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3 Mart 1878 – Osmanlı Devleti ve Rusya arasında Ayastefanos Antlaşması imzalandı.



19 Mart 1881 – Mustafa Kemal Atatürk Selanik’te doğdu.



22 Mart 1904 – Dünyada ilk kez bir gazetede (Daily Illustrated Mirror) renkli fotoğraf yayınlandı.



28 Mart 1910 – Fransız Henry Fabre tekerlekleri olmayan ve su üzerinde gidebilen ilk uçağı
geliştirdi.



18 Mart 1915 – Çanakkale Zaferi kazanıldı.



12 Mart 1921 – İstiklal Marşı milli marş olarak kabul edildi.



1 Mart 1935 – Atatürk dördüncü kez Cumhurbaşkanlığına seçildi.



18 Mart 1965 – İnsanoğlu ilk kez uzayda yürüdü. Sovyet kozmonot Alexei Leonov, Dünya'dan
2177 km yükseklikte, Voskhod II (Gündoğumu) adlı uzay aracından çıkarak 20 dakika boşlukta kaldı.



28 Mart 1966 – Cevdet Sunay Türkiye’nin beşinci Cumhurbaşkanı oldu.
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Feza GÜRSEY (7 Nisan 1921 - 13 Nisan 1992) Türk fizikçi
ve matematikçi
7 Nisan 1921’de İstanbul’da doğdu. Babası askeri doktor Ahmet Reşit Gürsey, annesi ise Türkiye Cumhuriyeti'nin öncü bilim kadınlarından
kimyager Remziye Hisar'dır. Anne-babasının çocuklarının eğitimi üzerine
titizlikle eğilmesi ve küçük yaşta İstanbul aydın çevresinin içinde yer almak
onun çok yönlü ve sanata düşkün kişiliğinin oluşmasını sağladı.
Feza Gürsey Galatasaray Lisesi'ndeki eğitimini 1940 yılında tamamladı. 1944 yılında da
İstanbul Fen Fakültesi Matematik–Fizik Dalı'ndan mezun oldu. İstanbul Üniversitesi’ndeki fizik
asistanlığı sırasında M.E.B. tarafından yapılan sınavı kazanarak İngiltere’de Imperial College’de
doktora yapma imkanını elde etti. Kuaterniyonların alan teorisine uygulanması konusunda yaptığı ve 1950'de tamamladığı çalışması, bilim dünyasında uyandırdığı yankıların yanı sıra, onun
için de yaşam boyu sürecek bir araştırma ilgisinin odak noktası oldu.

Feza Gürsey 1950-51 yılları arasında Cambridge Üniversitesi'nde doktora sonrası çalışmalar yaptıktan sonra 1951'de İstanbul Üniversitesi'ne fizik asistanı olarak tayin edildi. 1952'de
kendisiyle birlikte fizik asistanlığı yapmakta olan Suha Pamir ile evlendi.
1953'de İstanbul Üniversitesi’nden doçent unvanını aldı. 1954-61 yılları arasında süre
öğretim üyeliği boyunca Türk bilim tarihinin ilk ve son Teorik Fizik Kürsüsü'nün temelini oluşturan iki öğretim üyesinden biri olarak kürsünün geleceğini hazırlamıştı. Bu arada 1957-61 yılları
arasında Brookhaven Ulusal Laboratuvarı'nda, Princeton Üniversitesi'nde İleri Araştırma Enstitüsü'nde ve Columbia Üniversitesi'nde araştırmalar yapmış olan Feza Gürsey'in bu dönemi onun
bilimsel açıdan en verimli dönemlerinden biri olmuş, bu sırada ona hayatının sonuna kadar hayranlık duyan ve onu destekleyen Nobel Fizik Ödülü sahibi Wolfgang Pauli ile, atom bombasının
babası olarak bilinen J.R. Oppenheimer ile, yine Nobel Ödüllü fizikçiler olan E. Wigner, T.D.
Lee ve C.N. Yang ile tanışmış, onlarla dostluklar kurmuştu.
Feza Gürsey, 1961'de sağladığı uluslararası üne ve önünde açılan yurtdışı prestijli iş olanaklarına rağmen yurda döndü ve ODTÜ’nün sunduğu profesörlük unvanını kabul ederek ODTÜ
'Teorik Fizik Bölümü'nün kur ulmasında önemli bir r ol üstlendi.
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1960'lı yıllarda Kiral Bakışım Kuralı'nı ortaya koyarak uzay
-zaman bakışımı çalışmalarının genişletilmesine ön ayak
olan Gürsey, kuantum renk dinamiği kuramı çerçevesinde çalışmalara imza atmıştır.

1974 yılına kadar ODTÜ'de öğretim üyeliği görevine devam eden Feza Gürsey, sayısız öğrenci yetiştirdi ve etkin
bir araştırma grubu kurdu. 1974'de Yale Üniversitesi'nde
kürsü başkanlığına getirildi. Feza Gürsey, 1992 yılında
ABD'nin New Haven kentinde ölmüştür.
Eserleri:
Itzhak Bars; Alan Chodos; Chia-Hsiung Tze; Feza Gürsey, Symmetries in particle physics,
New York 1984, ISBN 0306418010
Ödülleri :


1969 Tübitak Bilim Ödülü



1977 S. Glashow ile birlikte J.R. Oppenheimer Ödülü ; R. Griffiths ile Doğa Bilimlerinde A.
Cressey Morrison Ödülü



1979 Einstein Madalyası



1981 College de France’da konuk profesör ve College de France Madalyası



1984 İtalya Cumhuriyeti'nce verilen Commendatore unvanı



1986 Roma'da Konuk Profesörlük ödülü
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ÇANAKKALE GEÇİLMEZ!
Yürüyün Mustafa Kemal’in askerleri,
Üzerinizde Hazreti Peygamber’in elleri,
Göğe yükselirken Allah’u Ekber sesleri,
Hangi düşman Çanakkale’yi geçebilir ki?
Düşse de Mehmetçik’ler birer birer yere,
Sakın ola onları öldü zannetme!
Bir an bile düşmesin yüreğine şüphe,
Hani? Çanakkale’yi geçecek düşman nerde?

Gökten yağmur olmuş yağıyor mermiler.
Şimşek sesleri kulakları sağır eder.
Durma Seyid Onbaşı, sen de mermini gönder,
Sanma ki bu düşman Çanakkale’yi geçer.
Oluk oluk aksa da kanlar pes etme!
Dön bak ardında ki daha bıyığı terlememiş gence.
Şu kızıla boyanmış mahşer denizine,
Düşmanı gömdün Çanakkale geçilmez diye.
Unutma Türk genci Vatan bir, Bayrak bir!
Üzerinde durduğun toprak kanla yıkandı tutmaz kir!
Sen sağlam basarsan eğer Sancağın yere düşmez,
Dün geçilmedi Çanakkale, bundan sonra da geçilmez!

Bahire BAYRAKTAR
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İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ (12 MART 1921)
Osmanlı Devleti'nde Milliyetçilik anlayışı olmadığından tarih boyunca Osmanlı Devleti'nin milli bir marşı olmamıştır. Nerdeyse 600 yıl kadar hüküm sürmüş olan büyük bir devletin
milli marşının olmamasına rağmen, Avrupa'da yeni kurulan devletlerin bile milli marşlarının olması Osmanlı Devleti'nde Milliyetçilik anlayışının olmadığının bir göstergesidir.
23 Nisan 1920 tarihinde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasından hemen
sonra Milli Eğitim Bakanlığı, İstiklal Savaşı’nın anlam ve önemini belirtecek ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bağımsızlığının sembolü olacak milli bir marşının olması gerektiğini
anlamış ve bu sebepten çalışmalar yapmaya başlamıştır. 1921 yılının başında bir yarışma açılmasına karar verilmiştir. Yarışma sonucunda toplanan şiirlerden en güzeli Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Milli Marşı olarak kabul edilecektir. Ayrıca yarışmanın sonucunda kazanan şahsa o dönemin şartlarında gerçekten çok büyük bir meblağ olan 500 TL civarında bir para ödülü verileceği
bildirilmiştir.
Ülke içerisine duyurular yapılmış, toplumun her kesimine bu yarışmanın duyurulması
sağlanmaya çalışılmış ve katılımın hat safhada olması konusunda gerekli önlemlerin alınması
başlatılmıştır. Ülkemizin işgal altında olduğu, kısıtlı iletişim imkânları ile ancak duyurulabilen bir
ortamda, Kurtuluş mücadelesinde harap ve bitap düşmüş, okuma yazma oranının çok düşük seviyelerde olduğu, Türkiye Cumhuriyeti halkının bu yarışmaya katılımının düşük olacağı beklenmiştir. Nitekim de öyle olmuştur. Yarışmaya katılacaklara 6 ay gibi uzun bir süre tanınmasına
rağmen düzenlenen bu yarışmaya ancak 724 adet şiir aday olmuştur.
Dönemdeki ismiyle Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı) bu şiirleri değerlendirmek için
bir komisyon oluşturmuştur. Yarışmaya katılan 724 şiir teker teker okunmuş ve içlerinden 6 adet
şiir elemeyi geçip Meclis Matbaası tarafından bastırılıp milletvekillerine dağıtılmıştır.
Dönemin Milletvekillerinden Mehmet Akif Ersoy yarışmada para ödülü olduğundan dolayı yarışmaya katılmak istememiştir. Dönemim bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver, şairin Meclis’teki sıra arkadaşı Balıkesir Milletvekili Hasan Basri'den yardımını istedi.
Hasan Basri Bey bundan sonrasını şöyle anlatıyor:

‘‘Akif Bey’in yanımda olduğu bir zaman, elime bir kağıt parçası alarak, onun dikkatini çekecek bir
tarzda yazmaya başladım.
- Ne yazıyorsun?
- Marş… İstiklal Marşı yazıyorum.
- Yahu sen ne adamsın? Seçilecek şiire para
ödülü verileceğini bilmiyor musun? İçinde para olan bir işe nasıl katılıyorsun?
- Yarışma kaldırıldı. Seçilecek şiire ne para verilecek, ne de herhangi bir ödül. Milli Eğitim
Bakanı bana güvence verdi.
- Ya, o halde yazalım.
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İşte böylece yazılmaya başlanan ve 48 saatte bitirilen İstiklal Marşı, imzasız olarak Milli
Eğitim Bakanlığının seçici kuruluna sunuldu. Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi, daha önce seçilen altı şiirle birlikte yeni şiiri ordu komutanlarına gönderdi. Onlardan, şiirlerin askerlere okunmasını, beğenilenleri sıralamalarını istedi. Komutanlar, kısa sürede sonucu bildirdiler. Hepsi de
Mehmet Akif’in şiirini birinci sıraya almıştı. Bundan sonraki iş, İstiklal Marşı’nı TBMM’ye getirip
kabul ettirmekti.
Marş, ilk olarak meclisin 1 Mart 1921 günü yaptığı ikinci oturumunda ele alındı. Başkan
Mustafa Kemal’in söz vermesi üzerine Hamdullah Suphi kürsüye gelerek, sık sık alkışlarla kesilen
şiiri okudu ve son seçimin Meclis’e ait olduğunu söyledi. O gün oylama yapılmadı. Şiirle ilgili konuşmalar ve oylama, Meclis’in 12 Mart 1921 günü öğleden sonraki oturumunda yapıldı. Bazı
milletvekilleri, bir komisyon kurularak şiirin yeniden incelenmesini, bazıları da hemen görülüp
karara bağlanmasını istediler. Uzunca tartışmalardan sonra, şiirin kabulü için verilen 6 önerge
benimsendi ve İstiklal Marşı çoğunlukla kabul edildi.
Aradan birkaç gün geçtikten sonra Meclis yetkilileri yarışmanın birincisine verilmesi icap
eden para ödülünü vermek üzere Mehmet Akif Ersoy'a gitmişlerdir. Mehmet Akif Ersoy bir kez
daha böyle bir parayı asla kabul edemeyeceğini "Ben müsabakaya girmedim. Bu para benim
hakkım değildir ve bana ait de olamaz." sözleri ile tekrar ifade etmiştir. Meclis yetkilileri ise ısrarlarını sürdürerek "Bu parayı devletimizin kasasında tutamayız. Lütfen siz alın, isterseniz bir
yere bağışlarsınız." diyerek yarışma ödülünü Mehmet Akif Ersoy'a teslim etmişlerdir. Mehmet
Akif Ersoy bunun üzerine yarışmadan kazandığı ödülü hastanede yatmakta olan gazilerimize bağışlamıştır.
İSTİKLAL MARŞI'NIN BESTELENMESİ
Şiirin bestelenmesi için açılan ikinci yarışmaya 24 besteci katılmış, 1924 yılında Ankara'da toplanan seçici kurul, Ali Rıfat Çağatay'ın bestesini kabul etmiştir. Bu beste 1930 yılına kadar çalındıysa
da 1930'da değiştirilerek, dönemin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Osman Zeki Üngör'ün 1922'de hazırladığı bugünkü beste yürürlüğe konmuş, toplamda dokuz dörtlük ve bir beşlikten oluşan marşın armonilemesini Edgar Manas, bando düzenlemesini de
İhsan Servet Künçer yapmıştır.
Üngör'ün yakın dostu Cemal Reşit Rey'le yapılmış olan bir röportajda da kendisinin belirttiğine göre aslında başka bir güfte üzerine yapılmıştır ve İstiklal Marşı olması düşünülerek
bestelenmemiştir. Söz ve melodide yer yer görülen uyum (Prozodi) eksikliğinin (örneğin
“Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak” mısrası ezgili okunduğunda “şafaklarda” sözcüğü iki müzikal cümle arasında bölünmüştür) esas sebebi de budur. Protokol gereği, sadece ilk
iki dörtlük beste eşliğinde İstiklâl Marşı olarak söylenmektedir.
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İSTİKLAL MARŞI VE AÇIKLAMASI
"Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim, milletimindir ancak."
Mehmet Akif, Türk milletine cesaret ve tahammül aşılamak için ve onda bulunan duyguları harekete geçirmek için, şiirine korkma sözüyle başlıyor. Bayrak bir milletin geleceğinin ve
bağımsızlığının sembolüdür. Bayrağın sönmesi Türk milletinin istiklalini kaybetmesidir. Şair ülkemizde tek bir insan kalana kadar bu vatanı savunacağımızı belirtiyor. O halde en son Türk bireyi
son nefesini vermeden Türk istiklal ve bağımsızlığını yok etmek, Türk bayrağını söndürmek
mümkün değildir. Zira bayrağımız milletimizin yıldızıdır. Bayrağın kaderi ile milletimizin kaderi
birbirine bağlıdır. Bayrak bizimdir, biz yaşadıkça onu elimizden kimse alamaz. Türk milletinin
bütün fertlerini öldürmedikçe bağımsızlığını kimse yok edemez.
"Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, Hak’a tapan milletimin istiklal!"
Şair, ikinci kıtada bayrağımızın o zamanki kırgın, küskün, öfkeli halini dile getiriyor. Türk
vatanının bazı parçaları, işgal edilmiştir. Bu yüzden bazı bölgelerde bayraklarımız indirilmiş, yerine düşman bayrakları asılmıştır. Kaş çatmak, öfke halini ifade eder. Kaş ayrıca, edebiyatımızda
hilale benzetilir. Sevgilinin kaşları daima hilal şeklinde gösterilmiştir. Bayraktaki hilal de tıpkı
nazlı bir sevgilinin kaşı gibi çatılmıştır. Kahraman Türk milletini üzmektedir. Türkün beklediği,
özlediği gülen bir bayraktır. Türk bayrağının gülmesi göklerde dalgalanmasıdır. Bir aşığın sevgilisinden güler yüz beklemesi gibi bağımsızlığa âşık Türk milleti de özgürlüğün sembolü olan bayraktan gülmesini beklemektedir. Bu milletimizin en doğal hakkıdır. Çünkü Türkler bağımsızlıkları
ve bayrakları uğruna pek çok kan dökmüşlerdir. Bu kanları bayrağa helal etmeleri için onun da
nazlanmayı bırakıp, göklerde dalgalanması gerekir. Türk milleti daima Allah’a inandığı için özgürlük onun hakkıdır.
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"Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaştım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarim.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım."
Şair “ben” diyor.(Ancak kastettiği mana aslında bizdir, Türk milleti adına konuşmaktadır.)
Türk milleti ezelden beri hür yaşamıştır, hür yaşayacaktır. Onun özgürlüğünü elinden almak isteyen ancak çıldırmış olmalı, zira böyle bir harekete kalkışanlar ağır bir şekilde cezalandırılır. Türk
milleti bağımsızlığı uğrunda önüne çıkacak her engeli aşacak güçtedir. O; böylesine yüce bir
amaç için dağları delecek, enginlere sığmayıp, denizleri taşıracaktır güçtedir.
"Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyet! ” dediğin tek dişi kalmış canavar!"
Bu kıtada şair vatanımızı istilaya kalkışan Avrupalılara meydan okuyor. 20. asrın başında
Avrupa medeniyeti 19.yy.daki görkeminden oldukça uzaktır. O sebeple şair batıyı tek dişi kalmış
canavara benzetiyor. Ancak Avrupa mevcut teknik imkânlarını seferber ederek topuyla, tüfeğiyle, tankıyla bizi yok etmeye çalışmaktadır. Mehmetçik ise bu güce topla, tüfekle, mızrakla, kılıçla
cevap vermeye çalışmaktadır. Avrupalı kendini çelik zırhla korurken Mehmetçik ona iman dolu
altın göğsüyle karşılık vermektedir.
"Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakin.

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın."
Şair kahraman Türk askerine hitap ediyor. Türk yurduna alçakları uğratmaması için gerekirse canini feda etmesini öneriyor. Şehit gövdelerinin meydana getireceği siperler düşmana
mani olacaktır. Mehmet Akif düşmanın çok kısa bir süre içinde bu hayasızca akına son vereceği
Allah’ın Türk milletine Kuran-Kerimde vaat ettiği zafer gününün yarından bile daha yakın bir zamanda doğacağına inanmaktadır.
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"Bastığın yerleri “toprak! ” diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı."
Şair Türk ordusuna vatanın kutsallığını hatırlatıyor. Toprak ile vatan arasında büyük bir
fark vardır. Toprağı vatan haline getiren onu elde etmek ve korumak için savaşan fertlerin varlığıdır. Kısacası sıradan bir toprak büyük bir değer taşımaz; ama vatan toprağı uğrunda şehit olan
atalarımızın o topraktaki mezarlarıdır. Bu kutsal vatanı dünyalara değişmeyiz. Toprak dünyanın
her yerinde bulunur. Ancak atalarımızın kanlarıyla sulanan topraklar vatanımız üzerindedir.
"Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!

Canı, cananı, bütün varımı alsında Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda."
Bu vatan cennet kadar kıymetlidir. Şehit olanların ruhu dini inanışımıza göre doğrudan
doğruya cennete gider. Şehitlerimiz bu vatan toprağında yattığı için cennetten farksızdır. Bir
avuç toprağı sıksak şehitler fışkıracak sanırız. Canımızdan çok sevdiğimiz insanları, varımızı yoğumuzu Allah alsın da yalnız yaşadığımız sürece bizi vatanımızdan ayrı düşürmesin.
"Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli:

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli."
Allah’a şair hitap ediyor. Mehmet Akif’in Allah’tan tek dileği ibadet yerlerinin göğsüne
düşman elinin değmemesidir. Camilerimizden okunan ezanlar sonsuza kadar Türk yurdunun üstünde inlemelidir. Çünkü bu ezanlar dinimizin temelidir.
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"O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-taşim,
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım."
Ezan sesleri yurdumuzun üstünde inledikçe şehitlerimizin de ruhları şad olacaktır. Ezan
sesi sadece yaşayanlara değil, ölülere hatta onların mezar taşlarına bile tesir eden yüce bir anlam taşır. Şehit atalarımızın her şeyden arınmış ruhları yerden fışkıracak, ezan sesiyle ayağa kalkacak ve dışa yükselecektir.
"Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal!"
Şair zafer gününün heyecanını yaşıyor. Şanlı bayrağımız dalgalandıkça gökyüzünü şafakla
yarış edercesine gökyüzünü kızıl renge boyamaktadır. Türk milleti yeniden bağımsızlığına kavuşmuştur. Artık onun için yok olma korkusu kalmamıştır. Bayrağımız şehitlerimizin kanlarını hak
etmiştir. Bağımsızlık Allah’a tapan ve doğruluktan ayırmayan Türk milletinin en doğal hakkıdır.

Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ ve ÖNEMİ
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EKONOMİDE “İSTİKLAL MARŞI”
Mart ayı Çanakkale Zaferimiz, İstiklal Marşımızın kabulü gibi pek çok önemli tarihsel yaşantımızın yıldönümünü barındırmaktadır. Tarihin bilinmesi ve anılması her zaman önemli ve
gereklidir. Ancak anma konusunda sıradan ve kalıplaşmış törenler ve kutlama iletileri (mesajları)
yerine daha etkileşimli ve güncel yöntemler kullanmak ve tarihi olayı gündemle ilişkilendirmek
tarihin canlı tutulmasında ve anlaşılmasında etkili olabilecek bir yöntemdir. Bu yazımda İstiklal
Marşımızı ilgi alanlarımdan biri olan yerli üretim ve tüketim konusuyla ilişkilendirerek farklı bir
bakış sunmaya çalışacağım.
Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan, 10 dörtlük, 41 dizeden oluşan değerli marşımız 12
Mart 1921 günü Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından ulusal marşımız olarak kabul edilmiştir. Usta şairimizin Kurtuluş Savaşımızdan esinlenerek vatansever duygu ve düşüncelerle
oluşturduğu eser pek çok kez edebiyatçılar, müzik uzmanları tarafından değerlendirilmiş ve pek
çok makale, köşe yazısı, televizyon ve radyo programının konusu olmuştur. Bu yazımda İstiklal
Marşımızın bazı bölümlerini yerli üretim ve tüketimin önemini ve anlamını güçlendirmek için
acemice yorumlayacağım. Şüphesiz hatalarım ve eksiklerim olabilir. bu noktaları bana iletirseniz
sevinirim.

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Yurdumuzdaki üretim noktaları (fabrika, atölye) kapanırsa bağımlı bir ülke olur ve önce
ekonomik, sonra ise kültürel anlamda yok oluruz. Bu duruma düşmemek için yerrli üreticilerin
ürünlerini satın alarak yurdumuzdaki üreten ocakları desteklemeli, sayılarının artmasını sağlamalıyız. Böylelikle al sancağımız hep parlayacaktır.
Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal,
Hakkıdır, Hak’ka tapan, milletimin istiklal!
Kahraman bir ulusun ay yıldızlı bayrağını kızdırmamak, onun değer biçilemez varlığına
sahip çıkabilmek için her alanda özgürlüğü ve birlikteliği sağlaması gerekir. Bu alanlardan biri
olan alışverişte de yerli ürün üretmeli ve yerli üreticilerin ürünlerini satın alarak bu toprakların
bağımsızlığı için dökülen kanı unutmamalı, savaşla ele geçirilemeyen vatanı, günlük eğlence ve
zevkimiz için yabancı ürün alarak ihanet etmemeliyiz.
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım;
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
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Türk ulusu varlığı boyunca özgürlüğünü korumaya özen göstermiş, bunun
için gereken neyse yapmıştır. Günümüzde egemenliklerin sessizce ekonomi üzerinden sarsıldığı düşünüldüğünde, yapılan reklamların ve pazarlama yöntemlerinin
yabancı ürün kullanmanın sanki özgürlük, dünyayla bütünleşmenin bir gereği olarak gösterilmekte, böylece ulusların kendi ürünlerine gerekli destek ve değeri vermeyerek hem öz saygı ve öz
güvenlerini zayıflatmakta hem de ekonomik güçlerine görünmez bir zincir vurulmaktadır. Buna
karşın girişimci, yaratıcı vatandaşlarımız büyük bir cesaret ve özgüvenle üretimde atılımlar yaparak hem kendilerini hem ülkelerine değer katmakta uluslararası alanda pay sahibi olmaktadır.
Dağları yırtan, enginlere sığmayan bir ulus olarak bu tür girişimleri maddi ve manevi olarak desteklemek boynumuzun borcudur.
Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar.
“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?
Kurtuluş Savaşımızda Batı’nın silahlı güçlerin sayı ve nitelik bakımından bizden üstün
olmasına karşın önemli bir insanı güç olan (kendine ve yaratana olan) inanç ve emekle kurtuluşa
erişilmiştir. Günümüzde de özellikle teknoloji üretimi konusunda henüz yeterince gelişmemiş
olsak da kendimize olan güvenimizi koruyarak yerli üreticilerimizin ürünlerini alarak kendimize
ve onlara olan başarabilme inancımızı göstermiş oluruz.
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın!
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana vaat ettiği günler Hak’kın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
Her dönemde her millet alçaklık eden kişi ve yapılar olacaktır. Özellikle de gelecek için
başarı ümidi veren milletler bu tür olumsuzluklar için daha fazla tehlike altındadır. Bu tür olasılıklara karşı uyanık olup, alçaklık yapan biri çıktığında birbirimize daha çok sahip çıkıp onu dışlayarak daha güzel yarınları çabalayarak bekleyebiliriz. Buna somut bir örnek: daha ucuz olduğu
için ülkemize dış alım (ithalat) aracılığıyla getirilen ürünleri almayıp yerli üreticiye sahip çıkarak
dışarıdan gelen akıma dur diyebilmektir.
Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı!
Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.
Her zaman, her koşul ve konuda asla unutmamamız gereken bu vatan ve bizim için canlarını veren atalarımızdır. Pek çok zorluğa rağmen yılmadan, kaçmadan kendilerinden vazgeçen
ataların torunlarını zihnimizden çıkarmayarak onların ruhlarını ve değerlerini incitmemek bir
borçtur. Bu borcun alışverişteki karşılığı ise Türkiye’de üretilmiş olsa bile yabancı üreticilerin
ürünlerini almamak. Daha ucuza daha fazla “zevk” için öz sermayemizden vazgeçmemektedir.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.
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Şüphesiz vatanını seven kişiler olarak hepimize gerekse bu topraklar için ölümü göze alırız. Ancak ölüm son nokta, son noktaya gelmeden önce yapabileceğimiz çok önemli şeyler var.
Örneğin: pazarlama yöntemleri ve reklamlarla daha ucuza daha rahat bir yaşam sunulsa da bu
tuzağa düşmeyip kendi üreticimizden vazgeçmemek. Bunun gibi pek çok davranış ve tutumla
vatanımızdan olmadan, belki kısa dönemde daha az rahat ama uzun dönemde özgürlük ve huzur
dolu bir yaşam sürebiliriz.
Ruhumun senden, ilahi şudur ancak emeli;
Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli!
Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.
Bireyler gibi dinler de varlığını sürdürmek ve yok olmamak ister ve bunun için çabalanır.
İslam’ın yoğun olduğu topraklarımızın korunması aslında sadece Müslümanları değil, tüm insanlığı ilgilendirir. Çünkü dinler insana huzurlu bir ortamda, birliktelik içinde yaşamak için rehberlik
eden oluşumlardır. Bu nedenle İslam’ın ve diğer tüm dinlerin bir arada var olabilmesi için birbirine saldırmadan yaşaması gerekir. Bu noktada yerli ürün kullanarak farklı görüş ve inançların huzur içinde yaşadığı ülkemize sahip çıkmak herkesin görevidir.
O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım;
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerret gibi yerden naşım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım!
Bir amaç uğrunda can veren şehitlerin ruhlarının huzur bulabilmesi için bu amacın korunduğunu görmeleri gerekmektedir. Bu yüzden ülkemiz için şehit olan kişilere bir borç olarak ülkenin her alanda bağımsızlığını sağlamak ve sürdürmek bizlere düşmektedir.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal;
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal!
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hak’ka tapan milletimin istiklal!
Şairimiz Ersoy’un İstiklal Marşı’nı coşku ve gurur tamamladığı gibi her alanda tam bağımsız bir Türkiye olmayı sağlamamız ve sürdürmemiz dileğiyle İstiklal Marşımızın kabulünün
ve Çanakkale Zaferimizin yıl dönümü kutlu olsun.
Hüseyin NERGİZ
Yerliburada.net yöneticisi
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Türkü Adı: Yemen Türküsü
Hikayesi:
1839 yılında Aden'i ele geçiren İngiltere, Yemen halkını
Osmanlı yönetimine karşı kışkırtmaya başladı.
1871'deki Yemen isyanını bastırmak için İstanbul hükümeti bir ordu gönderdi. Harekât 1873
yılına kadar sürdü. Birçok vatan evladının kanı
pahasına isyan bastırıldı.
Yemen'in dağlık kesiminde yaşayan Zeydiler, Osmanlı Devleti'ne düşmandılar. Kendi
imamlarının yönetiminde yaşamak istediklerini
öne sürerek 1889 yılında isyan ettiler. Hicaz valisi Müşir Ahmet Feyzi Paşa tarafından bastırılan isyan neticesinde Feyzi Paşa Yemen'e hâkim
oldu. Bir süre temin edilen asayiş, 1895'te Zeydiler tarafından çıkartılan ikinci bir isyan ile tekrar bozuldu. Hüseyin Hilmi Paşa'nın komutasındaki Osmanlı ordusu iki yıl süren şiddetli mücadele sonunda isyanı bastırabildi. Yemen'de otoritesi zayıflayan Osmanlı, zaman içinde burayı
terk etmek zorunda kaldı.

Sözleri:
Havada bulut yok bu ne dumandır
Mahlede ölüm yok bu ne figandır
Şu Yemen elleri nede yamandır

Adı Yemen'dir
Gülü dikendir
Giden gelmiyor
Acep nedendir
Kışlanın önünde redif sesi var
Açın çantasını acep nesi var
Bir çift kundurayla bir de fesi var
Burası Huş'tur
Yolu yokuştur
Giden gelmiyor
Acep ne iştir
Mızıka çalındı düğün mü sandın
Yemen'e gideni gelir mi sandın
Kahpe Yemen yâri elimden aldın
Adı Ali'dir
Nazlı yârimdir
Giden gelmiyor
Nasıl ölümdür

Tarlalarda biter kamış
Uzar gider vermez yemiş
Şu Yemen'de can verenler
Biri Mehmet biri Memiş

Yemen savaşlarında Anadolu'dan gönderilen vatan evlatları çok kayıp verdiler. Yemenlilere Türk askerinin koynunda Osmanlı parası aratan İngilizler, para çıkmayan şehit düşmüş Türk evlatlarının karnını yardırıp sarı lira
arattılar. Yemen, Anadolu insanı tarafından gidip geri dönülmeyen, adeta bir cehennem olarak nitelendirilmeye başlandı. Anadolu yiğidi
buralarda Arap’ın ihaneti, açlık, mühimmatsızlık
nedeniyle eridi gitti. Birçok gelin, kız, sevdiğini,
ana-baba fidan gibi evlatlarını bu hain topraklarda yitirdi. Küçük körpe yavrular babasız kaldı.
Aşağıdaki türkü o günleri yaşayan Anadolu insanının yüreğinde kopan bir acı feryattır.
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Yusuf Ziya ORTAÇ (d. İstanbul, 23 Nisan 1895 - ö. 11 Mart 1967)
Şair, yazar, edebiyat öğretmeni.
Hayatı:
İstanbul’da Beylerbeyi’nde doğdu. Babası, Konya’nın ileri gelenlerinden
Hoca Hasan Efendi’nin oğlu mühendis Süleyman Sâmi Bey, annesi İzmir eşrafından İzzet Bey’in
kızı Hûriye Hanım’dır. İlköğrenimini Abdullah Ağa Mektebi’nde yaptı. AllianceIsraélite ve Vefa
İdâdîsi’nde okudu. İstanbul Dârülfünunu Edebiyat Fakültesi’nde imtihana girip edebiyat öğretmeni olmaya hak kazandı. 1914’te İzmit Sultânîsi’nde, daha sonra İstanbul’da Mercan Sultânîsi
ve Galatasaray Mekteb-i Sultânîsi’nde öğretmenlik yaptı.
Mütareke döneminde Şair dergisini çıkardı (12 Aralık 1918 - 20 Mart 1919). Ardından
bacanağı ve yakın dostu olan Orhan Seyfi ile (Orhon) beraber 7 Aralık 1922’den itibaren Akbaba dergisini yayımlamaya başladı. 1 Temmuz - 15 Ekim 1928 tarihleri arasında on beş günde bir
çıkan Meş‘ale isimli sanat ve edebiyat dergisini çıkardı. 1935’te yine Orhan Seyfi ile birlikte Aydabir ve Heray dergilerini neşretti.
1936 yılından itibaren bir süre İstanbul Sular İdaresi’nde İdare Meclisi üyeliği yaptı.
1944-1945’te bir Fransız kız lisesinde edebiyat öğretmeni olarak çalıştı. 1946-1954 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi’nden iki dönem Ordu milletvekili seçildi. Milletvekilliğinin sona
ermesinin ardından yeniden Akbaba’nın başına döndü ve ölünceye kadar bu dergiyi yayımlamayı sürdürdü. 11 Mart 1967 tarihinde vefat eden Yusuf Ziya Ortaç’ın kabri Zincirlikuyu Mezarlığı’ndadır.
1914 yılında Kehkeşan dergisinin açtığı bir yarışmada şiirinin birinci seçilmesinden sonra
edebiyat dünyasına ilk adımını atan Yusuf Ziya aruz vezniyle kaleme aldığı ilk şiirlerinin çoğunu
İctihad dergisinde yayımlamıştır (1330). Rıza Tevfik’in aracılığıyla Ziya Gökalp’le tanıştıktan sonra dönemin pek çok genç şairi gibi o da şiirlerini hece vezniyle yazmaya başlamış, manzumelerinin bir kısmını Türk Yurdu dergisinde neşretmiş, Millî Edebiyat akımını benimsemiştir. 1917’de
Orhan Seyfi, Hakkı Tahsin, Hasan Zeki, Sâfi Necip, Sâlih Zeki (Aktay), Ömer Seyfeddin, Faruk
Nafiz (Çamlıbel) ve Yahya Saim (Ozanoğlu) gibi şair ve yazarlardan oluşan Şairler Derneği’ne
katılmış, aynı yıl Servet-i Fünûn’da(nr. 1370-1375) Millî Edebiyat akımını destekleyen ve hece
veznini savunan yazılar kaleme almıştır. 1919’da Şair dergisinin kapanmasından sonra daha çok
mizah ve hiciv alanında yazdığı şiir ve yazılarını Diken (Çimdik takma adıyla), İnci, Ayna ve Aydede gibi dergilerde yayımlamıştır. Aynı yıllarda Şair Nedim, Türk Yurdu ve Büyük Mecmua gibi
dergilerde de şiir ve yazıları çıkmıştır. Millî Mücadele’nin ardından Türk edebiyatının önemli
mizah dergilerinden biri olan Akbaba’yı neşreden Yusuf Ziya, bu dergide Çimdik ve İzci takma
adlarıyla mizahî şiirler ve yazılar kaleme almayı ölünceye kadar sürdürmüştür. 1927-1928’de
İkdam’da, 1932-1933’te Cumhuriyet gazetesinde günlük fıkralar yazmıştır. 1941’den sonra tenkit ve şiirlerinin bir bölümü Çınaraltı dergisinde yayımlanmıştır. Bunların dışında Vakit, Ulus,
Akşam, Alemdar ve Temâşâ gibi gazete ve dergilerde de makaleleri vardır.
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Yusuf Ziya, sade Türkçe ile yazmasına ve
hece veznini ustalıkla kullanmasına rağmen
eserleri şiir için gerekli hissî ve fikrî derinliğe
sahip değildir. I. Dünya Savaşı yıllarında şiire
başlayan pek çok şair gibi onun manzumelerinde de vatan ve millet sevgisi, kahramanlık, savaş gibi millî duyguları işleyen temalar geniş yer
tutar. Bunun yanı sıra aşk, tabiat, bohem hayatı, aile ve ölüm temalarını işlemiştir. Aşk şiirlerinin çoğunda, dönemin mizah dergilerindeki şiirlerde de sıkça rastlanan uçarı ve çapkınların
espri yüklü gönül maceralarını dile getirmiştir.
Mütareke yıllarından itibaren mizah dergilerinde yazmaya başlayan şair zamanla tamamen
mizah ve hiciv alanına kaymış, edebiyatımızda
özellikle Akbaba’da yayımlanan manzum hicivleri ve mizahî tarzdaki yazılarıyla tanınmıştır.
Yusuf Ziya Türkçeyi ustalıkla kullanmıştır.

Gezi: Göz Ucu ile Avrupa (İstanbul 1958).

Eserleri:
Şiir: Akından Akına (İstanbul 1332 r./1916),
Âşıklar Yolu (İstanbul 1335 r./1919), Şâirin Duası (İstanbul 1919), Şen Kitap (İstanbul 1919),
Cenk Ufukları (İstanbul 1336 r./1920), Yanardağ (İstanbul 1928), Bir Servi Gölgesi (İstanbul
1928), Kuş Cıvıltıları (1938), Bir Rüzgâr Esti
(İstanbul 1962).

Gazi'ye Tarih

Antoloji ve İnceleme: Nedim (İstanbul 1932),
Seyranî (İstanbul 1933), Halk Edebiyatı Antolojisi (İstanbul 1933), Faruk Nafiz: Hayatı ve Eserleri (İstanbul 1937), Ahmet Haşim: Hayatı ve
Eserleri (İstanbul 1937).

Onu tarihe sorun, yoktur eminim bir eşi,
O güneş yüzlü, güneş sözlü, güneşler güneş!
Sözü halkın dilidir, gözleri hakkın ateşi,
O güneş yüzlü, güneş sözlü, güneşler güneşi! !
Yurdu sarmıştı karanlık, onu yırtıp atan O.
Soğuyan kanlara bir başka hararet katan O.
Kararan gözleri bir lâhzada aydınlatan O.
Tiyatro: Binnaz (İstanbul 1917), Nâme (İstanbul O güneş yüzlü, güneş sözlü, güneşler güneşi!
1918), Kördüğüm (İstanbul 1335 r./1919),
İnkilâp ordusu nur ordusunun rehberidir,
Nikâhta Kerâmet (İstanbul 1923).
Milletin şehperidir, memleketin şehperidir,
Onu beklerdi vatan bunca zamandan beridir,
Roman: Dağların Havası (İstanbul 1341
O güneş yüzlü, güneş sözlü, güneşler güneşi!
r./1925); Göç (İstanbul 1943), İsmet İnönü
Ayrılıp Çankaya'dan Hazreti Gazi geliyor,
(1946); Üç Katlı Ev (İstanbul 1953).
Saçının huzmesi zulmetleri ok ok deliyor,
Şehre kalbindeki tarihi alıp yükseliyor:
Uzun Hikâye: Kürkçü Dükkânı (İstanbul 1931), "Bu güneş yüzlü, güneş sözlü, güneşler güneşi!
Şeker Osman (İstanbul 1932). Fıkra: Beşik
(İstanbul 1943), Ocak (İstanbul 1943), Sarı Çizmeli Mehmet Ağa (İstanbul 1956), Gün Doğmadan (İstanbul 1960).
Hâtıra: Bir Varmış Bir Yokmuş: Portreler
(İstanbul 1960), Bizim Yokuş (İstanbul 1966).
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GAZİ MUSTAFA KEMAL'İN SAATİ
Mustafa Kemal’in Omega saatinin parçalanması suretiyle kendisine hiçbir şey olmamasıdır bu olay, Anadolu’nun pek çok yerinde, farklı şekilde anlatılır. Yazılı olarak en güzel şekilde
Ruşen Eşref Ünaydın’ın “Mustafa Kemal ile Mülakat” adlı eserinde şöyle verilir:
Buraya kadar muhaveremizi sakin bir vaziyette dinleyen Yüzbaşı Cevat Bey, Paşa’nın yaveri, kalın, sertliği hoşa giden bir sesle:
-”Bu şarapnel parçasından biri Paşa’nın göğsünü okşamıştır!” dedi.
-"Nasıl?" dedim.
Paşa, tespihi ile oynuyordu Cevat Bey, parlak çizmelerindeki mahmuzları şıkırt yaparak
göğsünün sol tarafındaki nişan kurdeleleri sırası ve ipek kordonu kabaresine şöyle anlatıyordu:
-Bulunduğumuz yer tamamen muhacimlerin arası idi. Paşa da ilerleyen efradımızı seyrederken göğsüne bir şeyin kuvvetlice çarptığını duymuştur
-Evet sağ taraftan ceketimde bir kurşun yeri gördüm. Yanımda
bulunan zabit (Rahmetli Nuri Canker Bey)”Efendi,vuruldunuz.” dedi.
Ben böyle bir söz vuku bulursa askerimizin kuvvet-i maneviyesi üzerinde yapacağı tesiri düşündüm.
Elimle zabitin ağzını kapatıp “Sus.” dedim.
Cevat Bey devam ediyordu.
-“Bir şarapnel misketi,göğsünün sağ tarafını tamamen Omega saatinin bulunduğu cebe
isabet etmişti. Saat, parça parça olmuş fakat o darbe, Paşanın göğsünde hafif bir leke bırakmaktan ileri geçmemiştir.” dedi. "O saat sizin için tarihi bir saattir. Görebilir miyim efendim?" diye
sordu.
Paşa:
-O saatin enkazını,bu muharebeden sonra Liman Paşa hatıra olarak aldılar. Bana da kendilerinin aile-i asalet armasını havi bulunan saatlerini verdiler.
Cevat Bey saati gösterdi. Omega markalı siyah bir saat. Arkasında bir taç ve “L2” markaları ve Paşanın kırılan saati de Mekteb-i Harbiye'den beri sakladığı Omega markalı kuvvetli bir
talebe saati imiş. Cevat Bey Zenınnth marka bir bilezik saatini gösterdi ki onu Mustafa Kemal
Paşa'ya o kurşunun değdiği esnada yanında bulunan genç Mülazım vermiş.
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100'LÜK KAİME
Asteğmen Mehmet Muzaffer, diğer cephelere asker ve malzeme sevkinde kullanılan
araçların lastik ihtiyacını temin için karargâh tarafından İstanbul’a gönderilir.
Komutanlarının emri üzerine lastik almak üzere İstanbul’a gelen Mehmet Muzaffer, aradığı lastikleri Karaköy’de Yahudi bir tüccarda bulur. O yıllarda İstanbul’da otomobil
ve kamyon nadir rastlanan vasıtalardır ve lastikleri ise yok denecek kadar azdır. Yahudi tüccarla
anlaşan Muzaffer, lastikler için ödenecek parayı almak üzere Erkan-ı Harbiye’ye gider.
Yazıyı okuyan Yarbay, “Ne alınacak?” diye sorar. “Oto ve kamyon lastiği” deyince kızar:
- “Bak oğlum! Ben askerin ayağına postal, sırtına kaput alacak para bulamıyorum, sen otomobil
lastiğinden bahsediyorsun. Hadi yürü git insanı günaha sokma. Para mara yok!”
Mehmet Muzaffer, Erkan-ı Harbiye’den çıkar. Beyazıt Meydanı’nda yürürken aklına bir

çözüm gelir. Doğru Yahudi tüccarın yanına gider. Paranın sabaha hazır olacağını, gemiye yetiştirmek için lastikleri erkenden alacağını söyler.
1. Dünya Savaşı’nın başlarından itibaren çıkarılan ve karşılıklarının harpten sonra altın
olarak ödeneceği yazılan “evrak-ı nakdiye”in basımında kullanılan kağıdın aynısını Karaköy’de
tedarik eden Mehmet Muzaffer, bütün gece çini mürekkebi ve boya ile 100 kaime taklit eder.
Kahraman asker, “Bedeli Dersaadet’te altın olarak tesviye olunacaktır.” ibaresi yerine
ise “Bedeli Çanakkale’de altın olarak tesviye olunacaktır.” yazar. Mehmet Muzaffer, “yüzlük kaime”yi tüccara verir ve lastikler, Sirkeci’den Çanakkale’ye gidecek gemiye yüklenir.
Birkaç gün sonra Yahudi tüccar elindeki parayı bozdurmak üzere Osmanlı Bankasına gider, paranın sahte olduğunu
burada öğrenir.
Üstelik o dönemdeki en büyük kağıt para ellilik kaimedir.
Mehmet Muzaffer, bir gecede iki sahte para yapamayacağı için
50’lik kaimeye benzeterek yüzlük kaime yapar.
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NUSRET MAYIN GEMİSİNİN
MUTLAK YAKALANIŞTAN KURTULMASI
Nusret Mayın Gemisi Çanakkale savaşına noktayı koyacak
olan görevine çıktığı gece Karanlık Liman ile Seddülbahir arasındaki mayınları toplayıp yerini değiştirirken onu koruyan Anadolu

Feneri de bir İngiliz Gemisi üzerine projektörleri dikmiş ve gemiyi
takibe almıştı fakat birden Anadolu Feneri arıza yaptı. Nusret Mayın Gemisi telaşla ışıklarını söndürdü. İngiliz gemisi bu sefer kendi projektörleriyle denizi taramaya başladı. Geçen dakikalar
içinde Nusret Mayın Gemisi tam yakalanacağı anda birden Anadolu Feneri tekrar çalışmaya başladı. İngiliz gemisinin projektörleri üzerine kendi projektörlerini dikti ve iki ışık arasında kalan
Nusret muhakkak bir hezimetten kurtuldu. Görevini yerine getirip geri döndüğünde bu heyecana kalbi dayanamayan gemi kaptanı Hakkı Bey’ in naaşı da karaya çıkarıldı. Anadolu Feneri’nin
hiçbir tamirat yapılmadan kendiliğinden çalıştığını öğrenen gemi komutanı Nazmi Bey, bu olayın
bir mucize olduğunu daha sonraki günlerde yazdığı günlüğünde bildirmektedir
ÇANAKKALE'YE ÖLMEYE GELEN GÖNÜLLÜ GALATASARAY LİSESİ ÖĞRENCİLERİ
“Çanakkale gazilerinden en son kaybettiğimiz kişi İvrindi’nin Mallıca köyünden Azman
Dede idi. 1991 yılında 104 yaşında kaybettik. İki metrenin üzerinde boyu olduğu için ismi unutulmuş, Azman diye anılır olmuş.
Azman Dede, Çanakkale denince hemen ağlamaya başlardı. Hep korkunç bir savaş gününü hatırlar, ağlardı. Bir gün önce yapılan bir hücumda bölüğündeki bütün arkadaşları şehit olmuş. Sadece kendisi ve yüzbaşı sağ kalabilmiş. Telefonla takviye istenir. Gece, Galatasaray Lisesinin gönüllü olarak harbe katılmış öğrencileri doldurur siperi. Üzerlerinde asker elbiseleri vardır

ama o kadar acele getirmişlerdir ki hiç askeri eğitimleri yoktur. Tüfeklere mermi sürmesini, süngü takmasını bile bilmezler. Yüzbaşı ile Azman Dede gün doğmadan tüfeklerine mermi doldurmayı gösterirler, süngülerini takarlar. Gün doğmak üzeredir. Hücum anı beklenmektedir. Birden
toplar patlamaya, yerden ateşler fışkırmaya, gök gürültüsünden korkunç sesler içinde siperlere
taş, toprak, ceset parçaları düşmeye başlar. Bu çocuklar oyun sandıkları kavganın gerçeğini ancak o anda fark ederler. Makineli tüfek takırtıları, mermi vızıltıları arasında hep beraber siperin
bir kenarına çekilip titreşerek beklemeye başlarlar. Bazıları donmuş kalmıştır. Birden içlerinden
biri bir marş söylemeye başlar. Biraz sonra yavaş yavaş diğerleri de bu marşa katılırlar. Artık gerilmiş yay gibidirler.Hücum emri verilir. Siperden fırlarlar. O gün yüzbaşı ile birlikte hepsi orada

şehit olur. Sadece Azman Dede sağ kalabilmiştir. Her Çanakkale’yi anlatışında “Yüzleri hala gözlerimin önünde…” diye ağlar dururdu.
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KINALI ALİ
Üst Teğmen Faruk cepheye yeni gelen askerleri kontrol eder ve bir taraftan da onlarla
laflar,nerelisin gibi sorular sorar. Bir ara saçının ortası sararmış bir çocuk görür.

Merakla “Adın ne senin evladım?” der.
Çocuk “Ali.” diye cevap verir. Komutan "Nerelisin?" diye sorar.
Ali "Tokat Zile’denim." der.
“Peki evladım bu kafanın hali ne?" der komutan.
Ali “Anam cepheye gelirken kına yaktı komutanım." der.
"Neden?" der komutan.
Ali “Bilmiyorum komutanım.” Der.
Komutan da "Peki, gidebilirsin Kınalı Ali.” der.
O günden sonra herkes ona Kınalı Ali der. Herkes kafasındaki kınayla dalga geçer. Kısa sürede cana yakın ve cesur tavırlarıyla
tüm arkadaşlarının sevgisini kazanır.
Bir gün ailesine mektup yazmak ister. Ali’nin okuma yazması da
yoktur arkadaşlarından yardım ister ve hep beraber başlarlar
yazmaya. Ali söyler arkadaşları yazar.
"Sevgili anne babacım ellerinizden öperim ben burada çok iyiyim beni merak etmeyin.” diye başlar. Kız kardeşini kendinden
bir küçük erkek kardeşini sorar köyündekilerin burnunda tüttüğü-

nü yazdırır. Kendilerini merak etmemesini kendileri var oldukça
düşmanın bir adım bile ilerleyemeyeceğini yazdırır. Gururla mektubu bitirir neden sonra aklına gelir ve yazının sonuna anasına not düşer:
Ali’nin kendisinden hemen sonra askere gelecek bir kardeşi daha vardır.
“Anacığım kafama kına yaktın burada komutanlarım ve arkadaşlarım benle hep dalga
geçtiler sakın kardeşim Ahmet’e de yakma onla da dalga geçmesinler der ellerinden öptüm”
diye bitirir.
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Aradan zaman geçer. İngilizler kati netice almak için tüm güçleriyle Gelibolu”ya yüklenirler. Bu cepheyi savunan erlerimiz teker teker şehit düşmüşlerdi. Bunlara takviye olarak giden
yedek kuvvetlerde yeterli olmamış onların sayıları da epey azalmıştı Gelibolu düşmek üzereydi
kınalı Ali’nin komutanı da olayı görüp yerinde duramıyordu. Kendisinin bölüğü henüz sıcak temasa hazır değildi. Onlar yeni gelmişti onları insan bedeninin sungu ve mermilerle orak gibi biçildiği bu yere.
Komutanlarının bu düşünceli halini gören ve durumun vehametini bilen Kınalı Ali ve arkadaşları komutanlarına yalvar yakar oraya gitmek istediklerini söylerler. Komutanları onları
ölüme gönderdiğini bile bile çaresiz gönderir.
İşte kalem bu anları yazarken ne kadar çaresiz ve aciz kalıyor. Bu insanların bu kadar sevinçle çığlıklar atarak ölüme gittiklerine tanıklık edenler yıllar sonra yer kürede bir daha böyle
bir olayın yaşanamayacağını söylemişlerdir. Kınalı Ali’nin bölüğünden kimse sağ kalmaz hepsi
şehit olmuştur.
Aradan zaman geçer. Kınalı Ali’nin ailesine yazdığı mektubun cevabı gelir. Komutanları
buruk ve gözleri dolu dolu mektubu açıp okumaya karar verirler. (Bu mektubun aslı Çanakkale
Müzesi'nde sergilenmektedir)
Babası anlatır Ali’nin. “Oğlum Ali nasılsın iyi misin? Gözlerinden öperim, selam ederim.”
dedikten sonra, “öküzü sattık paranın yarısını sana yarısını da cepheye gidecek kardeşine veriyoruz şimdi öküzün yerine tarlayı ben sürüyorum zaten artık zahireye de fazla ihtiyacımız olmadığı
için yorulmuyorum da siz sakın bizi merak etmeyin bizi düşünmeyin.” der köyü akrabalarını anlatır ve mektubu bitirir. “Ali ananın da sana diyeceği bir şey var.”
Anasını anlatır: “Oğlum Ali yazmışsın ki kafamdaki kınayla dalga geçtiler kardeşime de
yakma demişsin kardeşine de yaktım komutanlarına ve arkadaşlarına söyle senle dalga geçmesinler, bizde 3 şeye kına yakarlar;
1- gelinlik kıza, gitsin ailesine ve çocuklarına kurban olsun diye
2- kurbanlık koça, Allah’a kurban olsun diye,
3- askere giden yiğitlerimize, vatana kurban olsun diye.
Gözlerinden öper selam ederim Allah’a emanet olun.”
Mektubu okuyan Ali’nin komutanı ve diğerleri hıçkıra hıçkıra ağlarlar.
Not: Bu yazının tamamı ve aslı Çanakkale Müzesinde sergilenmektedir.
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MEHMETÇİK

Ateşten kuşlar sarsa her yanı.
Çınlar kulaklarında tekbir sesleri.
O sesleri ki tapusu yüreklerin
Tükenmez gayreti arlan Mehmet’ in.
‘ Mehmetçik’ lafzı ne ulu kelamdır.
Ruhu sarmalayan tülden bir ağdır.
Ya Rab… Üstümüze rahmetin yağdır.
Gözünün feri sönmesin Mehmet’ in.
Tarumar olsa cihan ayakta kal!
Gözlerin keskin, bayrağın al!
Gülleler yağsa baran misali,
Davran sen Mehmet’ im; vur, parçala, al!
Közleri düşerken dillere ateşlerin.
Vatanın, milletin, ümmetin emanetin…
Kadrini bilmeyen nice efsalin,
Kabrini inceden kaz Mehmet’ im.
Hürriyet, adalet, metanet, muhabbet.
Ne kadar lafız varsa yetersiz. Hasret
Kalmış sana gönüllerde varsa set
Yık geç! Sonra doku gergef gergef Mehmet’ im.
Akar damla damla zaman Mehmet’ im.
İnan senden daha yiğit görmedim.

Muhammet Baran ASLAN
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Belgelerle İstiklal Marşı Tarihi / Kasım KOCABAŞ
“O sırada Gazi beni Ankara’ya çağırmıştı. Gittim, görüştük. İstanbul’daki müessesenin Ankara’ya naklini emir buyurdular. Bu uzun bir hikâyedir. Çünkü henüz İstanbul’da bulunan Sultan Vahdettin’in haberi olmadan nakil işini
yapmak lazım geliyordu.
Bir hayli korkular geçirerek nihayet öylece yaptık.

150 kişilik heyeti bütün levazımıyla dört vagona yükleyerek Ankara’ya
naklettik. Hiç unutmam, Ankara İstasyonu ambarlarının birindeki alt kata yerleşmiştik. Üst katta da muhafaza taburu vardı. İşte o esnada Ankara’da ilk balo
veriliyordu. Gazi gelirken orkestraya bu marşı çaldırdım ve gittim kendisine: ‘Paşam, marşınız
budur.’ dedim. Verdikleri cevap aynen şu olmuştu:
‘Allah razı olsun Zeki Bey. Çok beğendim, aferin!..’ Bir lahza susarak düşündü ve şöyle devam
etti:
‘Kendi eserimi methetmek bana düşmez ama anlayanların ittifakla tasdik ettiklerine göre bu
marşımız, bütün marşların içinde en güzelidir. Şimdi bunu biz kendimiz fenalaştırmak mı istiyoruz, anlamıyorum. Hem bu kadar münakaşaya ne hacet? Güfte meydanda. Daha iyisini yapsınlar.”
Osman Zeki Üngör
(Tanıtım Bülteninden)
Yayınevi: Başlangıç Yayınları
İlk Baskı Yılı: 2018
Sayfa Sayısı: 184

Nevruz Türk Ergenekon Bayramı / Prof. Dr. Abdulhalûk ÇAY
Nevruz üzerine dünyada ve Türkiye'de yapılan en kapsamlı çalışma.
Türk tarihçilerinin en önemli isimlerinden ve Eski Kültür Bakanlarından
Prof. Dr. Abdulhalûk Çay 500'den fazla kitabı tarayarak, 1040 dipnot ile,
Avrupa ve Ortadoğu dillerindeki konuyla ilgili tüm eserlere başvurarak
Nevruz üzerine bir kaynak kitap ve aynı zamanda bir başyapıt ortaya
çıkardı. Siyasi tartışmaların ötesine çıkarak Nevruz'un kökeni, tarihi, gelenekleri üzerine bilimsel gerçekler bu kitapla gün yüzüne çıkmış oluyor.
Sayfa Sayısı: 616
Baskı Yılı: 2012
Yayınevi: İleri Yayınları
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Çanakkale Savaşı Günlüğü: Osmanlı Genelkurmayı'nın Yasaklattığı
Kitap / Erich R. PRİGGE
Savaşın başından sonuna kadar karargâhımda bulunan bir emir subayım tarafından yazılan, Çanakkale Savaşları'nın dar kapsamlı bir özetini oluşturan ve Almanya'da yayımlanan bu kitap, Osmanlı Genel Karargâhı'nın isteği
üzerine, Alman yönetimince toplatılmıştı. Liman von Sanders Paşa, Osmanlı 5.
Ordu Kumandanı Çanakkale Savaşı, Balkan Savaşı'nda çok ağır bir darbe yemiş
olan bir ordunun ve milletin yeniden kendine gelişi, özgüvenine kavuşmasıdır.
Yine bu savaş, İstiklal Harbi'ni yapan kadroları yetiştirmiştir. Kara, hava ve deniz savaş tekniklerinin çok yoğun kullanıldığı ilk savaş olarak da askerî tarihteki yerini çoktan almıştır. Çanakkale Savaşı'nın başından sonuna kadar Osmanlı 5. Ordu Kumandanı Liman von Sanders'in yanında emir
subayı olarak görev alan Binbaşı Erich R. Prigge, savaş süresince gözlemlediği her şeyi günlüğüne
yazmıştır. Savaş devam ederken, 1916 yılında Almanya'da basılan bu kitabın bir nüshası da Enver
Paşa'ya gönderilmiş ve paşa da hemen Türkçeye çevrilmesini istemiştir. Hatta kitapta basılmak
üzere imzalı bir fotoğrafını dahi göndermiştir. Daha sonra kitap, içerdiği detaylı stratejik bilgilerin
deşifresinden dolayı Osmanlı Genel Karargâhı'nın isteği üzerine Almanya hükümeti tarafından
hemen toplatılmıştır. 95 yıl önce Osmanlı Genel Karargâhı tarafından yasaklanıp toplattırılan bu
günlük, 95 yıl sonra okuyucusuyla buluşuyor.

Yayınevi: Timaş Yayınları
Sayfa Sayısı: 144
Baskı Yılı: 2011

Diriliş - Çanakkale 1915 / Turgut ÖZAKMAN
Kurtuluş Savaşı'nın taç kapısı, girişi olan Çanakkale Savaşı’nın destanı...Tarihin en eski milletlerinden birinin dirilişi… Ateşten geçerek, kan içinde, bir daha uyumamak, benliğini unutmamak, kandırılmamak, sömürülmemek, ezilmemek, ölmemek üzere çığlık çığlığa dirilişi...Çanakkale Savaşı hiç
böyle yazılmadı.
Turgut Özakman'ın, 353 baskı yaparak milyonlarca okura ulaşan Şu Çılgın
Türkler kitabının da içinde bulunduğu üçlemenin ilk kitabı.
Tüm yeni nesillere eşi olmayan bir armağan daha. Yazarın, Çanakkale ile
ilgili dünyadaki bütün kitapları, internet sitelerini tarayarak yıllarca üzerinde
çalıştıktan sonra, ucuz kahramanlık hikâyelerine, hamaset edebiyatına, şovence anlatıma yer vermeden kaleme aldığı, olağanüstü zaferin hikâyesi.
Yayınevi: Bilgi Yayınevi
İlk Baskı Yılı: 2008
Sayfa Sayısı: 688
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TÜRK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ
Nevruz, Türkün yeniden tarih sahnesine çıkışını, yeni bir yılın başlamasını ifade eden bir
gündür. Bir diğer adı "Ergenekon Bayramı"dır.
Tarih
Hun, Göktürk, Uygur, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde örfi bir bayram olmuş ve merasimler, eğlencelerle olagelmiştir. Yani bugün Büyük Selçuklu Devleti'nin tarihi sınırlarında bulunan her yerde Nevruz bayramı yöresel bazı farklılıklar dışında, aynı anlam
çerçevesinde kutlanmıştır. Nevruz, Kuzey Kıbrıs'tan Doğu Türkistan'a kadar ulusun ulu günü, yeni yıl habercisi ve bahara ulaşmak gibi anlamlar ifade eder. Ayrıca "Nevruz Sultanı", "Mart Dokuzu" gibi isimlendirmeler de yapılır. Özellikle gelişmemiş ve kırsal kesimlerde böyle adlandırılmaktadır.
Nevruzun her şeyden önce İslam’a dayan

dırılması yanlış olur, aynı zamanda Alevilikle, Sünnilikle, Bektaşilikle bağdaştırılmamalıdır. Nevruz
Türklerin İslamiyet'i kabulünden çok daha gerilere
uzanır.
"Uygur Halk Ağız Edebiyatının Esasları" adlı eserde bu bayramın çok eskiye dayandığı, Kazak, Kırgız, Özbek ve Tatar Türkleri tarafından kutlandığı ve Çin halkı üzerinde büyük etkiler
yarattığı bilinmektedir. Yine bu eserde merasimin kaide ve kuralları yer almaktadır.

Bu kural ve kaidelere binaen nevrûznâme adı verilen koşak ve beyitler hazırlanır. Nevruzun olduğu gün halk, ibadethanelere, camilere, mescit, tekke veya pazar yerlerine toplanırlar.
Buralarda dans gösterileri, çeşitli eğlenceler, oyunlar oynanır. Şair ve atışmacılar (koşakcı) aralarında atışırlar. Bu topluluk münasebetiyle gençler şiir yoluyla birbirleriyle muhabbet ederek kendilerini açarlar. Okuyan çocuklar (okuyucular denilir) nevruz şarkısı söylerler. Öğrenciler ağaçlara yazılan nevrûznâmeleri taşıyarak birbirleriyle değiştirirler. Bu sayede ilme teşvik edilmiş olunur. Cemaat para toplayarak kazanlar kaynatılır. Zengin aileler kendi yaptıkları yemekleri merasim alanına getirirler.
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Toplumdaki Yansımaları
Anadolu'da Mevlevilerde de kutlanan nevruz, "selam" sözüyle başlayan ve yedi bölümden oluşan bir duayla kutlanırdı: "Ey gece ve gündüzün tedbircisi, ey gözleri ve gönülleri başka
hale çeviren, ey kudret ve halleri değiştiren! Halimizi en güzele çevir!".
Bektaşilerde ise dergâhlarda toplanılarak cem ayinleri yapılarak dualarla başlardı ve bu
dualar genellikle ahlak ve ruh temizliği üzerine olurdu. Dua faslı bittikten sonra herkese süt ikram edilerek "Nevrûziyeler" okunurdu.

Anadolu'da birçok yerde nevruz, Allah'a secde ve iman ile kutlanırdı. Değişik yerlerde de
eğlenceler düzenlenir; evler temizlenir, yemek şölenleri verilir, küs olanlar barışır, suçlular affedilirdi.
Nevruz gününde göze sürme çekildiğinde, bazı hastalıklardan ve özellikle göz ağrısından

kurtulunacağına, gusül abdesti alanın o yıl içerisinde hastalıktan uzak kalacağına inanılırdı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde, özellikle Antep ve Diyarbakır'da 21 Mart'ı 22 Mart'a bağlayan
gece nevruz olarak kabul edilir. Saati belli olmayan bir vakitte gökte görünen bir kız ve kuş kılığına girmiş bir ermiş nevruz olarak kabul edilirdi. Bu saatlerde uyumayanların dua ve dileklerinin
kabul olacağına inanılırdı.
Nevruz olayı hem edebî, hem folklorik yönüyle toplumda çok büyük etkiler yaratmıştır.
Merasim gereği olagelenler koşmalara, kopuzlara, türkülere mal olmuştur. Özellikle Türk-Uygur
ağzının gelişmesinde büyük rol oynamıştır.
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TÜRK TARİHİNDE NEVRUZ
Türklerin (Göktürklerin) Ergenekon'dan demirden dağı eritip çıkmalarını, baharın gelişini,
doğanın uyanışını temsil eder. Doğu Türkistan'dan Balkanlara kadar tüm Türk kavimleri ve toplulukları tarafından, MÖ 8. yüzyıldan günümüze kadar her yıl 21 Mart'ta kutlanır.
Türkiye'de bir gelenek, Türk Cumhuriyetleri'nde ise resmî bayram olarak kutlanırken
1995 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti tarafından bayram olarak kabul edilen bir gün haline
gelmiştir.
Türk Takvimi'nde bir gün 12 bölüme ayrılır, her bölüme çağ adı verilir. Bir çağ iki saat,
dolayısıyla bir gün de 24 saattir. Her bir çağ ise sekiz Keh’ten ibarettir. Yılbaşı olarak gecegündüz eşitliğinin yaşandığı 21 Mart, Nevruz günü olarak kutlanır. Bu güne ve yeni yılın başladığı
ana Yılgayak denir.
On İki Hayvanlı Takvim ve Melikşah'ın Celali Takvimi'nde yılbaşı olarak belirlenen 21
Mart, Divân-ıLügati't-Türk'te de ilkbaharın gelişi olarak belirtilir. Türk edebiyatı ve musikisine de
Nevruz; Nevruz-ı Asl, Nevruz-ı Arap, Nevruz-ı Bayati, Nevruz-ı Hicaz, Nevruz-ı Acem ve Nevruz-ı
Seba olarak girmiştir. Tarihte pek çok devlet tarafından bayram ve gelenek olarak kutlanmıştır.
Bunların başında Anadolu beylikleri, eski Mısır, İran, Safeviler, Sasaniler, Moğollar, Selçuklular ve Osmanlılar gelir.
Selçuklu ve Osmanlı'da millî bayram olarak kutlanan Nevruz, Nevruziye adlı şiirlerle ve şenliklerle ziyafet
verilerek kutlanırdı. Özel olarak hazırlanan Nevruziye adlı
macun Osmanlı döneminden kalan bir kültür olarak bu
gün hâlâ Manisa'da 21 Mart'ta Mesir macunu şenlikleri
yapılmaktadır. Alevi ve Bektaşiler arasında da kimi yörelerde eski takvime atfen Mart Dokuzu adı verilerek kutlanan Nevruz'da özel ayinler yapılırdı, yine Zerdüştler ve Yezidiler de 21 Mart'ı bayram olarak kabul etmişlerdir.Bu şölende yemekler dağıtılıp oyunlar oynanır ve baharın ilk günü kutlanır.
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12. YILINDA GENÇ KALEMLER KİMDİR?


12 yıl önce Atatürk ilke ve inkılapların ışığında; onun cesaretinin, azminin ve kararlılığının ilhamıyla bugünlere gelen gençleriz biz!!
 Ses bayrağımız Türkçemizi, kahramanlıklarla
dolu, yedi düvele boyun eğmemiş şanlı tarihimizi ve Atalarımızın bizlere bıraktığı
kültürel mirasımızı var olduğumuz sürece
ilerleyen nesillere aktarmayı amaçlayan
gençleriz biz!!
 Her durumda ve koşulda, istiklâlimize ve
Cumhuriyetimize kastedecek düşmanlar bütün dünyada büyük galibiyetler elde etmiş
olsalar, bütün kalelerimiz zapt edilmiş, bütün tersanelerimize girilmiş, bütün ordularımız dağıtılmış ve memleketimizin her köşesi
bilfiil işgal edilmiş olsa dahi; Türk İstiklal ve
Cumhuriyeti'ni kurtarmak için canı pahasına savaşacak gençleriz biz!!
 Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine
ve milli yapısına düşman bütün dahili ve harici unsurlarla yürütülecek fikri, ilmi ve dahi
her türlü mücadeleyi
durmadan ve yorulmadan devam ettirecek
gençleriz biz!!
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