919-1920’ de yine Ermeni 
mezalimine sahne olmuşken 30 Ekim 
1920’de Yeni Türkiye’mizin ilk as-
keri zaferiyle kurtularak Anavatana 
yeniden iltihak etmiş olmalarından 
ve vaziyeti hususiyeleri dolayısıyla 
Hükümetçe bu havaliye fazla alaka 
göstermek icap etmektedir. 
Her yerden ziyade buralarda müd-
rik, hassas, müteşebbis ve mahallin 
ihtiyaç ve icabatını takdir ve tatmine 
müktedir bir idare makinesi tesisine 
lüzum vardır. 
Bugün 07.10.1340 Sarıkamış’ta kala-
rak, yarın 08.10.1340, Erzurum’a ha-
reket edeceğim. 07.10.1340 (07 Ekim 
1924)” Reis-i Cumhur Gazi Mustafa 
Kemal23 

Gazi Sarıkamış ve Kars’ta iken 
Van’dan ve Eleşkirt’ten davet telg-
rafları almış, karşılık olarak teşekkür 
edip gelemeyeceğini bildirmiştir. 
Reis-i Cumhur, 08 Ekim 1924 saat 
10:00’da Erzurum’a gitmek üzere 
Sarıkamış’tan ayrılmıştır. Gelişinde 
karşılandıkları gibi dönüşünde de 
mülki amirler, memurlar, zabitler, as-
keri kıtalar ve halk tarafından coşku 
ile uğurlanan Mustafa Kemal Paşa, 
ayrılırken otomobilinden inerek hal-
ka, zabitlere ve askerlere ayrı ayrı 
“Allah’a ısmarladık” diye veda etmiş 

ve tekrar otomobile binerken yanına 
gelen ahaliden birkaçı ile de görüş-
müştür. 
Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal 
Paşa’nın meydana gelen deprem se-
bebiyle Erzurum, Pasinler, Sarıkamış, 
Kars’a yaptığı ziyaretler’ de, deprem-
den büyük zarar gören halk için hem 
maddi, hem de manevi yönden büyük 
bir destek olmuştur. Mustafa Kemal 
Paşa depremden zarar gören köyle-
ri dahi ziyaret etmiş, devlet elinden 
gelen yardımı bölgeye aktarmıştır. 
Erzurum ve çevresinde meydana 
gelen deprem münasebetiyle bölge-
ye gelen Reis-i Cumhur, anavatana 
yeni katılmış olan Elviye’yi Selase 
Bölgesini de ziyaret etmiştir. Kars ve 
Sarıkamış’ta incelemelerde bulunan 
Gazi, çok istemesine rağmen yoğun 
işlerinden ötürü Ardahan seyahatini 
iptal etmiştir. 
Sarıkamış’ta büyük bir coşku ile kar-
şılanan Gazi, ziyaretlerinde hem böl-
genin sorunlarını görme imkanı bul-
muş, hem de depremden büyük zarar 
gören Erzurum ve çevresi için lazım 
olan kereste ve diğer ihtiyaç madde-
lerinin gönderilmesi işini organize 
etmiştir. Mustafa Kemal Paşa, bölge-
ye yaptığı bu ziyaret esnasında Doğu 
Anadolu’nun önemini bir çok kere 
vurgulamış, devletin bölgeye verdiği 
önemin artarak devam edeceğini be-
lirtmiştir.24 
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Atatürk, 6 Ekim 1924 günü Kars’ta
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