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Özet
Milli Mücadele Türk tarihinin en önemli dönemeçlerinden biri olarak sayılır. Milli
Mücadele: Türklerin olmak ya da olmamak adına verdikleri mücadeledir. Bu mücadeleyi ba latan,
ülke geneline yayan ve kazanılmasını sa layan isim Mustafa Kemal’dir. Di er bir isim ise, Do u
Cephesinde Kumandanlık yapan, sava lar kazanan Kazım Karabekir’dir. Kazım Karabekir, bir
yandan sava meydanlarında çarpı ırken di er yandan binlerce sahipsiz ve yetim kalmı ehit
çocuklarını toplayarak onlara gerçek bir baba olmu ve e itim almaları için ortam olu turmu tur.
Bütünsel e itim faaliyetleri içerisinde beden e itimi ve spor aktivitelerinde önemli oranda yer
verilmesini sa layan Kazım Karabekir, modern ve geleneksel sporların aynı ortamda etkili bir
ekilde kullanılması için e lence ve enlikler düzenlemi tir.
Anahtar Kelimeler: Milli Mücadele, Do u Cephesi, Kazım Karabekir, E itim
Kurumları, Beden E itimi ve Spor
Abstract
The Turkish National struggle is considered as one of the best periods of the Turkish
history. The Turkish National struggle; it is the struggle which was given the name of to be or not
to be by Turks. Mustafa KEMAL is a person who got the struggle started, extended all over the
country and got the Turkish people to win the struggle. Another person is Kâzım KARABEK R
who commanded at the east front and won the wars. When Kâzım KARABEK R was combating in
the battlefields, he not only became a real father to the thousands abandoned and fatherless children
by gathering together but formed them the best atmosphere to take the training as well. Kâzım
KARABEK R, who provided for being given place to the physical education and sports activities in
important proportion in the total education activities, had organized the entertainments and festivals
to use the modern and traditional sports at the same enviroment affectively.
Key Words: The Turkish National Struggle,The East Front, Kazım KARABEK R,
Education Institutions, Physical education and sports
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Osmanlı Devleti birçok cephede sava mak zorunda kaldı ı I. Dünya Sava ı’ndan (1914–1918)
müttefikleri Almanya ve Avusturya-Macaristan’ın yenilgiyi kabul etmesiyle birlikte, ba arılı olmasına
ra men sava ı kaybetmi oldu1. Yenilginin ardından 30 Ekim 1918’de 25. Maddelik Mondros Ate kesi
imzalandı2. Ardından dört bir koldan i galler ba ladı3.
Türk halkı i gallerden sonra ne yapılması gerekti i hususunda üç gruba ayrıldı. Halkın bir kısmı
yeni bir sava a iddetle kar ı çıkıyor, di er bir kısmı durumu oldu u gibi kabul edip aceleye gerek
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görmeden kurtulu u zamana bırakıyordu. Üçüncü grup ise Anadolu’dan ba lamak üzere yeni bir
mücadele ve sava a gerek duyuyordu4. Üçüncü grubun en önde savunucuları Mustafa Kemal ve Kazım
Karabekir idi.
Yıllar süren sava lardan yenik çıkan ulusun bir büyük ulusal sava a hazırlanması kolay de ildi.
Halk yoksulluk içinde, aç peri an ve yılgındır. Devleti yönetenlere kar ı güveni kalmamı tır. Sayıca
azalan asker yorgun, cepheden cepheye ko maktan bezgin, sava teçhizatları bakımından yoksun bir
vaziyette beklemekte. Yerel örgüt ve direnme odakları ulusal birlikten uzak, çevresel çıkarlar içinde
da ınıklık içindedir. Tüm bu olumsuzluklara ra men Mustafa Kemal, Milli Mücadelenin ba langıcı olan
Kongreler dönemini ba lattı. Daha sonra düzenli ordular kurarak Türk topraklarını i gal eden dü manlara
kar ı ba arılı sava lar verdi5.
Kazım Karabekir ise, bu mücadelenin do udan ba latılmasının en do ru karar oldu una
inanıyordu. Merkezi Erzurum’da bulunan 15. Kolorduya atandı ı zaman6, Milli Mücadeleye alt yapı
te kil edecek faaliyetlere giri ti. Öncelikle Mondros Mütarekesi ile toplanmaya ba layan silah ve
mühimmatları teslim etmeyerek i e ba ladı. 25 Eylül 1919’da Erzurum’a gelen 30 ki ilik Amerikan
Heyetine verdi i izahatlardan sonra Ermeni meselesini Türklük lehine çevirmeyi ba ardı7. Ermeni
saldırılarını önlemek ve mezalimine son vermek amacıyla Do u Cephesi’nde üstün ba arılar elde etti ve
Do u illerini dü manlardan kurtardı8.
Kazım Karabekir, 15. Kolorduya ba lı olan bölgelerde askeri faaliyetlerinin yanında sosyokültürel ve e itim çalı malarına da hız verdi. Do u bölgesinde topladı ı binlerce ehit ve yetim
çocuklarına sahip çıkarak, kurdu u okullarda modern tarzda e itim almalarını sa ladı. Okul içi ve dı ı
etkinliklerde bütünsel e itim içerisinde beden e itimi ve spor faaliyetlerine önemli oranda yer verilerek
güçlü, sa lıklı ve sa lam karakteri bir neslin yeti mesi için çalı malara ön ayak oldu. Türk gençlerinin
yeteneklerini sergilemesi için Türk ve ecnebi misafirlerin huzurunda e lence ve enlikler düzenletti9.
Bu çalı manın amacı, Milli Mücadele Dönemi Do u bölgesinde Kazım Karabekir tarafından
açılan e itim kurumlarında uygulanan ve harekete geçirilen geleneksel ve modern beden e itim ve spor
faaliyetlerini ortaya çıkarmaktır.
Çocuklar Ordusu Te kilatı
Do u Cephesine atandı ı ilk günden itibaren yetim ve kimsesiz çocukları toplamaya ba layan
Kazım Karabekir’in ilk dü üncesi onları vatana faydalı birer fert olarak yeti melerini sa lamaktı. Terhis
dolayısıyla bo alan kadrolara 24 Mayıs 1919’da Erzurum yetimler yurdundan ya ı 12’den yukarı olan 33
çocu u iki kolorduluk sanayi takımlarına verdi9. Gün geçtikçe çocukların sayısının artması okullara olan
ihtiyacın ço almasına yol açtı. Ancak bunun için fiziki artlar müsait de ildi. Çünkü sava ehirdeki
birçok yapının tahrip olmasına ve yıkılmasına neden olmu tu. Kazım Karabekir, önce e itime uygun
binaları tespit ederek, tamir ve onarılmasını sa ladı ve 1 Ekim 1919’da gece yatılı okulunu e itime açtı10.
Küçük çocuk sayısının artması ile birlikte lkokul ve Anaokuluna olan ihtiyacın do du unu gören Kazım
Karabekir11, bu do rultuda çalı malar yaparak Kolordu bünyesinde önce ilkokul daha sonrada anaokul
açılı larını yaptı. Bu arada tiyatro ve piyes gösterilerinin yapılaca ı ibret yeri misafirlerin huzurunda
gösterime girdi. 9 ubat 1920’de musiki mektebi açıldı. Sanayi okuluna ba lı bir bando te kil edildi. 4
Mart 1920 tarihinde dördüncü okul açılacak seviyeye geldi. Erzurum’da Dokuzuncu Tümenin 29.
Alayının bulundu u Firdevso lu Kı lasında Kolordunun i oca ı vardı, buraya 100 kadar çocuk ayırarak
e itilmelerini sa ladı. Burada aynı zamanda otomobil tamiri ve oförlükte gösteriyordu. Buraya
“Otomobil Mektebi” adı verildi. Bu mektebe ba lı birde kuyumculuk ubesi açıldı. 1 Mayıs 1920’de
gelindi inde sadece Erzurum’daki çocukların mevcudu 1650 idi9. Kurdu u bu yapıya “Çocuklar Ordusu
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Te kilatı” adını verdi ve Mayısın birinci günü çok parlak surette kutlanarak tüm Erzurum halkı huzurunda
ilan edildi12.
Askeri ve mülki i leri elinde bulunduran Kazım Karabekir, artık son bir hamle ile Do u
hareketine giri ti. syancı Ermenileri Türk topraklarından çıkarıp anla maya zorladı13. Karargâh
merkezini Erzurum’dan Sarıkamı ’a ta ımak istiyordu. Çünkü Sarıkamı ’ta Ruslar tarafından yapılmı
birçok modern bina mevcuttu. Ayrıca depolar Ruslardan kalma malzemelerle doluydu. Karargâh ile
birlikte birçok okulu da “Çocuklar Kasabası” haline getirece im dedi i Sarıkamı ’a ta ıdı. Büyükçe bir
pavyonu, ibret yeri olarak hazırlattı. bret yerinde müsamereler ve konferanslar veriliyordu. Sandalyelerin
sabit olmamasından dolayı burası aynı zamanda kı ları spor salonu olarak da kullanılıyordu.
Çocuklar Ordusu 1 A ustos 1922 yılına gelindi inde Sarıkamı , Erzurum, Trabzon, Kars,
Ka ızman, Beyazıt, I dır, Ardahan, Artvin, Rize, Sürmene ve Erzincan da olmak üzere 17 Alay halinde
idi. Tüm bu okullar Sarıkamı ’taki Çocuklar Ordusu Te kilatına ba lı idi. Her mektebin aynı tarzda bir
bayra ı olup üzerinde alayın numarasını ta ırdı14. 1923 yılında çocukların toplam sayısı 6000’e
yakla mı tı. Kolordu bünyesinde açılan okullarda uygulanan e itim programlarını güç derne inin altı
aylık programlarına göre yapılırdı. Pratik konularda bizzat Kazım Karabekir’in tecrübe ve birikimlerinden
faydalanırdı. Onun kurdu u okullarda hiçbir zaman ezbercili e gidilmez, yaparak-ya ayarak temel
prensip sayılırdı. Çocuklardan yetenekleri ve zekâlarıyla göze batanları ayırt edilirdi. Di erlerini her köye
iki er sanatkâr vermek esasını göre köylere gönderirdi. Bu suretle az zamanda bütün do u köylerinde aynı
e itim görmü ve aynı ruhu ta ıyan birer örnek bulunacaktı. Çocuklar günün yarısını okuma yazma ile
geçirir, di er yarısında ise bir asker gibi beden e itimine tabi tutulurdu9.
Kolordu mekteplerinde Çocuklara beden ve ruh e itimi aynı ekilde verilirdi. Çocukların kemik
ve adalelerin geli mesine gayret edildi i gibi dü üncelerinin de iyi bir surette kuvvetlenmesine çalı ılırdı.
Gezintiler ve seyahatler e itimin vazgeçilmez bir parçası olarak sık sık yapılırdı. Fikir, ruh ve beden
e itimini bir arada yapacak müzikli hareket oyunlarını bizzat Kazım Karabekir kendisi yazardı.
Memleketin co rafyası çe itli e lenceli oyunlarla izah edilirdi.
Beden E itimi ve Spor Faaliyetleri
Do u Cephesinde kurulan bu okullarda en önemli faaliyetlerden biri de beden e itimi ve spordu.
Kazım Karabekir, insanın bütünsel e itimi içerisinde en uygun araçlardan birinin beden e itimi ve spor
oldu unu biliyordu. Ona göre fikri ve ruhi e itimlerin temelini fiziksel aktiviteler olu tururdu.15 ehit ve
yetim evlatları için kurulan okullarda talebeler programları gere i derslerde ve ders dı ı etkinliklerde her
gün çe itli beden e itimi faaliyetine katılırdı. Her hafta Cuma günleri özel olarak hazırlanmı alanda
Kolordu ö rencilerinin tamamının katılımıyla çe itli müsamereler ve spor gösterileri sergilenirdi. Yılın
belli aylarında önemli misafirler ve halkın huzurunda dman ve Atı Bayramları düzenlenir Türk
gençlerinin modern, geleneksel ve e itsel sporları heyecanla izlenirdi.
Küçük ya taki ö rencilere, geleneksel sporlarımızdan binicili e alı maları maksadıyla tahtadan
sembolik oyuncak atlar hazırlatılarak oyun yolu ile binicili e ısınmaları sa lanırdı. 12 ya üzeri çocuklar
ise program dâhilinde bilimsel esaslara dayalı binicilik dersleri verilirdi. Birkaç tecrübeden sonra 1 Mayıs
1920’de Çocuklar Ordusu Te kilatının ilanının yapıldı ı enliklerde çocuklar tarafından yapılan binicilik
gösterileri izleyenler tarafından büyük alkı toplamı tı. Ayrıca ata sporumuz güre ile birlikte Japonların
milli sporu Jui Jitsu da program dâhilin de kolordu talebelerine ö retilmi ti9.
Çocukların beden terbiyesinin büyük bir bölümü Alman ve sveç jimnastiklerinden olu uyordu.
Olu turulan ders programlarında günün yarısı okuma yazmaya, di er yarısı da beden e itimine
ayrılmı tı16. Güç ve kuvvet geli iminde Alman Jimnastiklerinde bulunan paralel, barfiks, beygir ve asılı
ipler kullanılırken17, genel anlamda sa lı ın kazanılması için sveç Jimnastiklerinin sopalı18, sopasız19
12
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hareketlerinden ve denge20 aletinden istifade ediliyordu. Her hafta Cuma günleri halka açık verilen
müsamerelerde, o hafta bütün çocukların tatbik etmeleri için örnek olarak üç beden hareketi, üç ö üt
anlatır ve uygulamaları e ya üzerinde gösterilirlerdi. Jimnastik çalı maları kısa bir süre sonra kolordu
okullarında okuyan ehit ve yetim çocuklarının yeme içme faaliyetleri gibi günlük vazgeçilemez
ihtiyaçlarından biri haline geldi. Ö renciler ak am yatmadan önce sveç jimnastikleri yapar, sabah
yataktan kalkar kalkmaz jimnastik hareketleri yaparak güne ba larlardı21. Zaman sonra çocukların hepsi
birer mahir jimnastikçi olmu lardı. 30 Haziran 1919’da Ramazan Bayramının ikinci günü Erzurum Kars
Kapı Meydanında düzenlenen idman bayramına, Erzurum Kongresi için gelen kongre heyeti, ngiliz, Rus
ve Amerikalı subayları da davet edilmi , çocukların jimnastik gösterileri iftiharla seyredilmi tir. 22
A ustos 1919’da Sanayi Mektebinin bahçesinde tüm halkın huzurunda bir sünnet dü ünü tertip edilmi ,
aletli ve aletsiz jimnastik gösterileri dü üne renk katmı tır9.
Kolordu bünyesinde atletizmle ilgili çe itli mesafelerde ko ular ve a ırlık fırlatma müsabakaları
düzenlenirdi. Bayramların ve enliklerin bir parçası olarak düzenlenen bu müsabakalar çe itli kategoriler
ve etaplarda yapılırdı. Do u Cephesinde atletizm ile ilgili faaliyetler genel anlamda uzun ve kısa mesafeli
ko ulardan ibaret olmakla birlikte Kazım Karabekir, Kolordu mektepleri idman programlarına a ırlık
fırlatma yani gülle atma talimlerinin de koyulmasını istemi tir22. Bu talimlerin Sarıkamı ’ta yapılan
idman bayramında gülle atma yarı malarına dönü tü ünü de görmekteyiz23.
Kolordu mekteplerinde e itim alan bütün çocuklar aynı zamanda birer izci olarak yeti iyordu.
Beden e itiminin yanında pratik olarak yara sarmak, yaralıyı ta ımak, iyi yemek yemek, sıcak
çarpmasına, donmaya kar ı tedbirler almak gibi hayatta kalmanın yolarlıda ö retilirdi. zcilik
faaliyetlerinde en fazla önem verilen etkinliklerden biri de uzun soluklu yürüyü ve seyahatlerdi. Çe itli
ya larda olu turdu u izci gruplarıyla de i ik alanlar veya ehirlere yapılan seyahatlerle çocukların
görgülerini geli tirmeleri arzulanırdı. Kazım Karabekir’inde bizzat e lik etti i bu seyahatler hem
ö renciler açısından hem de Türk kamuoyu açısından çok önemli tesirler bırakmı tır. A ustos 1922’de
her ya tan ellinin üzerinde çocuk grubu ve üç subayın denetiminde Sarıkamı ’ta ba layıp Erzurum,
Bayburt, Rize, Trabzon, nebolu, Kastamonu, Ankara, Bursa, Mudanya ve stanbul’dan sonra tekrar
Bursa’da sonlanmı tır9. Kolordu zci Gurubu stanbul’da oldukları süre içerisinde verdikleri
müsamerelerden dolayı birçok ki i ve cemiyetin dikkatini çekmi davetlerde bulunulmu tur. Öyle ki,
çocukların öhreti saraya kadar uzanmı ve Padi ah tarafından huzura davet edilmi tir. Dolmabahçe
Sarayının üst kat salonunda kabul buyrulmu olan talebeler jimnastik gösterileri yaparak Padi ahın
ilgisine mazhar olmu lardır. Yeti me tarz ve üslubunu takdir eden Padi ah, çocukları yeti tiren
ö retmenlere de iltifatlarda bulunmu tur24.
Küçük ya taki ö rencilere, geleneksel sporlarımızdan binicili e alı maları maksadıyla tahtadan
sembolik oyuncak atlar hazırlatılarak oyun yolu ile binicili e ısınmaları sa lanırdı. 12 ya üzeri çocuklar
ise program dâhilinde bilimsel esaslara dayalı binicilik dersleri verilirdi. Birkaç tecrübeden sonra 1 Mayıs
1920’de Çocuklar Ordusu Te kilatının ilanının yapıldı ı enliklerde çocuklar tarafından yapılan binicilik
gösterileri izleyenler tarafından büyük alkı toplamı tı. Ayrıca ata sporumuz güre ile birlikte Japonların
milli sporu Jui Jitsu da program dâhilin de kolordu talebelerine ö retilmi ti9.
Çocuklar Ordusu Te kilatı kurulurken olu turulan programda çe itli çap ve ebatlarda silahlarla
atı çalı malarına yer verilmi ti. Çok küçük ya taki çocuklara ise alı tırma maksadıyla tahtadan tüfekler
hazırlanırdı. Kazım Karabekir, iyi silah kullanmanın te vik edilmesi ve mahir silah kullanan Türk
gençlerinin yeti tirilmesi için bu çalı maları talim meydanlarından alarak yarı ma sahalarına ta ımı tır9.
Gerçe e yakın ortamda gerçekle en müsabakalarda ba larını ve yüzlerini ye il otlarla gizlemi olan
talebeler, silahları ellerinde, bellerinde torbaları ve mataraları sıralı halde sürüne sürüne mevzilere
geçerek hedeflere tam isabet kaydetmi lerdir. Talebelerin yüksek atı kudreti kar ısında Kazım Karabekir
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bizzat tebriklerini sunar, hepsine ayrı ayrı hediyeler verirdi25. Silahla ni ancılı ın yanında eskrim, bomba
atma, engel olu turma ve engelleri a ma gibi paramiliter çalı malara da yer verilmi tir9.
Kayak ve paten sporu ise kı ların vazgeçilmez e lencelerindendi26. Kazım Karabekir, Do u
bölgesinin arazi ve iklim artlarını göz önünde bulundurmu , Birinci Dünya Sava ında Türk Ordusunda
görev yapmı kayakçı subay ve astsubayları toplayarak kı sporlarını ba latmı tır9. Kısa bir süre sonra
Kazım Karabekir emri ile kayak faaliyetlerine kolordu ö rencileri de katmı tır. “Çocukların beden
terbiyesine artık sporu da katmı tık. Hele kızakçılık çok ho ve i e yarar bir spordu. Az zamanda on dört,
on be ya larında çocuklardan hayrete de er kızakçılar yeti ti” diyen Kazım Karabekir, böylelikle Türk
topraklarında ilk defa sivillerinde modern kayak yapmasını sa lamı tır27. Yapılan çalı malardan sonra 4
Mart 1920’de kolordu kumandanları ve askeri erkân, hükümet yetkilileri, ehrin ileri gelen din adamları,
milletvekilleri, Müdafaa-i Hukuk Heyeti, maarif heyeti, ö retmen kadrosu, belediye heyeti, tüccar, esnaf
ve Erzurum halkının huzurunda28 Otomobil Alay Mektebinin açılı ı dolayısı ile bir program düzenlenmi
ve bu programda birçok müsamere ve jimnastik gösterileri izlendikten sonra Erzurum’un do u giri indeki
Kars Kapı civarına gidilerek Çocuklar Ordusu Te kilatından ö rencilerin kayak gösterileri izlenmi tir.
Kayakçı uzman subayların refakatinde gerçekle en kayak gösterileri mızıkalar e li inde çocukların kıvrak
hareketleri arasında izleyenlerin alkı larıyla son bulmu tur29.
Karsın zaptı ve Sarıkamı ’ın geri alınmasından sonra Kolordu karargâh merkezi Sarıkamı ’a
ta ıyan Kazım Karabekir, Erzurum’dan sonra kayak faaliyetlerine burada da devam ettirmi tir. Özel bir
binada kurdu u güç derne i spor kulübüne di er faaliyetlerde oldu u gibi kayak faaliyetlerinin yapılması
için maddi-manevi destekler vermi tir30. Kulüp yapılan program çerçevesinde Sarıkamı yamaçlarında
çalı malarına devam etmi tir. Ayrıca Sarıkamı ’ta olu turulan suni gölde, kı ın tamamen donmasından
sonra kolordu talebeleri tarafından paten sporu yapılmı tır. Sarıkamı Güç Derne inin spor kısmı kı
sporlarından Kayak ve paten çalı malarını Pazar, Salı ve Çar amba günleri ö leden sonra saat üç
buçuktan ba layarak ak ama kadar devam ettirmi tir31. Bebek32 ismi verilen bu gölde sıcak günlerde su
sporlarından yüzme, kayıkçılık ve kürekçilik idmanlarının yapılmı tır33.
Kolordunun asker ve talebelerinin karma ekilde olu turdukları takımları arasında Cuma günleri
futbol müsabakaları düzenlenmi tir. Sporcuların tüm iyi niyetli yakla ımlarına ra men bazı aksaklıklarda
ya anmı tır. Futbolcuların oyunun kurallarını tam olarak bilinmemesi ve oyunu idare eden hakem
heyetinin yetersiz olması, bazen müsabaka esnasında hatalar meydana getirmi özellikle bu durum
hücumcuların çok yorulmasına neden olmu tur. Ancak her geçen gün yapılan müsabakalar oyuncuların ve
hakemlerin daha fazla tecrübe kazanmasına bunun sonucunda oyunun her geçen gün daha da
güzelle mesine sebep olmu tur34.
Kolordu talebelerinin yaptı ı sporlardan biride bisikletçilikti. Özellikle at yarı larından sonra
bisiklet yarı larına yer verilirdi. Haziranda yapılan at yarı larından sonra altı ö rencinin katıldı ı bir
müsabaka düzenlenmi tir35. 1923 yılının Erzurum Sonbahar at ko ularında ise bisiklet yarı ları
yapılaca ını ve birinciye 10 lira ödül verilece i ilan edilmi tir36.
Kazım Karabekir, gençlik yıllarından itibaren edebiyat ve musiki ile çok yakından ilgilenmi tir.
Yazdı ı birçok oyun ve iirleri besteleyip bedensel hareketlerle birle tirerek sahneye koymu tur. On bir
ya ve üzeri diye iki gruba ayrılan bu oyunlar müsamere ve enliklerde seyircilerin önünde sergilenmi tir.
Küçük Süvari, Çember Yarı ı, Birlik Kuvvettir, Gemici, Tayyareci ve Co rafya bu oyunlardan bir
kaçıdır37.
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Milli Mücadele Dönemi Do u Cephesi’nde düzenlenen enlik, e lence ve bayramlar bir yandan
talebelerin meziyetlerinin izlendi i alanlar olurken di er yandan Do u halkının uzun yıllar süren
sava lardan dolayı bozulan moral ve ruh durumlarına iyi tesir etmi tir. Ayrıca seyircilerden toplanan
paralar Kolordu talebelerinin ia esi içinde büyük bir kaynak te kil etmi tir9.
SONUÇ
Sonuç olarak; Kazım Karabekir’in asker olmasına ve sorumluluk alanına girmemesine ra men
tüm olumsuzluklara ra men Do u Cephesi’nde sosyal-kültürel ve e itim seviyesinin yükselmesi için
yaptı ı çalı malar dönem itibariyle takdire ayandır. Yetim ve ehit çocukları için kurdu u okullarda
binlerce sahipsiz ve ehit çocu un e itilmelerini sa layan Kazım Karabekir, bütünsel e itim içerisinde
beden e itimi ve spor faaliyetlerinin yeni bir neslin yeti tirilmesinde nasıl etkili bir ekilde kullanıldı ını
göstermi tir. Bu okullarda modern, e itsel ve geleneksel sporların birço unun çocukların fiziksel, zihinsel
ve ruhsal geli imlerinde ayırt edilmeden kullanıldı ı gözükmekte. Ayrıca düzenlenen etkinliklerde davet
etti i önemli misafirlerin huzurunda Türk gençlerine imkân verildi i zaman neler yapabilece ini de
gösterilmi tir. Bu çalı ma bize açıkça unu göstermi tir ki Milli Mücadele Döneminde beden e itimi ve
spor faaliyetleri açısından en hareketli bölgelerin ba ında Do u Cephesi gelmekte idi.
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