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ATATüRK, KüLTüR VE SANAT
FEYZİ HALlGI
Cumhuriyetimizin lmrucusu, örnek insan, örnek kumandan, örnek devlet adamı Atatürk, Anadolu'nun kurtuluşu, asil
milletimizin özgürlüğe kavuşması yolunda Milli Mücadele bayrağı nı «bir nefes sıhhat» gibi açma kararını yaşama sevinci
olarak canevinde duyduğu anda ibu «yeniden var oluş» fikrini
en yakın arkadaşlarına, sanatçılara, yazarlara, şairlere, bilim
adamlarına her vesile ile, coşkulu bir üslfıp içinde açmayı, çevresini aydınlatmayı kutsal bir görev bilmişti.
Vatanı kıırtarma yolunda Bandırma vapuru ile Samsun'a
hareket etmeden tam bir yıl önce 19 Ağ·ustos 1918 tarihinde
istanbul' un tamnmış edeıbiyatçrları, gazetecileri, şairleri ve fi·
kir adamlan şair Tevfik Fikret'in Eyüp Mezarlığındaki kabrini ziyaret etmiş, öğleden sonra da şaiı·in Rumelihisarı'ndaki
Aşİyan'ında bir toplantı yapınışlardı. Ziyaretçilerin baş konuğ·u tabiatıyle Mustafa Kemal Paşa idi. Edebiyatçılar arasmda
Halide Ediıb, Dr. Adnan (Adıvar), Faik Ali (Ozansoy) ve istanbul'un tanınmış !bütün gazetecileri bulunuyordu. Toplantıya
katılanlar arasında genç bilim adamı, şair iıbrahim Alaeddin
(Gövsa)da vardı. Atatürk toplantıya katılan gazetecilerle, şair
ve bilim adamlarıyla tek tek ilgilendikten sonra, İbrahim Alaeddin'i görünce bir arkadaşına, «bu genç kim » diye soruyor.
ismini öğrenince hemen tanışmak istediğini söylüyor. Arkadaşı
İbrahim beye durumu anlatınca, İbrahim Alaeddin büyük bir
heyecan içinde Atatürk'e yaklaşıyor ve kendisini tanıtıyor.
Atatürk şaire büyük bir sevgiyle, «Sizin Çanakkaleye, Anafarta savaş ıarına ait şiirlerinizi zevkle okudum. Sizi tanımak istiyordum. Çok memnun oldum» diyor. İbrahim Alaeddin : « Paşa
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hazretleri, siz cepheden cepheye koşan bir kahraman kumanoluyor da benim gilbi ehemmiyetsiz bir gencin
değersiz yazılarııu okumaya fırsat buluyor ve onları hatırlaya
biliyorsunuz ?» Atatürk'ün cevabı şöyle oluyor : «Ben edebiyatı
ve şiiri severim. Bilhassa askeri konulardaki her eseri dikkatle okurum. Sizin Çanakkale harpleri konutınndaki her eserinizi
zevkle okudum.»
dansınız . Nasıl

Atatürk'ün bu iltifatından sonra o yıllarda Tanin gazetesinde parça parça yayınlanan lbu şiirleri İbrahim Alaeddin
(Gövsa), « Anafartaların müebbet kahramanına » ithafıyla bir
kitap halinde yayınlamıştı.
Atatürk, Milll Mücadele bayrağını açıp Bandırma vapuruyla Samsun'a ve oradan Anadolu'ya geçtiği günden itibaren asker arkadaşlarıyla birlikte etrafmda yer alan gazeteciler, bilim adamları, şairler ve yazarlarla birlikte yek-vücut olarak vatanın kurtarılması, dıakirniyet kayıtsız, şartsız milletindir» düşüncesiyle geceyi gündüze katan bir çalışma azmi ve temposu
içinde çalışmalarına başladı. Tabiatıyla kurtuluşun ilk meyvesi aziz Türk halkıyla bütünleşerek ıbaşlayacaktı. Hürriyet aşığı
aziz milletimiz, Mustafa Kemal Atatürk'li özgürlüğünün, bağımsızlığının ilk sembolü, ilk imajı, ilk teminatı olarak görüyordu. Anadolu yediden yetmişe, baştan ayağa bu «Var oluş »
müjdesinin özlemiyle dimdik ayaktaydı :
«1\llüjdesidir Atatürk, en kutsal yakanşın;
Tarih sayfalarında sınırsız bir yarı.şın.
Karanlık gecelerden günaydına varışın,
Güvercini, sonsuzun, güzelliğin, barışın. »
Atatürk genç yaşlarında, Manastır idadisinde okurken edebiyata, sanata, şiire 'büyük bir ilgi duyardı. Sınıf arkadaşları
ömer Naci ve Ali Fuat Cebesoy'la devamlı olarak o günlerin heyecanlı fikir, sanat hareketlerini izler, ilk gençlik duygularını
şiir halinde ifade ederleı·d i. Atatürk bu konuda şu açıklamayı
yapıyor: «Şiir ve edebiyat konusunda çok coş!kuluydum . özel4

likle .,iiı· yazmaya büyük meylim vardı. Fakat, Manastır Askeri i dadisinde kitabet hocam Mehmet Asım, « edebiyatın ve şiirin
yetenekli bir asker olmayı engelleyeceği » gerekçesiyle şiirden
b eni uzaklaştırdı. Fakat güzel konuşmak, anlamlı söz söylemek
hevesi içimde daima vardı. Arkadaşlanmla elimize saati alıyor,
b elirli hir zaman içinde değişik konularda aramızda münakaş alar yapıyorduk. »

Atatürk Harbiye'de öğrenciyken şiir dünyasında, hüniyet
ve yurt sorunlan ile ilgili mısralar yankılaruyordu. Namık Kemal'in vatan, millet ıkonularını dile getiren ateşli mısralannı
bir solukta okuyor, arkadaşlanyla coşkulu, dursuz duraksız
konu şmalar yapıyordu.

Bu
le

ateşli

an latı yordu

sohbetleri
:

sınıf arkadaşı

Ali Fuat (Cebesoy)

şöy 

«Büyük vatan şaiı·i Namık Kemal'i, okul .idaresinin aldığı
bütün tedbirlere rağmen yataiillanede gizli gizli okuduğumuzu
unutamam. Mustafa Kemal'in bir gece yarısı yanıma gelerek
Namıık Kemal'in «Vatan Kasidesi »nin çoğa:ltıJmış bir nüshasım;
<<Ftı at kardeşim, bunu ezberliyelim. » diyerek bana verirken yaYa ş biı· sesle, fakat büyük bir heyecanla okuduğ·u,
Felek her türlü esbab-ı cefasın toplasın gelsin,
Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azimetten.
mı sralannı nasıl unutahilirim. »
Ata.türk'ün en sevdiği şairler arasında Nannk Kemal, Tevf ik Fikret ve Mehmet Emin (Yurdakul) yer alıyordu. Mehmet
Emin için şunlan söylüyordu : « Şair Mehmet Emin'in Manastır Askeri İdaelisinde öğrenci iken okuduğum, «Ben bir Türk'
üm, dinim, cinsim uludur» ırusraı ile başlayan şiirinde benliği
mi, Türk olmanın gururunu bana tattıran ilk anlatımı bulmuş 
t um. »
Atatürk, Birinci Dünya Savaşı sırasında 16. Kolordu Kuolarak Doğu Anadolu'da bulunuyordu. 7 Kasım 25 AraJ ık 1916 t arihlerini içine alan lark dokuz günlük hatıra
mandanı
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defteriueleki kayıtlardan öğrendiğimize göre Atatürk, Namık
Kemal'in Tarih-i Osmani, Tevfik Fikret'in Rübab-ı Şikeste'si
yanında Mehmet Emin Yurda~ul'un Türkçe Şiirler adlı kitabını da okumüştur.
Milli Mücadele'ye katılan milli şairimiz Mehmet E min, i nebolu'ya gider. Mustafa Kemal, şairin bu asil hareketinden büyük bir memnunluk duyar. 1 Nisan 1921 tarihinde, Türkiye
Büyük Millet Meclisi Reisi olarak milli şaire çektiği telgrafın
metni şöyledir :
« İn~bolu'da

Milli

şairimiz

Mehmet Emin Yurdakul Be-

yefendiye ...
Türk milllyetperverliğ·inin ilahi mübeşşiri olan ş i irleri niz
bugünlkü mücadelemizin ruh-i hamasetine ufk-ı ttılu olmuştur.
Teşrifini7iden duyduğum memnuniyeti beyan ile sizi m illetimizin baba.s ı olarak selam:lanm.»
Filkir adamlarına, şairlere ve sanatçıJara Atatürk'ün d uysevgi, göster·diği Hgi, onların hastalıklarında, ölümlerinde
dahi aynı içtenlikle ve duyarlılıkla devam etmekteydi. işte Mustafa Kemal'in Ziya Gökalp'e gösterdiği sevginin ve sempatinin,
örnek belgesi iki telgraf :
duğu

« İstaııbu'l'da Beyoğlu'nda Fransız Hastanesinde Tü rk Mütefekkiri muhterem Ziya Gökalp Beyefendiye.
« Rahatsızlı ğınızdan

büyük :b ir teessürle haberdar old um.
ve afiyet haberinize memleketçe intizar olunmaktad ı r.
Sür'atle iade-i afiyetiniz için Avrupa'da ıtedavinize ihtiyaç varsa icap eden her şeyin, tahsisini tekeffül ediyorum. Sıhhatiniz
ve mahalli tedaviniz hakkmda işarınızı bekler, muhabbetkar selamlarımı Ibeyan ederim efendim :» Reisicumhur Gazi ·Mustafa
Kemal 21 Teşrinievvel 1924.»
Sıhhat

Ziya Gökalp'in ölümü üzedne de Gazi Mustafa Kemal
şu taziyet telgrafını çekti :
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Pa.şa

«istanbul vilayeti vasıtasıyla Ziya Gö~uılp Bey'in refikası
efendiye>>- «Muhterem zevciniz Ziya Gökalp Bey'in bütün Tür'k alemi için pek eii'm bir ziya teş1kil eden gaybubeti edebiyesinden mütevellit hissiyatı taziyetkaraneımi ve Türk Milletinin samimi teesüratı kalbiyesiııi zatı İsmetanelerine arz eder
ve Türk Milletinin ve hükümetinin büyük mütefekkirin ailesi
hakkındaki hissiyatı müşfikanesini temin ederim efendim.
Hanım

25

Teşrinievvel

1924 Reisicumhur Gazi

M.ıstafa

Kemab

Atatürk, devrin büyük şaiı·i Abdülhak Ha.mit'e büyük ilgi
gösteriyor, ilmi, edebi sohbetler için şair.le sık sık beraber oluyorlardı. Siyasetin, askerliğin büyük dehasıyla, e{lebiyatın elelıası arasında-ki bu görü~meler sı rasında bazen bulutların birbirleriyle çarpışması gibi gelip geçici şimşek parıltılarınm görüldüğü olurdu. Atatürk, biiyük şaire sevgi ve sempatisini, onu
1927 yılında istanbul'dan milletvekiE yapara·k göstermişti.
Mustafa Kemal, aynı sevgiyi büyük şairimiz Yahya Kemal
için de göstermişti. Atatürk, Yahya Kemal'in edebi kişiliğ·i hakkında duygularını şöyle dile getiriyordu :
«Yahya Kemal, geniş tarih kültürünün eseridir. Şairleri
esaslı kültür sahibi olmalı ve tarihi iyi bilmelidirler.» Tabiatıyla Yahya Kemal de Abdülhak Harnit gibi Osmanlı kültürüyle yetişmiş, bu kültüı·ün sağladığı imkanlaPla kişiliğiııi bulmuş, eserlerini bu çizgi içinde yapılandırmıştı. Bu duyarlılıkla
Atatürk onları tanıyor, biliyor ve seviyordu. iki büyük şair de
Milli Mücadele başladıktan sonra Atatürk'ün yanınd a yer almış, O'nu gönülden desteklemişlercli. Yahya Kemal'in şiiderini
aruz vezııiyle ye çoğu zaman eski dille yazması şairi kıskanan
lar tarafından daima tenkit edilmişti. Şairi Atatürk'ün gözünden clüş üı~mek isteyenler Yahya Kema:l'i sık. s ık tenkit ederlerdi. Bir gün bu tenkitleri Atatüı·k, Yahya Kemal'e aynen intikal
ettirdi :
« Şair güzel, çok güzel şiirleı· yazıyorsuıı. Amma niçin aruz
vezniyle yazıyorsun. Kendi milli veznimiz heee vezn iyle niçin
miz

ya.zmıyorsuıı

?»
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r'ıtatüı•k'ün

sorusunu Yahya Kemal hemen

cevaplanclınyor

:

« Paşam, A!·uz niçin ·bizim veznimiz olmuyor. Tüı'k elilinin
bilinen en eski eserlerinden !biri olan «Kutaclgu Bilig» aruzla
yazıldığına gör~ bu vezni bin yıldır lmllanıyoruz, demektir.»
«Bu cevap üzerine Atatürk orada bulunan ten'kitçilerin başında
yer alan Dil Km·umu Genel Sekreteri İbrahim Necmi Dilmen'e
dönerek, «Kutadgu Eilig» aruzla mı yazılmıştır?» diye soruyor.

İ. Necrni Dilmen suçlanclırılmış gibi başmı ö1ıiine eğerek
«Evet paşam » diye -cevap verince, «Yaz öyleyse şair elileeliğin
gibi yaz» diyor. Şair 1923 y ı lmda Urfa milletvekili olmuş, sonra Polonya, tspanya ve Pakistan bü;v:ük elçil i~derinde bulunmuş
tur.

Atatüdc, Servetifünun edebiyatının lirik şairi Hüseyin Siret özsever'in şiirlerini de çok severdi. Faruk Nafiz Çamlıbel,
Oı,han Seyfi Orhou, Yusuf Ziya Ortaç, H alit Fahri Ozansoy,
Enis Behiç Koryürekele Atatürk'ün çok sevdiği şairlerin arasında yer alıyordu. Faruk N afiz Çamlıbel, Milli Miicaclele'yi, tarihi çağlar boyunca Tül'ldüğün destanlarıııı, zaferlerini şiirle
riyle, piyesleriyle dile getirmiştir. Yeryüzünele uygarlığın ilk
kuruluşunu gerçekleştiren Türk boylarının, Türk milleiinin
akmcılığmı, başarılaıını Aknı, ö zyurt adlı piyeslerinde dile getirdi. Atatürk'ü konu alan Kahraman adlı piyesini yazdı.
Alcıncı Türküleri adh şiir kitabını, hece şiirinin en güzel örneklerini çeşitli 'ldtaplarıyla edeıbiyat sanat dünyaı111za sundtı.
Atatürk, sadece özel sohbetlerinde değil, Türkiye Büyük
Millet Meclisi nde yaptığı lkonuşmalarında da sevdiği şiirlerle
düşüncelerini veciz bir şekilde {li]e getirircli. Birinci İnönü Savaşı üzerinde kornışulurken de Namık Kemal'in Vatan Manzumesi'nin nakarat beytini bütün milletvekilierini coşkulu bir heyecana se,·keden gür sesiyle okurrlu :
«Namrk Kemal demiştir ki :
Vatanın

bağrına

Yok mudur
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düşman

dayad ı

lnırtarac atk baht ı

hançerini,
kara maclerini !»

« işte

kürsüclen, bu Meclis-i .Aii'niıı reisi sıfatıyla heyet-i
eden bütün azanın herbiri namına ve bütün mmet
aclnıa diyorum ki :

alinizi

teşkil

Vatamn bağrına düşman dayasııı hançerini,
Bulunur !kurtaracak bahtı !kara maderini »
Arzu vezninin imale hatalannı cia düzelterek, vataııın bağ
esen kötü, karamsar hava gibi, iki şahane kelimeyle yurdun gelec~k aydınlık günlerini bir şair heyecanı içinde irticali
bir .beyitle meclise ve bütün ülkeye müjdelemek için Atatürk
gibi önce kumandan, sonra sanatçı bir ruha sahip olmak gerek.
nucıa

Bir gün, Hakk'ın rahmetine kavuşmuş değ·erli Hocam Ord.
Prof. Dr. Sadi Iı·mak bana Atatürk'le ilgili şu hatırayı anlatmıştı :
«Bir gece Atatürk, sofrasında sık sık misafir ettiği arkave sevdikleri arasında bulunan rahmetli Behçet Kemal'e
dönerek «Sen çabuk şiir yazarsın, şu içerdeki odaya çekil, bende hangi nitelilderi görüyorsan hepsini anlatan bir şiir ya·z»
emrini verdi. Behçet hemen içeri odaya geçti, aradan yarım
saat geçti geçmedi, bir büyük manzume ile döndiL Atatürk
«oku bakalım» dedi. Behçet mısralann ses değerini vurgulayarak o can lı ve sevimli okuyuşu ile manzumeyi okumaya baş
ladı. Btıncla Atatürk'ün yiğitliği, zaferleri, devrimleri bir bir
dile g·eliyordu. Fakat her zaman Behçet'e J.:;ol bol iltifat eden
Atatürk cluraldadı, yüzünde bir gölge dolaştığını hissettim.
«Behçet olmamış» dedi, «benim asıl ·bir nitel:iğim var ki onu hiç
yazmamışsııl» . Hepimiz şaşırmıştık Bu yazılmayan niteliğ·i ne
olabilirdi? Atatürk bizi fazla bekletınedi ve «benim asıl ltişili
ğim, öğı:etmenliğimdir » dedi. Ben milletimin başöğ-retmeniyim,
bunu yazmamışsın ». Bir öğretmen olarak ve öğretmenin misyonuna inanmış birisi olarak heyecandan ve gururdan ağlaya
sım geldi. imkan olsaydı ellerine kapanmak isterdim. öğretme
ne böyle bir yüce saygıyı en yüce bir ağızdan işitiyordum. Gerçek de bu idi».
daşlan
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Atatürk, Cumhuriyet'in 10 uncu yıl kutlama törenlerinden
gün önce Musiki Muallim Mektebine gidiyor. Bir dershaneye girerek öğrencilere şu şekilde hitap ediyor :

beş

« Çocuklarım, şimdi

size bir mısra
ı·isiııi beraberce yazacağrz. Meydana
besteleyip bana okuyacaksımz.»

söyleyeceğim,

çıkacak

bunun gegüfteyi hemen

Edebiyat öğretmeni rahmetli Celal Emı·en, Atatürk'ün söybirinci mısraı bir öğTenciye tahtaya yazdırıyor :

lediği

«Büyük kaxakterli Türk, çalışır yorulmazsın». öğ·renciler
söylüyorlar. Atatürk beğenmiyor. Yanında bulunan Celal Bayar'a dönüyor. Celal Bayar;

değ·işik, çeşitli mısralar

«Zelffin cihandan büyük» diye ikinci mısraın ilk yedi lıece
Ji sözlerini söyleyiveriyor. 7 + 7 heceli birinci nusraa uygun olarak Celal Bayar'ın bu deyişi Atatürk'ün hoşuna gidiyor. ikinci 7 heceyi kendi tamamlıyor, «müsbet ilme bağlısın». ÖğTen
cilerle üçüncü ve dördüncü mısralar için yarım saat kadar tartışarak sonunda iki mısraı kendisi tamamlıyor :
«Büyük karakterli Türk, çalışır yorulmazsın,
Zekan cihandan büyük, müsbet ilme bağlısın.
Güzel sanat sevgisi, yüreğine ateştir,
Türk'ün büyük ülküsü, bu dünyaya giineştir »
Atatürk, bu şiirde öğrencilere kendi tarihleıi ve kültürlerinin yüceliğini, sanatçı duyarlılığı ile bu kaynağı yakından tanıyıp, benimseyip yeni eserler vermelerini teşvik etmek için
böyle bir denemeye girişmiştir .
Atatürk'ün hitabet kudretini en iyi yansıtan eserlerin başında « Gençliğe Hitabe»sinin geldiğini söyleyebiliriz. Son derece derin anlamlı içeriği, O'nun diksiyon gücü ile bütünleşen bu
hitabeyi, Gazi'nin nasıl okuduğuını Prof. Dr. Afet inan şn satırlarında anlatır :
«1927 yılında yaz ayları. Gazi Mustafa Kemal'in kurtuluş 
tan sonra istanbul'a ilk gelişidir. Dolmabahçe Sarayı'na mi sa-
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fir edilmiştir. O saray ki 1919 yılııun bir bahar mevsiminde
General Mustafa Kemal'in, Osmanlı Padişahı'nı son görüşünde
düşman ordusunun toplarınlll tehdidi altmda endişelerden tamamen uzak kendi şahsi menfaatinin esiri, bütün zilmi kabiliyetlerinin karanlıkları içinde gömülü ve gözleri gibi kapalıdır. »
«1919'dan 1927'e kadar geçen tarihi olayların belgelerini,
Ga·zi Mustafa Kemal Ankara'da toplamış yazmış ve okumaya
hazırlanmaktadır. Dolma Bahçe Sarayı'nın geniş salonlarından
birinde, her gece toplanan kalabalık arkadaşları arasmda bu
«Büyük Nutuk'tan parçalar okumakta ve üzerinde münakaşalı
konuşmalar yapılmaktadır. Atatürk, kendisi okuyor, okutuyor
ve yazdığı konular üzerinde açıldamalar yaparak, çok h are1•etli
konuşmalan idare ediyordu.»
«Ben, Lozan'daki tahsilimden yeni dönmüştüm. Bu toplanzamanlar tarihi, tarih yapanlardan dinliyordum. Atatürk metinleri okurken, o günleri yeniden yaşıyor
muş gibi heyecanlı idi ve daima yüksek sesle hitaplarda bulunuyordu ».
tılarda bulunduğum

«Bu tarih havası içinde, istiklal Savaşımız ve onun tarihi
ile o kadar zihni m doluyordu ki, çocukluğurnun Anadolu'da geçen o ıstıraplı günlerini yeniden yaşar gibi oluyordnm ».
«Yaz aylarının sıcak bir gününün gecesi Atatürk'U n etradaha kalabalık bir aydınlar topluluğu vardı. O, admdaş
larına adeta bir süpriz hazırlamanın sevinci içinde; « Otunmuz
ve dinleyiniz» dedi. Nutuk'un sonuna koyacağı satırları dinleyenlerin, nefes dahi alamadıklarını sanıyorum. Çünkü, ben kendimi öyle hissediyor ve milli bir heyecanm tesiri içinde yaşı
yordum. Büyük Nutuk, bu satırlarla son bulacaktı. Atatürk, bu
metni okuyup bitirdiği zaman, deıin bir nefes almış, fakat iki
damla göz yaşını da bizlerden saklayamamıştı » .
fında

«Bu Gençliğe Hitabe okunduğu akşam, artık tarih o lmuş
olaylar, konuşma mevzuu değildi. Atatürk coşmuş konuşuyor,
hitap ediyor ve Türkiye Cumhuriyeti'nin istikbali üzeri nde dull

ruyordu. «Tarihi yaşadığımız gibi yazdık, fakat geleceği Cum hnriyet'e inaııaıılara, koruyanlara ve yaşatanlara emanet etmek
lazımdıı·. » diyordu.
(< Gençliğe

Hitabe

yazısını,

tııu verdiğini hatırlamıyorum.

gün dahi

kulaklarımda

aidsler

dinleyenlere methetmek fırsa 
Sadece O'nun sözleri, hala bu-

yapmaktadır. »

« Gençliğ·i yetiştiriniz. Onlara, ilim ve irfan fikil"leri veriniz. i stikbalin aydınlığma onlarla kavuşacaksımz. Hür fikirler
tatbik mevkiine geçtiği vakit, Türk milleti yükselecektir, diye
telkinlerde bulundu. O Türk gençliğinin sağduyusuna, milliyetçiliğine, vatan muhabbetine inandığ·mı ve onlara güvendiğini
söylüyordu. »
« G ençliğ·e Hitabe», 1927 yılının yaz aylarında daima okundu. Atatürk, yeni gelen davetlilerine, evvela kendisi o1nıyor,
sonra bir yakınına okutuyor ve üzerinde konuşuyordu.

1927

yılında

istanbul'da gönül gönül

yankılanan

Atatürk'

ün « Gençliğe Hitahesi », yıllar yılı büyük bir fikir hareketinin
kayııağı olmu ştur.

Mustafa Kemal Paşa, hitabet sanatının suTını tam bir vukufla : «Güzel konuşmak için serbest olmak ve kelimelerin manalanıu yerinde yapılan jestlerle takviye etmek lazımdır. » sözleriyle özetler .
.A tatürk'ün milli romantizmi esas alan, didaktik ve hamasi yapıcı ve eğitici bir edebiyat taraftarı olduğunu söyleyebiliriz. Şiiri her zaman çok sevmiş; nesir sahasında mükemmeliyetle 'kal emini kullanmaya muvaffaık olmuştur. Nazrm ve nesir
sanatındaki
çeşitli soruları, cevapları, teklif ve
tavsiyeleri;
O'nu n tanınmış edipler kadar edebiyata. valuf olduğunun açık
delilleridir.
~iteldm, şai ri
dııs anlarda

dır
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birtalum ince, yüksek ve temjz duygular varId, insan onlarla yaşar. işte o ince, yüksek, derin ve temjz

duyguları

en ziyade duyabilen ve diğ·er insanlara duyura.bileıı,
tarif ederek; « Şairlerimizin esaslı kültür saJübi olmaları ve tarihi iyi bilmeleri gerektiği ... » direktifini verşairdir.» şeklinde

miştir.
Yazınuzm başından beri konumuz, Atatürk'ün şiir \-e şair'
le bütünleşen bu güzel ve anlamlı düşünceleriyle apayrı bir
önem taşımaktadır.

Bizim gençliğimiz Halkevlerinde geçti. Kitap, dergi, g ün lük
hep Halkevinin okuma odasında zevkle okurduk. Hafta sonlannda halka açık şölen ve programlarda sazdır, sözdür,
türküdür, dinlerdik Halk şairleri atışma yaparlar, us ta malı
kendi yaktıkları türküleri kendi sazları eşliğinde çalıp, söylerlerdi. Yediden yetmiie halkımız bu programları zevkle dinlerdi.
yayınlan

Şimdi
kuruluşlar

de bu faaliyetler, bir kısım resmi ve özel kurum \'e
ve dernekler tarafından yapılıyor .

TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu on yıldır başarıy la
Kültür ve Sanat faaliyetlerine, yeni bir üslüp, yeni
imkanlarla, Atatürl\:'ün uyguladığı hallnmızla, geııçliğ·imi zle bir
bütünleşme esprisi içinde devam ediyor.
sürdürdüğü

Bu yıl TBMM'nin kuruluşunun 75. yıldönümü 23 Nisan
1995 tarihinde başlayan kuruluş yıldön ümü programlan coş
kulu bir şekilde devam ediyor. Seminerler, paneller, kültür ve
sanat konulu çeşitli yarışmalar, ışık oyunları ye çeşitli yayın
lar.
Ulusal birlik ve bütünlük düşüncesini pek çok ulusa örnek
olan ulusal kurtuluş savaşımızı ve aşamalannı, kurtuluşa yönelik ulusal ve yerel kongreleri, millet iradesinin oluşturduğu
TBMM'nin açılışını ve önemini Atatürk'«n «Hakimiyet kayıt
sız, şartsız milletindir. » özlü sözünde ifadesini bulan çoğulcu
parlamenter demokrasimizin ve millet iradesinde kaydedilen
75 yıllık süreci ve gelişmeleri ş iirsel bir ifadeyle anlatan. y üce
Türk Ulusu'na yaraşır ulusal egemenlik destanı kazand ırmak
amacıyla TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulunca TBMM'nin
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75.

Açılış Yıldönümü dolayısıyla

«Ulusal Egemenlik

Destanı»

yarışması düzenlenmiştir.

162 şairin eserleri, çeşitli kurum ve
mensup seçiciler kurulu tarafından titiz bir çalış
mayla sonuçlandırıldı ve değerlendirilen eserler bir Güldeste
halinde yayınlanıyor.
Bu

yarışmaya katılan

kuruluşlara

:Milli Mücadele'den gunumi.lze, artan bir coşkuyla devam
eden bu kutsal duyarlılığın bir endam aynası olmak özelliğ·ini taşıyor, bu kitapta yer alan destan örnekleri.
Cumhuriyetimizin kurucusu büyük kumandan, biiyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ü günümüzde aynı şevk, aynı heyecanla duymak, yaşamak, onun çizdiği mutlu yolda sevgi,
day anış ma ve kararlılık içinde milletçe yürümek, tek arzumuz
Ye idealimizdir.
Atatürk'ün

heyecanı

deyiE;ini tekrar ederek
«Ne Mutlu
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ve

O'nun güzel bir özson veriyorum :

sevecenliğiyle,

yazıma

Tiirk'iiıu ıı:liyene!»

TBMM
ULUSAL EGEMENLiKTE
75. YIL
DESTAN YARIŞMASI
SEÇiCi KURUL
DEdERLENDiRME RAPORU

RAPOR
TBMM'nin 75. Açılış Yıldönümü münasebetiyle açılan
<(TBMM Ulusal Egemenlik'te 75. Yıl Destanı» yarışmasına gelen 160 eseri değerlendirmek üzere 24 Şubat 1995 tarihinde
saat 17.00'de TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Toplantı
Salonunda toplanan Seçici Kurul üyeleri;
a) Yarışmaya katılan eserleri, Yarışma Şartnamesinde
belirlenen amaca yaklaşım dil ve üslfıp açısından değerlendire
rek, birinciliğe değer eser bulunamadığı.na ikiye karşı beş oyla
ve oyçokluğuyla karar vermiştiı·.
b)

Seçici Kurul ikincilik ödüllerine;

131

kayıt numaralı

154

kayıt numaralı

ve NiSAN rumuzlu Yücel

COŞKUN'un,

ve SFUAB rumuziu Dr. Sema

iŞiSAc

ile,
72 kayıt
eser lerini,
c)

numaralı

ve iRiS rumuzlu Semih SERGEN'in

üçüncülük ödüllerine;

86

kayıt numaralı

ve ABDIM rumuzln H.

37

kayıt numaralı

ve

İbrahim

GüLEÇ'

In,
YARIŞ

rumuzlu Halil KARABULUT

ile,
nın

56 kayıt numaralı ve EREN rumuzlu Mehmet YARDIMCI'
eserlerine,
d)

lığ·ırun

63

Mansiyon sayısının üçten dörde çıkartılarak ve
10 milyon TL. olarak tesbiti ile bu ödüllerin;
kayıt numaralı

ve

BARIŞ

rumuzlu

karşı

Şahsenem AJQ{AŞ'

ın,
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101

kayıt numaralı

140 kayıt
NOC.LU ile,

ve

numaralı

ORMA..~

3

nımuzlu

Musa MERDA-

110 kayıt numaralı ve BURCU
eserlerine verilmesine,

nımuzlu

Faik UcUZ'un

ve

BARIŞ

rumuzlu Nazile DEMiR'in,

e) Şartnarnede belirlenen ikincilik ödül sayısının birden
liçe çıkartılarak, bu ödüllerin maddi karşılığımn 20'şer milyon
TL., üçüncülük ödül sayısının birden üçe çıkartılarak ödüllerin
maddi karşılığ·mın 15'er milyon TL.'sı ve mansiyonlarm üçten
dörde çıkartılarak maddi karşılığ·ının 10'ar milyon TL. olaralç
belirlenmesine,
69 kayıt numaralı ve HüZüN rumuzlu, 78 kaylt mı
ve ÇAKIR rumuzlu, 82 kayıt numaralı ve ANKARA ru ınuzlu, 109 kayıt numaralı ve il~CiM rumuzlu eser ile 153 kayıt numaralı ve TüRKi 2 rumuzlu eserlerin diğer eserlerle birIilde bir kitap haline getirilerek yayın ianmasına
f)

maralı

Oybirliği

ile karar

veril mi ştir .
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Şubat

1995

Mehmet Nedim BUDAK
Ankara Milletvekili
Ktırul üyesi
Seçici Kurul Başkanı

Feyzi HALICI
TBMM Temsilcisi
Konya E. Senatörü

Prof. Dr. Bahaeddin YEDiYILDIZ
Hacettepe üniversitesi Temsilcisi

Prof. Dr. Hamza ZüLFiKAR
Ankara üniversitesi Temsilcisi

Prof. Dr. Bayram KODAMAN
Türk Tarih Kurumu Temsilcisi

Prof. Dr. İsmail PARLATIR
Türk Dil Kurumu Temsilcisi

Yahya AKENGİN
iLESAM Temsilcisi

Ali Abbas ÇINAR
Kültür Bakanlığı Temsilcisi

(*)

18

Derece ve mansiyonlardaki

s ıralamal ar, soyadı sırasına

göre

yap ılmıştır.

TBMM 75. YIL ULUSAL EGEMENUK DESTANI
YARIŞMA

öDüLLER

RUMUZ

ESER SAHJRtNtN KtMLt6t
Kullanı!mamı_ştır

BiRiNCiLIK öDüLü
iKrNC iUK öDüLü

SONUÇLARI

N iSA

Yüce!

COŞKU

ilköğretim Müfettişi

TE1URDAG
iKi ı

CiLiK öDüLü

iK i ı C i LiK öDü L ..

SF UAB

iRiS

Dr. Sema iŞiSAC
Ege ü. Fen. Fak. Biyoloji Bl.
Zooloji Ana Bilim Dalı
Bornova - İZMtR
Semi.h SERGEN

D evlel T iyatrosu
ANKARA
·· c_-ü ı

Cü LüK öDüLü

ABDIM

S a na t.ç ısı

G üLEÇ (Aşık Beyani)
Köyü
Darende - MALATYA

H.

İbrah im

Jrmaklı

üÇüNCüLüK öDüLü

YARJ Ş

üÇüNCüL ü K öDüLü

EREN

Ha lil KARABULUT
Mehmetli Köyü
Kadirli - ADANA
Mehnı e l

İnönü

YARDlMC[

ü.

Eğt.

Türk Dili ve
MAL TYA
MANSİYON

B A RJ Ş

Fak.
Ed ebiyalı Eğt.

Bl.

.Ş ahsenem AKKAŞ

Gü ltepe -

İZMiR
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öDüLLER

RUMUZ

ESER SAHtBlNİN Ki:MLt(;.i

MANSiYO

ORMAN

MANSiYON

BARIŞ-3

Tazile DEMLR
Sincan - ANKARA
Musa MERDANOÖLU
Küçükesat - ANKARA

MANSiYON

BURCU

Faik UöUZ
M'ERSrN

SE Çi Ci K RULCA YA YlNLANMASI UYGUN
GöRüLEN ESERLER
RUM UZ

ESER SAHiBiNiN KtMLiGi

HüZüN

Mustafa DA ACI
Talas - KAYSERt

ÇAKIR

Dr. Mustafa Şerafettİn öRGE
Kadıköy - iSTANBUL

ANKARA

Dr. Nedim UÇAR
ESKİŞEH iR

iNCi M

Faik UöUZ
MERSiN

TüRKü

Kurtuluş
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ALTU
AMASYA

JBAŞ

öDüL ALAN
DESTANLAR

iKiNCiLiK öDüLü
«NiSAN»
Yücel

COŞKUN

ULUSAL EGEMENLiK DESTANI
Memleketim : alın terim, göz nunrm,
öz benliğim, yapı taşım, hamunrm,
Dudağımda türki.im, gözümde yaşım,
Açık alnım, ak yüzüm ve dik başım,
Kara kışım, kara sevdam, umudum,
Yaban gülüm, yar yatağ1m, öz yurdum.
Hoca Ahmet

Yesevi'deıı

Yunus'a,
Zihni'ye Kaygusuz'a;
Uzanan bir yoldayı m ki Hak ile,
Elimelen hiç düşmeyen bayrak ile;
Oğ·uz Han'dan Atatürk'e yol aldım.
Hacı Bekta.~ Veli'den de el aldım.
Declem Korkut Kitabım okudum,
Sevdaları ilmik ilmik dokudum.
Köroğlu'ndan,

Ferhat'ım, Şirin'le dağlar delmişim,

ölümsüzlük diyarına ermişim.
Koca Toroslar'dan yol bulup geçtim.
Karacaoğlan'ın tasından içtim.
Kuşkum

yok kendimden sormadım neyim?
Ben Koca Sinan'ım, ben Edinıe'yim.
Hoca N asrettin'im, Dadaloğlu'yum,
Ezelden eıb ede Anadolu'yı.rm.
Şiirim, masalım, destanım, anım,
Hala.yım,
Serıin

bilmecem; kutsal vatanım.
için ne acılar çekmişim,
23

Kmlmışrm

ama

eğilmemişim.

Mevlana'nın çağrısına uymuşum,

Her inancı, her fikri hoş görmüşüm.
Yalm aya·k yüce dağlar aşmışım,
Bir elrmeği on kişi paylaşmışım.
Kanı kanla değil, suyla yumuşum,
Kaınrrn içenle kareleş olmuşum.
Ama ıbir kez ambar ıı·sa damarı m,
Canım tene sığmaz fışkırır kamm.
Bu 'koca dünyayı dar ederim dar,
Derim : «Sen !bilirsin henden bu kadar.:.
Dünya geniş, ekmek yeter herkese.
Ah ... İnsanlık bunu bir bilebilse.
N e var şu dünyada -kavga edecek ?
ölüm var, insanlar zaten ölecek.
Neden göz yaşıyla ıslanan toprak?
N eden top sesiyle kurusun yaprak?.
Çocuklar, gelinler neden ağlarsın?
N e diye analar 'kara bağlarsm?
Tal'lh, göz yaşından, kandan oluşmuş,
bencillikten, kinden tutuşmu ş
Tekrarlanır durur ibu kin, ıbu nefret.
Neden geçmişten hiç alınmaz «İbret» .
N e verdi •k i insanlığa savaşlar?
Birisi bitmeden 'birisi başlar.

Ateş

Ama bir savaş var, kutsal mı kutsal,
Hem haklı, hem örnek, hem de ulusal.
Bağımsız olmanın en başl'dır bu.
«Ulusal Kurtuluş Savaşı»clır bu.
Nasıl verdik bu savaşı. görelim.
Bir an için ·g erilere dönelim.
Uzak bir ıköyünde Anadolu'nun
Bir türküsü vardır Çola1coğlu'nun.
Çolalwğlu hep cepheelen cepheye,
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Balkanlar'a, sonra Çanakkale'ye,
Bir ça:kmaklı tüfek He katıld1.
Her emirde hemen öne atıldı.
Çift yürekli, tek kollu bir kahraman
Hileuma geçince vermedi aman.
Bir ~wlunu işte ıböyle kaytbetti,
Adını da bu savaşta hak etti.
Çolak oldu, Çolakoğlu dediler.
Eline yeni bir mavzer verdiler.
Çolakoğlu düştü yollara yine,
Onbinlerle vardı Muş'a, Yemen'e,
Çok cepheler yardı, çok çöller aştı,
Hem düşmanla, hem açlrkla savaştı.
Çolakoğlu yine geldiği yolla,
Savaş bitti, köye döndü tek lwlla.
Ekti, biçti, harman etti buğdayı
Aç kalmadı, yı lın on iki ayı,
Ekmeğini yine taştan çıkard ı .
Namert kullara hiç avuç açmadı.
Köy odalarmda hatıraları
Anlata anl:ıta geçti yılları.
Konuşurken hep geçmişi yaşard ı,
Dinleyenler onun gibi coşardı.
Son yJlarda ona birşeyler oldu.
Kolu gibi belleği de kayboldu.
Oğlunun, kızınm ve kadınının,
inanılması güç kendi adının,
Ne olduğunu da anımsamazd1.
Ekmek istediği günler de azclı.
Uykuyu unuttu, belki yatmaclı,
Ama bir tür'küyi.i. hiç unutmaclı.
Biri gelip kulağına eğilse,
« Çolakoğlu, söyle türkünii» dese,
O, elini kulağına atarak;
Göz yaşını türküsüne 'k atarak;
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Söyledi mi dağlar taşlar inlerdi.
Rüzgar susar, bülıbüller de dinlerdi.
«Havada ıbnlut yok, bu ne dumandır?
Malıleele ölen yok, bu ne figandır ?»
Havacla bulut yok, bu duman niye?
Malıleele ölen yok, bu figan niye?
Bir genelsavaş ki«giden gelmiyor».
Ay, gün belli değil, gelıip görmüyor.
Ne tüfek, ne süngü, ne yiğit lmlcb,
Kala kala bize bu ağıt kaldı.
Dokuz yüz on sekiz; düzen bozuldu.
Ak kağıda kara yazı yazıldı.
Silah bıra:l{Jldı, ordu dağıldı,
Düşman ne dediyse boyun eğildi.
Ele geçirildi yollar, tüneller
Tutmaz oldu artık ayaklar eller.
Demir attı Boğazlar'a gemiler,
Bizim için «hasta adam» dediler.
On üç Kasım; Haydarpaşa önleri.
Ve susmuş İstanbul, ne ses, ne nefes,
Birer lmra leke mavi sularda
Bir sömürü, bir paylaşım ardarda.
Biı· ulusun onurumı çiğnemek,
Bir ulusa «hasta bir adam» demek.
Ve sunmuş İstanbul, ne ses, ne nefes,
Ne kurtuluş için ufak bir heves.
ölü topmğını örtünmüş gibi,
Yaşama hakkına ters dönmüş gibi.
« Sarmış yine ufku bir inatçı sis»
Kabullenmiş yenilgiyi çaresiz.
Ata sözleı·imiz : Damıtılmış söz.
Belki yıllar yılı unutulmuş söz.
Gün gelince kafalara dan'k eden,
Düşünceyi, işi-gücü elenk eden.
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işte bir tanesi, değer biçilmez.
«Kul sıikışmayınca Hızır yetişmez » .
işte Hızır gibi yanımızda O.
işte bir kıvılcım, kanımızda O.
O, inançlı O dirençli bir insan.
Bilinç yüklü, umutlu :bir kahraman.
inince trenden gördü durtunu
Dedi: Ulusurnun yaz.gısı:bu muı
Haykırdı inançlayanna dair,
«Geldikleri gibi gideceklerdir. »

Bir haşimdır istanbul'da bahaTlar,
öbek öbek Boğaz'da erguvanlar.
Söylerler doğaya can geldiğini,
Nisanla bemher kan geldiğini.
Nisan, mayıs .. Boğaziçi ıbir ırmak
Yalıların önünden çırpınarak;
Kanşır dünyanın denizlerine,
insanlar dalara:k sel izlerine;
Su olurlar öyle aziz, mübarek,
Bazen durgun, bazen de ki.ikreyerek;
Sığmaz yatağına coştukça coşar,

Bendini dağıtır, dağları aşar.
Bir su gibi coşa coşa akarak,
Hep tunutla geleceğe bakarak;
Demir aldı istanbul'dan bir gemi.
Bu geminin özgürlüktür yelkeni.
El salladı hisarlar ve kuleler.
El salladı incecik minareler.
Dediler hep birden : Güle güle git.
Kara yazgımızı değiştir a!k et.
On altı Mayısın bir al şafağı,
Taşıdı Samsun'a çekti bayrağı.
Samsun halkı kalktı selama durdu,
Dedi :Kurtaracak sensin buyurdu.
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Bir on dokuz Mayıs sabahmdayız.
Anadolu'nun ilk baharmdayız.
Toprak cömert verir vereceğini,
Ulus da muı·ada ereceğini;
« İlk admı» ı attığında gösterdi
Ona biiyUk umut, güvence verdi.
Dedi: Giy çizmeni düş önümüze.
Aydınlık alnından ışık saç bize.
içti halk pınarından
halk damarından .
Tek değildi, arkasında bütün halk,
Kızıbrmak gibi hep çağlayarak;
«Gel peşimden » dese hepsi gelirdi.
ölmeyi emretse hepsi ölürdü.
Tanımışt ı halkı Çanakkale'de
Bir daha başvurdu ona yine de.
Samsun'u Havza'ya bağladı yollar
Kucakladı O'nu açıldı kollar.
«Ulusal bir örgüt kurulmasını » ,
Tez elden amaca varılmasını;
Yol yol, köy köy tekrar tekrar anlattı ,
Yurt yiğitlerini yanma 1mttı.
Kemal

Paşa

Aldı coşkusunu

Y eşilırmalc ve Amasya deyince,
Akla Ferhat gelir elmadan önce.
Ferhat'ız, Şirin'le dağlar delmişi z .
Düşe kalkabugünlere gelmişiz.
Ferhat demek : Kaya demek, taş demek.
Göz nuruyla kaz.anılan aş demek.
Ferhat demek : Yüce yüce dağ demek,
Uğruna ölünen bir sevda demek.
Düşe kalka bugUnlere gelmişiz,
Kırılmışız ama eğilmemişiz.
Ferhat, kavgalarda bilenrnek demek.
Tutsaklığa karşı elirenrnek demek.
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Açıkça gerçeği

görmek gerekti
Hemen önlemini almak gerekti.
Amasya'da yazdı genelgesini,
Duyurdu dünyaya yiğit sesini.
« Bağımsızlığımız, bütünlüğümüz,

Yani kısacası özgürlüğümüz;
Tehlikeye girdi, gün gibi belli.
Şimdi ne yapmalı ve ne demeli?
Ben bir Türk olaı·ak öneriyorum.
Bunun için tek 'bir yol biliyorum.
Yurtta yeniden bir gün doğacaktır,
«Vatanını millet kurtaracaktır » .
Ve karar sahibi ulus ol•aca:k;
Yönetilmeyecek, o yönetecek.
Genelgede anılınca halk adı
i stanbul'da yer yerinden oynad1.
Çıkardı padişah yeni bir ferman
Dedi : Artık yeter geri dön hemen.
Kemal Paşa sevdiği mesleğini,
Ona çok yakı.şan giysilerini
Çıkardı üstünden k• aldırıp attı .
i stanbul'un s uı'atma fırlattı.
Şimd i O'na yeni ıbir yol göründü .
Yı lınadı «Sine-i millete» döndiL
Artık bu ulusım bir ferdidir O.
Kttrluluşun yı lmaz neferidir O.
Yol yol, yay la yayla işte Erzurum.
işgal, kıyım, y:ı'kım yurtta son durum.
«Erzurum dağlan kar ile boran
Aldı yüreğimi dert ile verem».
«Üy ... oy h uma kuş u» yüksekten uçma
Derelim çoktur benim derelimi açma.
Dağı mınibaşında hem kıaı· hem duman
Paylaştı ilikemi ingiliz, Yunan.
«Sen ağlama kirpikierin ıslamr,
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Ben ağlım ki belki gönül uslamr.»
Şimdi ağlanmalı ağlanacaıksa
Şimeli savaşmalı

kan akacaksa.

Ova nakış nakış, dağ naJcış nakış.
Erzurum'da uzun sürer kara kış.
Toprak erne erne suya ·kanmıştır,
Bereket dağlardan d üze inmiştir.
'l'emmuz Erzurum'da orak zamanı
Dadaş eker, biçer, eder harmam.
On dokuz Mayısın şanlı bayrağı;
Yırta yırta, söke söke şafağı;
DalgaJanclı Havza ve Amasya'da
Ses getirdi Afrika' da Asya' da.
Çünkü «mazlum milletlere» örnekti,
Amacı haklı bir savaş vermekti.
Sıvas'tan ve Erzincan'dan geçerek;
Tercan'dan buz gibi sular içerek;
Yirmi üç Temmuzda Erzurum'daydı.
Karabekir Paşa da oradaydı.
« Paşam » dedi. «biz ele aynı izdeyiz,
Ben ele kolord um da emrinizdeyiz».
Ali Fuat Paşa aynı görüşle
Kaırabekir giıbi «asker» deyişle
Mustafa Kemal'in koluna girdi.
Kuvayi Milliye yoluna girdi.
Erzurum' da rüzgar bir başka esti.
Bu rüzgar ulustan gelen bir sesti.
Bu ıbayrak göklerden hiç inmeyecek;
«Vatan ıbir bütündür bölünmeyecek».
Onur bu, yiterse tekrar 'bulunmaz.
«Manda ve hlmaye ka:bul olunmaz».
Bayrak bu rüzgarla dalga1andı hep.
Yirmi üç Temmuzdan, dört Eylüle dek.
ilkeler yayıldı her dilden dile

Irmaktan ırınağa ve ilden ile.
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Türkülerin

·kanadından tutaı~k;

İçindeki kuşkulan

atarak;
Bir yiirekte, bir dilekte birJeşti,
Aka aka, gide gide gürleşti.
«Bir bulut kaynıyor Sıvas elinden
Ucu telli mektup aldım yarimden»
Sıvas oldu bu mektubun adresi,
Bir gök gürültüsü gibiydi sesi.
«Ya tam bağımsızhk, ya ölüm» deı~ken;
Kızılırmak güldür güldür akarken
Aldı al bayrağı Sıvas'a dildi.
Büyük ant : «Ulusal EgemenHk»ti.
«Egemenlik bir ışıktır, bir seldir.
Onun karşısmda zincirler erir».
Dokuz yüz on dokuz Aralık ayı.
Ankara'da 'bağımsızlık alayı.
Dikmen sırtlarında bir •karşılanış,
Coşku ile bir arada uyamş.
Anadolu

uygarlıklar beşiği,

Anlmra'dan geçerek i1k ·eşiği;
Egemenlik kapısını açma:k var.
Kör karanlıklara ışık saçmak var.
Vakit geçirmeden bir kurultaya,
Ulusu devletsiz lbıralrmamay:a,
Ant içildi, .andımJzdan dönüş yok.
Kimseden bir yardım, Ib ir bekleyiş yok
«Ulusal bir meclis kurulaca;ktır.
Her karariburada alınacaktır.
Artık yasarnayı meclis yapacak;
Milletin deırdine derman olacak».
Bin dokuz yüz yirmi, yirmi üç Nisan
Gan tene sığar mı coşunca .i nsan?
Canlı dediğin ne? Bir yığm kemik.
Biraz kan, ılıiraz ·et, biraz da ilik.
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insanı donatan ne el ne ayak,
Bin yıllardan beri hep tırmanarak;
özgür düşüneeye sahip olması,
içinde yaşayan gizi bulması.
Saıklı:du· bu gizde erdem, direnme;
önce içindeki «ben ben»i yenme.
insan insan ise boyun eğer mi?
Soluk alma:k tutsaklığa değer mi?

On dokuz

Mayısın şanlı bayrağ·ı

Yırta yırta, söke söke şafağı;
Amasya, Erzurum, Sıvas'ı aştı,
Kızıldağ'dan Arı'kara'ya ulaştı.
Açılınca Büyük Millet Meclisi,
Yeniden yükseldi ulusun sesi.
Yeniden düzenli ordu kuruldu.
Saldırganlar !biı·er ibiı·er kovuldu.
SakaJ:ya, İnönü, Dumlupınar'da
Büyük zafer kazamldı ardarda.
i ç isyanlar, ihanetler görüldü,
Hepsine en ağır dersler verildi.

Kocatepe; yirmi altı Ağustos.
Bm·ada başladı Büyük Taarruz.
Güneş yok, yağmur yok, dolu yağıyor.
Mehmetler'in, eli, kolu yağıyor.
Bir ölüm-kalım ki son vuruştur bu.
Yönümüz Kfrbe'ye son duruştur bu.
Ya vurup temelli kurtulacağız,
Ya da vurulıaııa:k yok olacağız.
Yok ·])aşka seçenek !biılerek geldik.
Kefenlerimizi giyeJ·e!k .geldik.
Düşmanlar sayıca fa:zla olsa dıa,
Toplan, tanklan bizden ıbolsa da,
Onlar yok olaca:k ıbiz kal•acağız,
Gazi nişanmı biz aJıacağız.
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Çünkü biz haklıyız bu vatan bizim.
Vatan iç.in akan soyJu kan 'bizim.
Bir can için bu topraklar verilmez;
öz yurdunda savaşanlar yenilmez.
Diyeı·ek düşmanı döh'tük denize
Tarih bir kez daha hak verdi bize.
Ordumm İzmir'e bir girişi bu.
«Hasta» denileuin dirilişi bu.
Ve zaferden sonra güzel İımıir'cle
Düşmanı denize döktüğü yerde
Bakın Kemal Paşa ıbize ne diyor :
«İşimiz bitmedi devam ediyol'»
« Kurtulmuş değiliz, çalışacağız»
« Çağdaş uygarlığa ulaşacağız».

Hep yüceltmek için bu memleketi
Kuı·dul<: Meclis ile Cumhuriyet'L
Atatürk bir öndeı·, yol gösterici.
Yollarm içinden yollar seçici.
Seçilen bu yolda yürüyecek biz .
Yürüye yürüye büyüyecek biz.

Bu yolda dikenler, taşlar olacak;
Bu yola baş koyan başl-ar olacak.
İnsanlık bu yola kolay gelmedi,
Yaşaya yıaşaya yollar denedi.
Çağlar değiştikçe yollar değişti,
Y oll~ kesiştikçe yollar dövüştü.
Ama bir yol var ki değişmeyecek;
N e ·k adar uzasa kesişmeyecek.
ParaJoel ıbn çağdan gelecek çağıa,
Çarpmadan geçecek tepeye dıağa.
Bu yol savaş değil bir «barış » yolu,
İnsanın e:rdeme !bir varış yolu.
Bu yolun koyduğu sonuçlar ·k esin,
Her isteyen ölçsün, herkes denesin.
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«Hayatta en gerçek yol gösterici»,
Y·anlışı, doğruyu beliııleyici,

Tek bir yol var. O da «bilim>> yoludur,
Bilim dal dal, bilimin her dahdır.
Şimdi gefu1 yine <başa dönelim,
Destanımızı bir özetleyelim.
Birleş tik bir yürekte genç, ihtiyar, oğul, kız.
Atatürk'ün güç veren gür sesinden aldık hız .
Bu coşkuyla yükseleli göldere ayla yıldız.

Gözümüzün nurunu alın terine lwttık,
«Kar a talihimizi» güneş gi'bi ağarttık.
Tohum yeşermiyordu, topraik ·küskündü bize,
tomurcuk, yaprak ıküskündü bize,
DoğmuyoTdu güneşler, şafak küskündi.i bize,

Açmıyordu

Gözümüzün nurunu alın terine kattık,
Şanh ibaymğımızı sernalara çılmrttık
Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdi Anadolu,
Yoktu köyde okulu, yoktu gidecek yolu.
Milyonlarca insanın sanki kınktılwlu.

Gözümüzün nurunu alın terine kıattık,
Yokluktan, yoksulluktanibir Türıkiye yaı-attık.
Dünya tanıdı ibizi sava§ta ve barışta.
Egemenliğ·in izi var yapıJan her işte.
Çağ;daş uygarlık için yarıştayız yanşta.
Gözümüzün nurunu alın terine 'kattık;
egemenUkle tattık.

özgürlüğü, barışı

Yürüyoruz ileri tüm ulus ilke ilke,
Uygarlık savaşmda Atatürk'le ıbirlikte.
Demokrasi ay.a:kta, yasalar yürürlükte.
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Gözümüzün nurunu alın terine kattık,
Ayak bağlarımızı bir :bir kaldırıp attı k.
Tohumlar ekilecek, fidanılaır dikilecek,
Eskiyen yıkılacak, çürüyen sökülecek.
Tadalardıa kol kola halaylar çekil ecek.
Gözümüzün nurunu alın terinekatt:ıik,
Dünden baıktık 'bugüne, yarını aydınlattık.

iKiNCiLiK öDüLü

«SF U AB»
Dr. Sema
HA V ADA BULUT YOK
... Bu ne

dumandır.

alıcı kuşların zamanıdır

kışlanın

zaman
duman
bir dexan.
önünde redif sesi
nefes i
gitgide ağu·laşan bir adam

alıcı •kuşlar:ın zamanı

zaman
dum:an
bir de k<an
lkaplaT boğar, çöker ve durur
yönetmekten ve hükmetmekten
onea savaş ve destandan
mağrur

Devlet-i al-i Osmani'nin üstü·ne
hiç aLdırmadan
ağırlaşan nefesineduman
ıbir de k;an
tepeleri aşıp gelmiş Ba.Jıkanlaır'dan
s ene ıbindokuzyuzoniıki
Tra:blus'u Sank:amış' ı tutmuş
çöl ve kar rengi
hançer rengi Kut-1'ıl Arnare'de
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tŞiSAG

ve
bu ne

rengi
Oanakkale'de

destııoyer

dumandır

bin dokuz yüz on sekizde

Limni'de
ıbir uğursuz

bir
bu

uğursuz

l'iman
ferman

havadaıki

bu uğursuz duman
ve kan
topraktaki
ah o toprak
o topraıle
~atan

can
-Bir de insan kiVurulup tertemiz

alnından ... »

u:mınıp

ve

yatacak
bir çift kundura
-belki-

toı~basından
çıkacak

«Bu Memleket Bizim»
«Dört nala gelip Uza'k Asya'dan
Akdeniz' e ıbir kısrak başı gibi uzanan
ibu memleket bizim»
yani bu gök ve bu den'İzin
bu toprağın ve havanın
ve gururu yüzyınarın hepsi ibizim
ırınaklıann köyledn ve şehirlerin
minareler ve
kervansaı•ayların

bütün türkülerin ve halaylarm hepsi bizim
bozkırın oval1!1n ve dağlarm
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ekinin ve anızın
ve onuru yüzyılların
hepsi
ibizim
-şimdi aç gözlü işgali

altında

saygısız

saldu·g~ın

ve hain
çizmelerinizinbu memleket bizim
yani Boğazlar'daki istihlcimların
Toros tünelleri ve bütün demir yollarm m
Bitlis'in, Erzurum'un
istanbul'un
Mamuretü-1 Aziz'in ve İzmir'in
Antep'in Urfa'nın ve Maraş'ın
Menteşe ve Antalya'nın
Edirne ve Aı'<lahan'ın
ve onuru
gurur u
yüzyılların hepsi bizim!

Alıverin

Benim Barutumu

Saçmaını

suyun
öte yanından gelirken Yunan zırhlıları
ve Kordelya önüne demirlerken
durgun
yorgun
ve kırgın mıydı yüzü denizin?
ve perdeleri çekilirken sımsıkı bir de
bayrakları sa:klanırken evlerimizin
uzun
suskun
ısrarlı
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bir vurgun muydu?
bir bir dokunan üstüne gözlerimizin
o

kurşun

kLll'ŞUn
silahından çıkarken

izmix'de
durgun
yorgun
ve kızgın

Sabahılan

Hasan Tahsin'in

mıydı yüzü
elenizin?

Esen Seher Yeli Mi

benim gönlüm divanemi
deli mi?
bakarsın izmirliyim Nazillili Sökeli
bakarsın Arhavili
içim kan ağ·lı yor
içim kederli
bir ümide sanlll'lm şaşarsın
rençper olurum bir bakarsın hele boşver ismimi
tornacı ol urum
uymazsa merminin yivleri top namluswıa
idare Himbasında sanarım eğemi şaşarsın
efe olurum bakarsın, adım Ali
eşraftan Mehmet Bey olurum, yahut Kaymakam Sami
Komitacı Eşref olurum ma.vzerimi yağlanın
Kara yı}an clerleı· biri varmış Antepli
daha cluymaclım
Sonradan çok sonı-::ıclan
türküsünü söylerim bir akşam yakti
-sağ kalırsam belkiBir bakarsın Hoca Efen'Cli olurum -ki
Düvel-i muazzama geldi geleli
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hem clivaııe
hem deli
Ben Manastıı·lt Hameli
bir tel çekerim ve derim ki
işgal ettiler Dersaadet'i
il\:ederim
nasıJ sarsar telleri şaşarsın
bakarsm, o yoksun köyden gelirim yayan yapıldak
benim

göıılüm

mandacılara karşı

tek öküzümü koşarım
hele boşver köyün ismini

kağnıya

ki,

şaşarsııı

Yanıkkışla'clır, ne olacak, Toroslar'da
Güzelce'dir, Çorum'a varmadan, dağda
Sarı 1konak'tır mesela Adapazan owısında ne olaca:k
A:lcçabayır'dıı· mesela, bir cigara içimi Develi'den
Tunceli'den El-Aziz'den Uzunköprü'den
Hepsinden ben gelirim yayan yapıJdaJ<
hele boşver ismimi

Ueşo'dur

Harncio'dur ne olacak?

hepsinden ben gelirim
y;ayan yapıldak
bir çank buhmur bir yerlerıden elbet
ve ben oturup öyle bir kaput elikerim ki
şaşarsın

adım

Naile'dir mesela
ne olaca:k?
istinyeJiyim diyeUro
sıhhıye çadırmda bir gün
kanlı sargı

bezlerini

mesela
piyano çalan
elleri m
yı1<ayacaık

.ı

o

bir yazma bulunur ıbix yerlerelen elbet
ve ben ortaya 1wyarken varımı yoğum u
bir gün
tek oğlumu
ona göstermeden ağlayarak
yolcu ederim ki
şaşarsın

oy alı
işlemeli

bir mendil bulunur bir yerlerelen elbet
bilirim ki
oğlum

belki de dönmeyecek
-yani ·karanlıkta bir nöbet
mesela
bir hain tüfek-ah~bir mendil-oyalt-:işlem elibenim gönlüm
hem clivane
hem deli
Oğlum mülazım-ı

evveleli

işgalden

önce

-süvari•lalıcı babasından

miras

ona biraz tütün biraz kara tayın
kaça}{ silah
biraz şayak bir at bir ele kalpak
bulunur ıbir yerlerden elbet
elverir .Id
elden

çıkmasın

memleket
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l{amdeniz/Fırtınalar

Karadeniz

içindeyiz

kederi
\·e ümitleri
yükleyip gözlerine
Samsun'a doğTu giderken Mustafa Kemal

Paşa

-Devlet-i a l-i Osmani'yi ve
irade-i şahaneyi
ve istanbul hükümetini temsilen
-ve onlara rağmenS~msnn'a doğru

giderken Paşa
Karadeniz Karadeniz
fu·tınalar içindeyiz

Hazretleııi

sesindeyiz
karadeniz
sabahların sisincleyiz

dalg-aların

özgürlüğün peşincleyiz
fırtınalar

içindeyiz
bağımsızirk

pcşindeyiz

Ufulda.ra

Yaslanmış

Yorgun

Dağ·Iar Sırayla

Havza'dan
Am~sya' dan öteye
güneye
doğ·uya doğru

dağlar
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hiç

yol'lılur

mu hey
Erzurum! u

Hazretleri

yoksa
sokulur mu şafakları usul usul
vurur mu gölgelere hey, Sıvaslı
olar gider mi karanlık -telaşlı
ve yaslıyoksa
d ağları desteldemez mi ufuklar
dağlaı· ki
mağrurdurlar

yonılmazlar
(İstanbul'da sarayın ışıkları

ölgün
ve uzakta
-Er:zurum'da on dört gün- güneş saçlı

paşanın

yanıbaşında
toplandı
sarıldı

insanlar
serpuşlu ve

kalpaklıydılar

mağrurd nlar

Heyet-i Temsiliye
«Vatan bölünmez bir bütündür» diye
ses verdiğ·inde
«işgal ölümdür» dediğinde
dağlar
silkindiğ·inde
ağu· ağır

ağır ağır

hafifledi içteki sızı
yükseldi Sivas'ın Yıldız'ı

onJar
~aı'aıklı, serpuşlu

ve

kalpaklıydılar

ma ğrurcl ula.r

yonılmazlar

ve tesJim olmazlar

haykırdılar!

gök kuş.:1.ğı bulutlara büründü
ve jlk kez ak kağıtlara geçti
Ulusal
onlar

dağların başı
Kurtuluş Savaşı
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sanldı serpuşln

ve l®lpaklıydılar
inançl-ı, gurur! u ve mağruı'dular
hainlerle ve isyanlarla uğraştılar
Biga'da An:t7avur'u ve
Bozkır'da Delibaş'ı onlar

vul'clLılaı·

h aldı
onurlu ve mağruıx:lular
teslim olmaziardı
olmadılar

onlar
ulusal sımrlan
can vel'ip korudular
Erzunun'cla on dört
ve Sıvas'-da do:kuz gün
Ya istiklaJ, ya öhtm !

Ağa m

ist.anbul'u Mesk en mi Tuttun?

bu elleri, ağam
bizim elleri
güzel eli er i
nasıl

unuttun?

ağarnın giycliğ·i

yok jmiş

sarnurdan kürk atlastan g·ömlek
yıjğide ölmeden dönme'k
clönmeık, ağam

dönmek!
payitahtııı

cle.nizinden, mesela
Harbiye NezaTetinin
işgalini görmek!

44

Nerde

Düşman

Görsek Orda

Bitiı·ek

bakır
gümüş

ve

sırmaydı

güney

yazmaydı

ve

hızmaydı

acı

sıcak
yangındJ

ve

M ana

Mara.ş

Antep

Urfa

kan d ı

kandı

kandı

kandı akmJştı

ipince upuzun
üstüne yolumuzun
kandı SeyhaJ1 ve Ceyhıan'dayclı
nrunlunun ucundaydı
ova.da ve dağdaydı
kandı sızmıştı

Maraş'ta

Antep'te Adana'da

Uı1'a'daydı

mesela
Elbistan' day dı
(davranıp dağa çı'lmıadan

önce
bedenine

Fransız'ın !kurşunu işlememiş
adı

mesela
EJıbistanlı Hoca'ydı
-Evıkaf-ı

Umumiye'den Mehmet Ali Efendi)

-elinde
evla<liyelik mavzeridüşlere kurşun dşler mi hey?
o gözlere
masmaviye
işler mi kurşun?
kandı
kıpı~zıl ışıınıştı

listünde yolumuzun
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Ankara'nın Taşına

Bak

Nisandır

Ankara
bozkır

rengi
Ucüçük ve güvenli
taş bir binadır

ıssızlıkta
ışıltı lı

bir

noktadır

An'l{!ara
Nisandır

bahardır

Dört yandan
parıltılı

yürekler

akınıştır

ışıltılı

bir noktadır
AnJca.ra
Gök kuşağı rengi bir sis

ki

doğurgandır

-ve ulusal bir MreclisNisandır
ibahardır

umut
Ankıara'dıı·

... An'kara'nın taşına
gözlevimin yaşına bak
Ağlanm

-Umuttandır-
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Düşman Aldı Sağı

Solu

HaZJiran
bin dokuz yüz yirmi
Balıkesir' i
Bursa ve Edirne'yi
almışlar
Yunanlılar

ve

Bab-ı

:\li' de hala
var

yılgınlar, uyuyıanlar

ölüm uykularına yatmışken
deyince porselen mi gelir akıllarına
bin yıllık yaldızlı bir porselen
parça parça olurken!Eylül
bin dokuz yüz yirmi
Elviye-i Selase'yi
geri alırken Karabekir Paşa
Sevres cley•i nce
ne gelir ki
-Sevı·es

akıUarına

yürekleri hiç düşmeyenierin
Artvin'e Kars'a ve Ardahan'ıa

Bir Gii.n Kavga Kurulur
... nice koçyiğitler
yere
serilir
-zemheridirıbeş gün ve beş gecedir önce
sonra dokuz gün ve dokuz gece
Eskişehir civaTmda
İnönü'de

teçlrizatı

tam
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tayını
tıarnam

kap u tu
hamam
şıınarık

ve

kalabalık

bir ordudur

düşman

inançtan
başı

elimelik
delik

çarığı

silahı müzelik bizimkilerin
kaçak mermiler ·i;oplara. uymazsa
uydururlar tornada

havaya uçmak dediğin ne ola ki?
özgürlük kohı-usu var havada
üç beş ta:ne uçak eski mi es~ci
düşüp parçalmımak dediğin ne ol'a ki?
özgürlük kokusu var toprakta
suvarisi, topçusu, piyadesi
·k i Çerkez'in isyanmdan
kurtulmuşlar, daha yeni
hepsi
bilekılerini

tüfeklerini
ve yüreklel'ini
verdiler
bir milletin
her şeyiyelller
İnönü'de iki defa
kem talihi yendiler
şimşek ve zafereliler
haklı ve mağruı1d ular
Ağustos'ta
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Salkarya'daydJlar, ibin dokuz yüz yirmi bir
bir bir topLanmıştılar

süvarisi, topçusu, piyadesi, hepsi
ve geride kadını, çocuğu,

erkeği

Sakarya'clayclılar
başı güneşli başkomutana

ve bu vatana
ina.nmıştılar

Sakarya' clayclılar, oYaciayel ıl ar
ve dağdayeldar
bilekleri
tüfekleri
ve yürelk.leı-iyle
kazandıJar

bin dokuz yüz yirmi ilcide Afyon'daydılar
Tür:k mentepe ve Şuhut'ta
Dumlupınar'daydılar
süvıa.Ti

taburlan ve topçu bataryalarıydılar
nakliyeci ve istihkamcıydılar
sıhhiyeci, muhabeTeci ve Jevazımcıydılar
piyade kollan ve eski kamyondular onlar
atlı ve yayayeldar
asker ve başkomutanclılar
1mrargah ve sahra çadırıydılar
Afyon' d'<lydıJar
şimşek

ve zaferin

Ulusal Egemenliğin
isimsiz erkekleri ve ıkadın1arıydılar
kağnıJ.ar ve top arabaları
şarapnel, gaz, sargı bezi, tuz ve humbaraydılar
Afyon'daydılar

bin dokuz yüz yirmi ikide
Başkimse'de
Arapgediği'nde

ve Aslıhanlar'daydılar
Batı cephesinde
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topçu

ateşi .altında

ve

adcasındaydılar

Çalköy'de, Adatepe'de
toz ve duman kan ve barut

yaşama~{

ve ölmek

haklı

ve
mağrurdul ar
kazandılar

Uçun

Kuşlar

... İzmir'e

Uçun

doğru

doğru
İzmir'e,özgürce

süzülüıı
ş imşek

masmavi gökyüzüne
ve zafer olsun a.c\ınız

,kanadınız

ışıktan

olsun

bahar yıağmurunclaıı
çiçek kokusundan olsun
kanaldınız

uç un
izmir'e doğru özgürce
ve ibağımsız
ış:ııktan

mav.i den
çiçekten olsun kanaclınız
sabahtan
Eylülden
emekten olsnn kanadınız
uçLm kuşlar uçuıı
izmir'e doğru, bulutları çırparak
Konaık'da bayrak
Kordon'da ibayı·am olsun kanadınız
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arasındaydılar

adınız
şimşek

ve zafer
isimsiz nefer olsun
su olsun
yağmur olsun
deniz olsun kanadınız
doğl'u

izmir'e
Akdeniz' e
şeref olstm
nam olsun kanadınız
nçun kuşlar
kuzeye Mudanya'ya
İsviçre'ye Lozan'a
dünyaya
şan olsun kanadınız
baştan sona umutla
ve ilmn1a
yazdığımız

destan olsun
yoluna
can alıp verdiğiniz
vatan olsun
kanıadınız

özgür
ve
bağımsız

uçun

kuşlar

lmzeybatıdan
güneydoğuya

Anadolu'ya

doğru

Traıkya'dan

aylardan Ekim
ve miJletim olsun
kanadın ız
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bin dokuz yüz yjrmi üçte
sonsuza dek zamansız
ve kayıtsız şartsız
bizim olsun
kanadın ız
işlenmiş

topra:k
göl ve ııınıaJk
ve yaşamak
çaJışmaıl{.

yoksulluğu aşmak

olsun

kanadınız

özgür
ve
bağımsız

uçun

kuşlar

kuzeybatıdan
güneydoğuya

Anadolu'ya
Trakya'dan

doğru

karış kaı-ış

şarkı

olsun

tüııkü

olsun
serna.h olsun
baıış olsun ıkanadınız
haJay olsun
yıldız

ve
ay
olsun
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kanadmız

«Sen Türkiyem Kadar..•
aydmlıJ\:

ve

güzelsiıl »

sen
Mustafa Kemal'sin
asker
ve başöğretmeı1Si n
bilesin
emin ellerded:lı·
emanetin

«Aydınlık

ve Gi.izelsin»

sen
Türkiyemsİ n

ülkeınsin

yol olursun dört yanda
fa:briıka ve okul olursun
su olursun Harran'da
Sen
Türkiyemsin
aydınlık ve güZ'elsin
özgür irademsin
iHkemsin
lbölünrnezsin

senin için çalışır insanlarımı ı
senin için üretir
seni
yüceltir

İl1Sanlarım ız
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-Senin

içindiı·
kavgalarımız-

Senin d:ilinde doğar
sever ve ölür
insanlarımız

her karış toprağında
hepimiz vanz
çünkü sen
aydınlık ve güzelsin
Sen ülkemsin, Türkiyemsin!
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«i R i S»

iKiNCiLiK öDüLü

Semih SERGEN

öLüM KALIM SAV AŞI

DESTANI
Bu

destaıı;

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 75 inci Kuruluş Yıl Dönümünde bu g-öı·kemli eserin başmiman Yüce Atatürk'e, dava arkaclaşlaı·ına, bu yurclu ve bu günleri yaratmak
için canlarını veren şehitlerimizin aziz hatıraları na adanmıştır ...
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Türkiye
Selam TüTIKtYE:
Acısını canımda

Sevincini kammda duydum,
Kara e1mıeğ·im, ıbillür suyum ~
Hasretim, özlemim, hereketim
Selam cauıınclaıı aziz 'bildiğim memleketim!
Destanlar gö\·erir tarlalarında
Al tm türküler boy Yerir.
Bazen Karacaoğlıaıı
Bazen Yunus seslenir.
Selam sevda y:üklü maııiler.
Selam bozbulanık 1ıiımiler.
IIalaylar, Horonlar, Bar.lar, Sinsinler.
Selam ıka.r üstünde açan çiçekler.
Selam yılclızları kıskanchran ·b öcekler. ..
pare pare dumanlı dağlar»
T~woslar, Ilgazlar, Palandokenler.
Selam Menderesler, selam Meıüçler
Selam Kızılı.rmak, Fıra.t, Gedizler.
Selam sarı. sıcak.
B1llfır 'billur kar.
Selam çelişkiler yaşanan diyar.
Bereketin doruğ·u
Selam,

«·başı

Yokluğun hası

Selam Türk'ün kader
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coğrafyası. ..

Ağıt

B u nasıl İzmir?
ölüm kol geziyor Kadifekale'de
Bornova'da, Urla'cla, Bayremyeri'nde.
«İzrnir'in ,i çinde vurdular beni»
Vay gülüm.
« Al ıkanlar içinde koydular beni».
tınbat'la gelen serinliği değil A·k deniz'in
Yapış yapış pis kokusu Paliıkarya'nın
Bu nasıl Alıtalya?
B u nasıl Mersin?
Antep'te ayrı kıyım, ayrı talan Urfa'da.
ölüm kol geziyor ölüm
Edirne'de, Bm·sa'da.

artık

Bu nasıl istanbul?
Her yan ı düşman çizme si.
Bu nasıl üsküdar?
N asıl Beşiktaş?
Deniz derya düşman gemisi.
Vay güLüm gülüm
Kırıldı ·lçanadım kolum.
Kara günde kara sancılar içinele Anadolu.
Şerefe kalkıyor ~radeh}er Saclıç

Yeni sahipleri şerefhıe Tüı'k yuı~dunun.
Sustu çoağıltısı gür ırmakların
Kalmadı denizlerde bet bereket.
Ekinde bol'luk
Meyveele tat.
Yukarıda gök sustu, aşağıda yer.
Kopsun ıkızılca kıyamet
Tutsak yaşayaca:ksak eğ·er.
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ilk Söz
Yorgun atlaı· kan kuşanıp sürdüler
Gecey·e uzandı gölgeleri.
inançlarının gümrah ışığında
Gönüllerince özgürdüler ...
Sevda

değ·il

de nedir
duyulan bu delice tutku?
Sevda değil'lmra sev da!
Alımlı bir besmeleydi yüzleri
Etir gizli yemincliler ...
Vatıan topraıkiarına

Yalan, 'kaypa'k sevgilerle

yarınlardan

umutlu olmak

Koııkunun kıraçlarında iıkibüklüm

Onursuz sabahlardan medet umanlar
Haindiler ... Kördüler ...

ölümü uzak ninnilerde tanıyıp sevmiştiler.
«Ya gazi ol ya şehit»
Tanrı kelamı değilse ana kelfımı.
Yaşamak için, yaşatmak için öldüler ...
inançlarının

gürru·ah ışığında
bir besmeleydi yüzleri.
Yeni teriemiş anber bıyıklarıyla
Vatan dağlarmda elpençe divan
Gaziydiler ... Şehittiler ...
Alımlı
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Kara Gece
Kararıp

Kalmaz

Demişler

«Bir ;pldız doğdu yüceden»
Bir yıldız aman
Şavkı \'urdu Galiçyıa'dan, Çanakkale'den.
Müjdeler Anadolu'ya müjdeler
B~r soluk yükseliyor inanç.la:
« Geldiıkleri gibi giderler».
B n vata11, bu güzel yurt
Ne senindir, ne senin.
Bu vatan ya Türk'ündür
Ya da hiç 'bir kimsenin ...

Ahi

Hadi

Evran'ın

Yakın Çırayı

Köriiideyin

Biz

Yol Erieri

Ateşi

çarşı esnafıyız

Kapalı Çarşı, Mısır Çarşı, Ayı1ah Çarşı
Brukırcılar, Demirciler, Ciltçiler
Terziler, Marangozlar, Demirciler.
Kan ağlar Fatih, Eyüp
Kan ağlar Zindankapı.
Alılar oflara dönüşür Kuledibi'nde
Pera'da, Lebon'da, Novotni'cle.
ingiliz'i, Fransız'ı, Hintlis'i
Yunan'ı, italyan'ı, Ermenis'i.
«istanbul'un ortasında Galata
Hanım ister düz rakıyla 3alata».
Zito vre Barba
Zito vı·e Yanakimu
« Üı'Cla durmuş yan bwkıyor kerata».
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Biz çarşı esnafıyız. Kalfalar, çırak.lar, ustala ı-,
Y aşlısı genci
Gönlümüz; inançla temiz, imanla duru
Yol erenleri Ahi Evran
işimiz: El emeğ·i göz nuru ...
Ben imalat-ı Harbiye'den K!amaC1 Hayri
Balkan Haı~binde henüz güneş vurmamı ş tt b ı yıklarıma.
Günde bir sornun ekmek
Haftada bir sarı çeyrek.
Hayri çocuk girdiOc hayat fa!bdkas ı na
Hayri Ust.:'l olduk. ..
Şu, Mı sır Çarşısı'ndan Baharatçı Hakk ı .

Bu, Sahaf.larclan Kitap Kurdu Celil
Mürekkebine cak ıp tarihini çıkartır el
Bu, Balnrcı Necdet, Mraı·angoz Kemal
Bu, Koltukçu Nuri, bu Tesviyeci Cemal...
Biz

çarşı esnafıyız istaı~bul'un.

Haıl<!ka

huJmka saygıh
Komşu rızkına tdk.
Gönlümüz; rinançla temiz, .i manla duTu
işimiz: El emeği göz nuı,u.
Art arda çoık savaş gördiik
Galiçya, BalJ\'anlra r, Seferberlik.
Çok yenilgi çok ta.lan
Böyle kahpesini görmedik.
Biz yol erleriyiz Ahıi Evran'ın
Barışta zana:at eı~balbı
Dar gününde kulu ·kurbanı vatan ın ...
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y azmasının.

Diren.mek Madem ki Namus Demek
Direniriz öyleyse

Direnmek; sayısız insana,
Yedi düvel, b~ kıtayıa.
Direnınek; en yeni silaha
Kine, nefrete, haysiyetsiz s·aldırıya.
Silahsiz cephanesıiz direnmek,
Direnmek; av ti.ifekleriyl'e, bağ bıçaJklanyla
Ya~bayla,baltay}a.
Direnmek;
Taşla toprakla, yumrll!kla, dişle, tıı11akla ...
Aza karşı çoğun
Vara karşı yokun kavgası bu ...
Direnmek namus demek.
Yaşamak yok oimrun!ak.
Sabırla be1cleyip
Bedelini aJmak akan kanm.
Direnmek; bir başilm adı AHah'a

inanmanın ...

Gözümüzün Çırası GönlümüzUn
var Kemal Paşayla

Yayiası

Kavliıniz

Paşaların Paşası

Kemal Paşam 'bize ısmaı-ladı güneşi!
Işığı ... Aydınlığı. ..
Gayn,
Karanlığı kovmak bize.
EsııG yerine koyma:k günaydınları
Hacet yoik başka söze ...
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Kemal Paşam bize ısmarJadı gündUzü geceyi .
Alaca karanlığı, saf ağı, ikindiyi.
Alıa sabahlarda buram buraım topraık burcu burc u.
Toprağı bize ısmar.Jadı Kemaıl Paşam
Gayrı bizden sorulur ağaç, dal, yapraik. ..
Kemal Pa:şam bize ısmarladı ayla yıldızı
Bin yıllık sevgi bu bin yılirk sevda
Dağına taşına Anadolu anraçlarının.
Yaş b sı genci, ıkachnı 1kızı
Şimdi bin yıllık bir tutkuyla
Yeminiiyiz korumaya ay yıldı'Zı ...

Gayrı Bir Ak Kuştur Kemal
Siperden Sipere Konar
Doğru

Paşa

mu b aşçavuşurn
mu dedikleri ?
Gece varıp da üstüroüze
El ayak çekilince.
Kemal Paş adır bir ak ıkuş olup
Düşman si perlerine ikonar
Dağın ardındaki mevzileri tararmış.
Selim Onbaşım yeminle anlattı geçende.
Kel Tepe'nin geri alındığı gece,
Erat yorgun, uykusuz serilmiş toprağa.
Bir de ne görsün Sel.i m Onbaşım nöbete kalktığ·mda?
Yanıbaşında bir !karaltı.
Davranmış siHiha,
Bakınış ki Kemal Pıaşa.
Bir bir üstünü örtermiş askerlerin,
Terlerini silermiş ...
Doğru

Essah mı başçavuşum
Essah mı dedikleri?
Günlerce gecelerce
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Dur duraıle bilmeden,
Y emeden, içmeden, dinlenmeden
Dağ taş, ova bay ır
Asıkeri, silahı, toprağı denetlermiş

Kemal
Hele hele toprağı.
Bizim olan ne varsa
Topı·ağ·ı, kurdu ıkuşu ...
Bazen sabah rüzgan, bazan uzak dağ yeli
Gözleri elleri yüreği.
öyle keskin, öyle usta, öy.le ak.

Paşa.

inanıyorum !başçavuşum

Bu vatan kurtulacak. ..

ölüm

!{alım Savaşı

Ay hilaJ biçimindeydi
26 Ağustos gecesi Kocatepe'de.
Gün yüzü bir y.ıJdız
Tam orta yerinde apaydınlık apak
Yarınlan gibi Türkiye'nin
Işıl ışıl parlaJc ...
Dünyanın en eski sahipleriydi .onlar.
26 Ağustos şafağmda
Bir bayr·a m sevinciyle uyandılar.
«Yüreklerinin yılıdızı ışığında»
önce bayram namazına durdular.
F\atihalar şavıkıdı göldeı:ıde
Dualarla yrkandı taş topra:k
Fatihalarla yer yüzüne indiler.
Gözler Afyon ovasına çalkılı
Eler teti·k te
«Ya istiklal ya ölüm» emrini beklediler.
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Var

mı

Bunun ötesi'!

Bin yıl bu dile kolay!
Bin yıldu· Anadolu, dostu Türk'ün.
Kolu kanadı
Tüten ocağı
Uzun ağır ıkirpikleriyle gelini bacısı.
Bolluık yıllarında; beti bereketi
Kıtlık yıllarında; yürek acısı.
Dile kolay bin yıl bu!
Dağı taşı

Kurdu

kuşu

Çalısı çırpısıyla

Mutlu mutsuz günleriyle anası atası.
Şimdi can üstüne can
Kan üstüne kan verecek Mehmetler
Aııası atası uğruna

Var mı bunun ötesi! ...

Sonsuz Bir Koşuydu
Afyon Ovası'ndan izınir'e
Yürek Yiirek Çoğ-alan
T~k bir nabız art:ıık Anadolu
Çarpan tek yürek.
Kocatepe'de alınan soluk
Kor olup kavuruyor
Ateş olup ya:lnyordu.
Süngüyü 'kavrayıan el Allah'a uzanıyor
Muthtluğu selamlıyordu ...
İzmir için, Bursa için, İstanbul için
Şerefe ikadeh .kald:ıranlar,
Yaniler, Sotiriler, Bar:balar;
Peçeler, çarşaflar arelma sığımp Türk anasının
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Can

tatlı

hak diyerek,
fundalar arasmda sürüı1erek
çıkarmak için bin yüz elli küsur günün,

Kıaçma:k

Çalılar,
Acısını

Kaçıyor kaçıyovdu.

Mehmetçik
Sonsubu kucaklıyordu.
«ilk hedefiniz Akdeniz ileri!. .. »
Emir lkesin
Zaferi selamlıyordu ...
Alıcı kuş olmuştu

Seni Dedik Seni Bildik
Gönül Verdik Seni Sevdik
Gözümüzün
Seninle

Bebeği

Ağladık

Türkiye

Seninle Güldük

Sen; körpe, gümı·ah sürgünü
Ulu çmarlarm.
Sen, sonsuz hız
BirJtkte vuran ,a la nabız
Çarpan tek yüreksin.
Sen, yedi düvele meydan okuyan
Mustafa Kemal' sin!
Dadaşsm, Efesin, Seymensin. »
Sen Türhlye'sin !
Sonsuza uzanıan mutluluildar üJfkesi.
Daha dıinç, daha yeni, daha çağıdaş
Barı.şa

Sevgiye
Hoşgörüye adaş

Oan Türkiye ...
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Sen; at, avrat, silah
Ula vatan diyensin.
Sen; eline, diline, !beline,
V erdiği n söze,
Ettiğin yemine güvenilensin .
Sen; savaşta yırtıcı ']{laplan
Barış ta dost yüreğim] e bilinensin
Severek yaşayan
Gülerek ölensin ...

Vaı· Varanın Süı~ Sürenin
Destursuz Bağa Girenin
Hali Buduı· Derler
Görelim Asıl Sahipleri ülkenin
Ne Derler
Nasıl Ederler?
hey!
Biz yarınlarıyız ülkenin
Düşünen gülen yarıntar!
Biz kan dökmeyi bilmeyiz.
ölümle göz göze gelmeyi
Can vermeyi bir hilal uğruna.
Kan içip, kızılcık şeribeti demeyi.
Umutsuzluk batağınıda ıboğulurken
Umut tür'küleri söylemeyi bilmeyiz.
Hiç seninıle yaşamadık ki ...
Hanım

Biz saltanat nedir ıbilmeyiz.
Fes nedir, çarşaf nedir.
Hasta adam kimdiT bilmeyiz
Görmedi:k ıki...
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Biz yarınlarız!
Düşünen bilen yarınlar.
Evimi~in direği awcalarımızı

Gülereık

yolcu etmeyi bilmeyiz ölüme.
Gözümüzün 'bebeği oğu1Iarımızın
Şehit haberini alınca
~ata:n sağ olsun demeyi.
Kan, barut, ydkıluk nedir bilmeyiz,
Acı nedir bilmeyiz
Tatmadık

Biz

iki...

yannlarız !

Düşünen,

gören yarınlar.
Dünü siz yaşadınız
Biz yargıJarız.
Siz yarattınız
Biz yaş·atınz yarına yarınlara.
Biz, ülkenin erkeği ikızı
Bayrağı, ayı, yıldızı

Şöyle hiHne kararımızın görl\ilü yüzü:
Güzelden doğrudan yana ne varsa
özg·ürlükten 'bağımsızlıiktan yana
Sendendir Atatüııküm.
Gazilerim Şehitlerim sizden.
Size saygı, size rahmet
Genç Türikiyemizden ...

Sen Mustafa Kemal'sin!
Alın terim, göz n urum!
Sen ölüm üz en yüce Türk!
Sevincim, ikıvancım, onurum ...
Sen yeni Tüı1tiye'nin ilk mimarı
ilk harcı IJmran
Çatıyı

iJk

çatansın.

Sen ilk öğretmen
Başkumandan

Ulu önder
67

Şavkı yarınlara vuransın.

Çarpan yürek, akan kansın
Sana nasıl sesl'eneyim?
Sen ibaştan başa vıatansın ...

()8

üÇüNCüLüK öDüLü
«AB D I M»
H. ihrahim GüLEÇ
(Aşık Beyani)
DESTANIMIZ
Bir zaman geldi ki vatan

tanımar

Olduğunu halkın gördüğ·ü

gündür,
Fertler birbirinden teselli umar,
Kur tuluş yolunu sorduğu gündür!
Cihan harbindeki yenilgimize.
Bakarak saldırdı düşmanlar bize,
On beş Mayıs ' ta da izmirimize,
Şu kah pe Yunan'ın girdiği gündür!
itilafçıların şuursuz

sözü,
Mondros Sulhu ile s uçladı bizi,
Dört yönden bölmeye vatanımızı,
Hayalperestlikle geldiği gündür!
Menemen, Manisa, Turgutlu konu,
Kuvayi Milliye korudu onu,
Şehit Hasan Tahsin ilk kurşununu,
Sıkarak hareket verdiğ·i gündür!
Kemal

Paşa

hemen bilince erdi,
nezdinde hasbıhaJ kurdu,
Kendini müfettiş tayin ettirdi,
Kurtuluşa göğüs gerdiği gündür!
Padişah
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Fransız

Antep'le Maraş'ta dehşet,
Saçarken içte de isyanlar bir dert,
Sütçü imam bitsin diye bu şiddet,
Şahin Bey'le karşı durduğu gündür ı

Paşa

istanbul'dan çıkınca yola,
Gemide denizler dar geldi ona.
On dokuz Mayısta girdi Samsun'a,
Orduyu teftişe vardığı gündür ı
Samsun'da bir hafta kalıp çalıştı,
Uygun yerdir diye Havza'ya geçti.
Mitingler yaptırıp plan görüştü,
Kafasını buna yorduğu gündür ı
Damat Ferit Ermeni'ye özerklik,
Verilsin deyince kükredi Türklük
Müdafaa-i Hukukaradı hirlik,
Vahdettin bağnnı kırdığı gündür ı
Azimle yürürken şu Kemal Paşa,
ölümlü tuşa.
Dönmedi hizmetten alındı boşa,
Aziolup görevin sürdüğü gündür ı

Padişah çağırdı

Amasya Tamimi mühimdir bizce,
Erzurum, Sivas'ta kongremizce.
Her ilden üç üye seçtik özgürce,
Temsilcinin meclis kurduğu gündür!
ölmeden istiklal elden alınmaz,
Manda ve himaye kabul olunmaz.
Azınlığa ayrıcalık verilmez,
ülke lbir bütündür dendiği gündür ı
Dokuz yüz on dokuz Aralık ayı,
Heyet merkez seçti şu Ankara'yı.
Al bayrak süsledi yurdu burayı ı
HilaJi göklere serdiği gündür ı
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istanbul'a girdi ingiliz birden,
Marmara'da namus tiksindi kirden.
Tüfekle sopayla halk kalktı yerden,
Lekeyi yüzünden ırdığı gündür!
Dokuz yüz yiı·mide yirmi üç Nisan,
ilk Meclis açıldı büyük şeref şan.
Yetmiş sekiz vekil on bir de bakan,
Şeklen Cumhuriyet doğduğu gündür!
Sevr Antiaşması'nı padişah yaptı,
Temsil heyetimiz bunu reddetti.
ilk Anayasamız kabul edildi,
Millet o barışı yerdiği gündür!
ingiliz, Fransız, italyan ancak,
Çekilince yardım başladı hey hak!
Kimi mermi taşır kimisi erzak.
Kimi çarık çorap bulduğu gündür!
Ruslada ilk defa antlaşma yaptık,
Aras, Arpaçay'dan onu çıkarttık
Toprak için her çileye katlaı1dık,
Herkes ektiğini derdiği gündür!
Kazım Karabekir durarak karşı,
Kars'a girip öyle yaptı savaşı.
Ermeni bıraktı Sarıkamış'!,
Onun defterini dürdüğü gündür!
İsmet Paşa İnönü'de Yunan'ı,

iki kez püskürttü tarihte namı .
Başta Eskişehir, Kütahya bunu,
Unutmaz hasmını koğduğu gündür!

Meclis,

Marşıımı'la açtı

celseyi,
seçti Kemal Paşa'yı.
Mareşallik ile gazilik payı,
En yüksek rütbeye erdiği gündür!
Başkomutan
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Saltanat dağ·ıldı, yok oldu derken,
Sakarya harbini başlattı Yunan.
Ona kan döktürdü şu başkomutan,
Mehmed'in çemberi yardığı gündür!
Ordan Çal

Dağı'nda

geeeli gündüz,
ettik biz.
Şehit düştü tam dokuz yüz erimiz!
Cepheyi kan ile kardığ·ı gündür!

Sathı müdafaayı şiar

Gazi Kemal hemen Fevzi Paşa'yı,
Genelkurmay seçip tuttu köşeyi.
Halide Edipler çekti tasayı,
Saçına karalar ördüğü gündür!
Eski kilimlerden çok kaput diktik,
evi söküp tren işlettik
Bir tepe uğruna bir tümen verdik,
Topların hedefi dövdüğü gündür!
Ahşap

Yirmi altı Ağustos Kocatepe'den,
« İlk hedef Akdeniz! » emri cepheden.
Otuz Ağustos'ta aman vermeden,
Yunan'ı denize sürdüğ·ü gündür!
Lozan'da biz çizdik sınırımızı,
Tüm dünya tanıdı onurumuzu.
İsmet Paşa yaptı barışımızı,

Mertçe bıyığını

burduğ·u

gündür!

Yirmi dokuz Ekim, sene yirmi üç,
Cumhuriyet ilan oldu aldık güç.
Reisicumhurdur Atatürk sonuç,
Kanunla yarayı sardığı gündür!
işte hakimiyet kayıtsız şartsız,
Egemendir ulus her insan farksız.
Sistem demokrasi milletin son söz,
Buna damgasını vurduğ·u gündür!
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Gazi başöğretmen, inıkılap harfte,
erkek eşit hep aynı safta.
Laikliği seçtik inancım başta,
Herkes ileriyi gördüğü gündür!
Kadın,

Uygarcamedeni kanuna geçtik,
Bilim teknik ile çağa yol açtık.
Çok partili olup seçildik seçtik,
Toplumun tek fikri boğdu ğu gündür!
Yılınadan gelişen

bu büyük Meclis,
başardı çok iş.
Demokratikleştİk azmimiz yarış,
Hukuk üstün deyip uyduğu gündür!
Dünyaya örnektir

otohanlar yapıldı,
asma köprü çatıldı.
iki kıta birbirine katıldı,
ülke kabuğunu yırttığı gündür!

Sarp

dağlara

Boğazlara

Savaşan Şahin'le, Türksat uydumuz,
Göklere hakimiz, yoktur kaygımız.
iki binli yıllar hedef lmstimiz,
Zamanın hizmetle dolduğ·u gündür!

GAP barajı ile çok yer sulandı,
Enerjiye dönüp fabrikalandı.
Türkiye kalkmıp devran dolandı,
Sosyal çark ufkunu d eldiği gündür!
özel mülkiyetle hür alış veriş,
insan haklarında ileri görüş.
Düşüncemiz özgür fikrimiz banş,
Beyani bu hissi duyduğu gündür!

73

üÇüNCüLüK öDüLü
«YARIŞ»

Halil KARABULUT
ULUSAL EGEMENLiK DESTANI
1. BöLüM

Kulak verin şu tarihin sesine
Nelere katiamyordu bu Millet
Eskiden istibdat idaresine
Ne için dayanıyordu bu Millet?
temelden başlamak söze
Nasıl çıktık, kim çıkardı bu düze
N asıl erdik egemenliğimize
Ya nasıl u yanıyordu bu Millet?

Maksadım

Başımızda

olan bir padişahtı
üstündeydi saltanat tahtı
Ona bağlı idi ulusun bahtı
Bunu kader sanıyordu bu Millet.

Halkın

Vatan onun idi Millet onundu
Baba malı idi devlet onundu
Hakimiyet, salahiyet onundu
Korkusundan sayıyordu bu Millet.
Padişaha

kimse karşı gelmezdi
Seçilme bilmezdi seçme bilme'Zdi
İdarede söze sahip olmazdı
Ancak vergi sunuyordu bu Millet.
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Ne demokrasi vardı, ne cumhuriyet
kendi yoktu hürriyet
Doğduysa da iki kez meşrutiyet
Sade adın tanıyordu bu Millet.
Adı vardı,

Yüzyıllarca

böyle devam ederken
eller giderken
Savaştan savaşa sürühlenirken
Küçülüyor, sınıyordu bu Millet.
Biz geri

Yıl

kalmıştık

bin dokuz yüz on dörte

ermiştik

1. Cihan Harbi'ne girmiştik

Yüzbinlerce evlat

şehit vermiştik

Acıdan kıvranıyordu

bu Millet.

Nihayet yorulduk nsandık bıktık
Ortaklarımızia yenilclik çıktık
Orduyu dağıttık, silah bıraktık
için için yanıyordu bu Millet.
30 Ekim bin dokuz yüz on sekiz
Ne uğursuz geldi bi'Ze bilseniz
O gün esarete mahkum olduk biz
Her yönden bağlanıyordu bu Millet.
Galipler o günü ağır sattılar
Mondros'ta bir belge imzalattılar
Sanld idam sehpasını çattılar
idama yoUamyordu bu Millet.
Mütareke denen ölüm fermanı
Koymaınıştı bizde takat derınanı
Çarkı felek ters çevirip devranı
Yardan yuvarlanıyordu bu Millet.
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Uygulanıp

mütareke şartları
her yandan savaş kurtları
işgale başlandı Türk'ün yurtları
Yürekten dağlanıyordu bu Millet.
Saldırdı

Meğer buna önce karar almışlar
Türkiye'yi bölüşmüşler, bölmüşler
Şimdi sahip olmak için gelmişler
Buııa hayıflanıyordu bu Millet.

ingilizler Antep, Maraş, Urfa'da
Fransız Adana, Çukurova'da
Halyanlar Antalya'da, Konya'lla
Kaybetmekte canı yurdu bu Millet.
istanbul'u

ortaklaşa almıştı

Donanınas ı

Marmara'ya dolmuştu
izmir Yunanlarca işgal olmuştu
Ta yürekten kanıyordu bu Millet.
Gemi, vapur, trene el koydular
Haber alıp verene el koydular
Hükümeute frene el koydular
Nefretle bakınıyordu bu Millet.
Hele azınlıklar fırsat buluyor
Her birisi bir Uırafta uluyor
Kürt, Ermeni birer devlet oluyor
Çembere alınıyordu bu Millet.
Kurulmuştu

bir çok dernek, cemiyet
Kimi iyi, kimi kötüydü niyet
Hasılı çok fena idi vaziyet
Gün günü yıpranıyordu bu Millet.
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Mavrimira, Pontus cemiyetleri
Yunanlı içindi faaliyetleri
Türk kanı dökerdi parazİtleri
Pusuyor saklanıyorrlu bu Millet.
istanbul'daki Rum Patrikhanesi
Ve nerde varsa Rum kilisesi
Hepsi olmuştu silah deposu
Korkup kaygılanıyordu bu Millet.
Kürt Teali Kürdistan kurmak için
islam Teali Konya'yı kurtarmak için
Çalışıyor hedefe varmak için
Yer yer parçalanıyordu bu Millet.
ingiliz'i SevenleT Cemiyeti
Hepisinden kötü idi niyeti
Vardı iki türlü faaliyeti
Asla anlayamıyordu bu Millet.
Açık

: Osmanlı'yı himayesiydi
Gizli : Yurdun işgali gayesiydi
iki yüzlü ingiliz hilesiydi
Zaten inanamıyordu lbu Millet.
iyiydi Trakya

Paşaeli

Trakya'yı koruroaktı

emeli
Reddi ilhak Yunan'dan endişeli
Korkup kuşkulanıyordu bu Millet.
Trabzon'da Ademi Merkeziyet
Merkezden ayrılmak ondaki niyet
Rumlardan korunmak içindi gayret
Tedbirli davranıyorrlu bu Millet.

77

illeri Hukuku Milliye
Ermeni'ye
Toprağıını kimseye verınem diye
üstüne alıamyordu bu Millet.
Doğu

Doğu'yu kaptırmamak

İtilaf

devleti denen imansız
Devletler hep birbirinden amansız
Zulüm yapıyordu halka ·v-icdansız
Yanıyor korlamyordu bu Millet.
Bir tarafta kafirlerin vahşeti
Bir tarafta eşldyanın dehşeti
Bir tarafta açlık kıt maişeti
Her yandan darlanıyordu bu Millet.
Yorgun bitkin, yürüyecek haJi yok
Fakir yoksul parası yok, pulu yok
Har edecek silahı yok, yolu yok
Umutsuz çırpınıyordu bu Millet.
üç lutada geçerken emri, sözü
Şimdi kurt elinde bir yemlik kuzu
Çaresiz kadere olmuştu razı
Ağlayıp sızıamyordu bu Millet.
Ayaklar altında ırz, namus, can, mal
Memlekete çökmüş idi bir melal
Kaybedilmek üzere vatan, istiklal
Teslime zorlanıyordu bu Millet.
Osmanlı

Devleti korkak avare
bu gidişe bir çare
Doktordan umut yok kangren yare
Mecalsiz saliamyordu bu Millet.
Bulamıyor
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Düşman gün gün ileriye gitmekte
Hükumet aczini belli etmekte
Vahdettin taht kaygısını gütmekte
Başından utanıyordu bu Millet.

millete güvenemiyor
İngiliz'in korumasın istiyor
Kimi Amerika mandası diyor
Kararsız çalkanıyordu bu Millet.
Padişah

Halk devletten umudunu kesince
Çare düşünüyordu ince ince
Esaretin sam yelleri esince
Artık ayaklanıyordu bu Millet.
Yunanlılar

ilerliyorken kolay
Karşı koydu batıdaki üç albay
Bundan sonra artık kızıştı olay
Hasmını karşılıyordu bu Millet.
Kazım

özalp, Bekir Sami ve Şerif Aker
Ellerinde vardı bir miktar asker
Yunanlılarla savaşa girdiler
Bundan örnek alıyordu bu Millet.
Memleket çapında ve yöre yöre
Bir heyecan yayılmıştı her yere
Yapılmakta gizli Dernek, kongre
Derlenip toplanıyordu bu Millet.
Köy köy şehir şehir ve belde belde
Harekete geçti ne varsa elde
Karatüfek elde kaması belde
Cepheye yollanıyorrlu bu Millet.
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Güney cephesinde milis çeteler
cephesinde yiğit efeler
Çoluk çocuk genç ihtiyar neneler
Uyanmış şahlanıyordu bu Millet.
Batı

Halkta azim, gayret, yurt aşkı çoktu
Yalmz güç birliği, teşkilat yoktu
Bunu yapmak için önder gerekti
Kurtarıcı arıyordu ıbu Millet.
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2. BöLüM
TEŞKiLATLANMA

Var idi orduda bir yiğit subay
Onu pek sevmezdi hükumet, saray
Demediği için herkese hay hay
Pek göze batardı Mustafa Kemal.
Saray' dan değil; O, milletten yanaydı
Rejimde cumhuriyetten yanaydı
Demokrasi, hürriyetten yanaydı
Ulusuna yardi Mustafa Kemal.
çıkarını

güderdi
tenkit ederdi
Onun derdi idi ulu sun derdi
Diktaya kızardı Mustafa Kemal.

Hep milletin

Yanlış yapanları

Görüyor ahali eziliyordu
Türklük mahvolacak seziliyordu
Ta cam yürekten üzülüyordu
Uyku mu tutardı Mustafa Kemal.
Bir gün düşman gemilerini görmüştü
Geldikleri gibi gider demişti
Onları kovmaya ahdeylemişti
Bu alıdinde durdu Mustafa Kemal.
Millet

egemenliğ·ine dayalı

Bağımsız

bir Türk Devleti kurmalı
idaresi cumhuriyet olmalı
Fikriyle yaşardı Mustafa Kemal.
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Düşman her taraftan yurdu sararken
Herkes kurtuluşa çare ararken
Her biri bir yönde 'kafa yorarken
Kararnu verdi Mustafa Kemal.
Doğuda

orduyu etmeye teftiş
Tayin ettirmişti ıkendin müfettiş
Yurdu kurtarınaktı hakikatte iş
Bu fikri saklardı Mustafa Kemal.
Birlik gerek, dirlik gerek diyerek
Kotkak değil, erlik gerek diyerek
Can baş fedakarlık gerek diyerek
Ortaya at sürdü Mustafa Kemal.
On dokuz Mayısta Samsun'a çıktı
Milli mücadele bayrağın çekti
Gerekirse eğer Cc:'tn verecekti
Kurtarmaya yurdu Mustafa Kemal.
Bu Millete layık değil bu zulüm
N e adalet ka)bul eder ne ilim
Parolamız ya istiklal ya ölüm
Diyerek haykırdı Mustafa Kemal.
Aranıp

dururken böyle bir lideT
onu bak işte kader
Sevinsin artık bahtı kara mader
Beldenen doktordu Mustafa Kemal.
Göndermişti

Asker sivil memur umum vatanda
Kaynaşma ıbaşladı bütün her yanda
Mitingler yaptırdı kısa zamanda
Milleti coşturdu Mustafa Kemal.
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Mitinglerle memlekete can geldi
Ruha iman bedeniere can geldi
Umut sevinç geldi heyecan geldi
Sanki aşı vurdu(*) Mustafa Kemal.
Samsun'a çıkalı daha 'b ir aydı
Amasya'dan yurda bir tamim yaydı
Yapılacak işi hep bir bir saydı
Emirler buyurdu Mustafa Kemal.
Bakın! O, tamirnde ne söylüyordu
Kurtaracak istiklali ve yurdu
Yine bu ulusun azmi diyordu
Hep hu sözde durdu Mustafa Kemal.

Kurmak için yurtta birlik teşkilat
Çekiyordu gece gündüz müşktilat
Boşa geçirmiyordu hiç bir saat
Sanmayın uyurdu Mustafa Kemal.
Memlekete sam yelleri esmişti
Herkes Osmanlı'dan umut kesmişti
işte o Samsun'a ayak basmıştı
Yardımcı Hızır'dı Mustafa Kemal.
Milletini seven aşık gelmişti
Milletin sevdiği maşuk gelmişti
Karanhk vatana ışık gelmişti
Bir güneşti, nurdu Mustafa Kemal.
öyle sarıldı ki millet Kemal' e
Dost düşman hepsi şaştı bu hale
O bir sığınaktı, bir muhkem kale
Koruyucu surdu Mustafa Kemal.
(*)

Aşı

vurdu

(Aşı yaptı manasına)
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Osmanlı devleti hükumetleri
Sevmiyordu milli hareketleri
Çağırıyorlardı hemen gel geri
Onlarca mu'Zıı·dı Mustafa Kemal.

Verseler de üst üstüne emiri
Fakat emir kesmiyordu demiri
Bu yolda dinlemiyordu amiri
Azminde dun1rdu Mustafa Kemal.
Hayli sürdü bu düello bitmedi
Peki deyip istaı:rbul'a gitmedi
Padişaha da itaat etmedi
işinde oturdu Mustafa Kemal.
O böyle saraya tutunca kafa
Görevinden aziedildi Mustafa
Hemen kendisi de etti istifa
Rütbeyi sıyırdı Mustafa Kemal.
istifayı duyurunca dört yana
Millet daha fazla bağlandı ona
Dünya hayran kaldı bu kahramana
övü11çtü, gunu·du Mustafa Kemal.

Bundan soma asi ilfm olundu
ölüm cezasına karar alındı
Yakalamak için haber salındı
Korkmadı, cesurdu Mustafa Kemal.
Yapılırken

ilk Erzurum Kongresi
Kendisi seçildi kongre reisi
Orda kabul oldu halk iradesi
Fikrine uydurdu Mustafa Kemal.
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Vatan bir bütündür bölünmez dendi
Manda filan kabul edilmez dendi
Kimseye imtiyaz verilmez dendi
Dünyaya duyurdu Mustafa Kemal.
Milli egemenlik kayıtsız şartsız
Millete aittir demişti yayınız
işte burda kayda geçti nizasız
Büyük iş başardı Mustafa Kemal.
Kongre bir temsil heyeti seçti
Başına yine Mustafa Kemal geçti
Bu kongre Sivas'ın yolunu açtı
Hedefe yürürdü Mustafa Kemal.
Milli kuvvetleri denetmek için
Teşkilatıanınayı yönetmek içiıı
Düşmanı durdurup felç etmek için
Su'baylar gönderdi Mustafa Kemal.
Yaklaştıkça Sivas Kongresi
istanbul'un artmıştı endişesi
Meydana çıktı o korkunç fitnesi
Tehlikeye girdi Mustafa Kemal.

Duyuldu ki Sivas basılacakmış
Kemal Pa~a tutup asılacakmiş
Az kaldıki essah olacakmış
Karşı tedbir aldı Mustafa Kemal.
Ali Galip anlaşarak sarayla
adam tutmuş imiş parayla
Yola çıkmış o ibirkaç maskarayla.
önledi durdurdu Mustafa Kemal.

Meğer
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Ankara istanbul yarışıyordu
Kah bozuşup kah banşıyordu
Ali Galip işi tamam ayırdı
Bağlan kopardı Mustafa Kemal.
Sivas Kongresi dört Eylülde açıldı
O yine kongreye başkan seçildi
Her iş müzakere olup geçildi
Yoluna koydurdu Mustafa Kemal.
Millet vekilinin umumiyeti
Tasdik etti Milli: Hakimiyeti
Çoktu bu kararın ehernm.iyeti
Memnundu, mesrurdu Mustafa Kemal.
Bu kongrelerle birlik sağlandı
Demekler birleşti dirlik sağlandı
Memleket namına varlık sağlandı
Mayayı tutturdu Mustafa Kemal.
istanbul'da son toplanan mebuslar
Misakı Milllye karar aldılar
istanbul işgale uğradı tekrar
Çok üzülüyordu Mustafa Kemal.
Sivas'ta seçilen temsill heyet
Artlk Ankara'ya etti hareket
Tamam kurtulana kadar memleket
Hep çalışıp durdu Mustafa Kemal.
Gördü beklenecek zaman kalmadı
istanbul'la hiç anlaşma olmadı
Yeni millet vekillerin topladı
Birlik oluşturdu Mustafa Kemal.
23 Nisanda Meclis açıldı
Kendisi Meclise başkan seçildi
Millet egemenliğine geçildi
Hükumeti kurdu Mustafa Kemal.
6

3. BöLüM

TüRK iSTiKLAL SA VAŞI
Kurulunec't yeni halk hükümeti
Son buldu saltanat hakimiyeti
Arttı Osmanlıların husumeti
Bal: ne miişkülatlar göı·üldü oğ· nl.
Damat Ferit ile Vahdettin Sultan
Olmuştu Mustafa Kemal'e düşman
Destekleyip çıkarttılar çok isyan
Heı· taraf ateşle sarıldı oğ·uı.
ilk Biga'da ayaklaı1dı Anzavuı·
Bolu, Düzce'de de çıktı bir gavur
Bolu, Düzce de de çıktı bir gavur
Sonra Yozgat'ta da bozuldu huzur
isyan memlekete serildi oğ·ul.
Ferit Paşa gökten yağdıı·dı kini
Bahane eyleyip devleti dini
Kamçıladı cahillerin hissini
Hilafet ordusu kuruldu oğul.
Çerkez Etem iyi işler yapmıştı
Amma sonra doğru yoldan sapmıştı
isyan edip ordu ile çarpıştı
Kaçtı Yunanlı'ya sanldı oğul.

Yeni hükümet düşünüp sonunu
Almak için isyanlarm önünü
Yaptı hıyaneti vatan kanunu
Keskin mahkemeler kuruldu oğul.
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Kemal Paşa düşünüp gündüz gece
önlemini almıştı çok iyice
Askeri kuvvetleriyle böylece
Bütün isyanlar bastırıldı oğ·ul.
itilaJ devleti denen devletler
Osmanlı'yı sulha davet ettiler
Sevr'de bir anlaşma imzalattılar
Başımıza çorap örüldü oğ· ul.

O galip devletler gayet zalimeli
Barış dedikleri büyük zu1Umdi.i
Tek kelime ile Türk' e ölümdü
Reddedildi hem de yeriidi oğul.
Bir tarafta içte olan isyanla
Bir taraftan dıştan gelen düşmanla
Bir taraftan Ferit ile Sultan'la
üç yönlü savaşa girildi oğul.
Memlekette pek korkunçtu manzara
Düşmaıı sokulmuştu ta ortalara
Gerek vardı düzenli ordnlara
Bu işin üstünde duruldu oğuı.
Yunaıı Eskişehir'e

kadar

gelmişti

Kuvvetimiz zayıflığın bilmişti
Gediz'de bir mulıarebe olmuştu
Yenik düştük hisler gerildi oğul.
Yunan

başarı kazanınca

Tekirdağı'na saldırdı

bir parça
rahatça

Çetin savaş oldu Karaağ·aç'ta
Trakya elden çıkarıldı oğul.
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Ordumuza taze kuvvet katıldı
Araç gereç silahla donatıldı
üç yönde üç 'b üyük cephe tutuldu
Yiğit komutanlar verildi oğul.
cephesinde Albay ismet'ti
Güney cephesinde Albay Refet'ti
Kazım Karabekir Doğu'ya yetti
Ermeniler yurttan sürüldü oğ·ul.
Batı

Ermeni'yi sürünce
Gürcüler de korktu bunu görünce
Ardahan, Artvin'i bize verince
Onlarla da sulha varıldı oğ·ul.
E:azım Paşa

Güney cephesinde hain Fransız
Ermeni'yi öne sürdü imansız
Halka nice zulüm yaptı vicdansrz
Her bir yöre kana karıldı oğul.
Adana'da nice darbe almıştı
Uıfa, Maraş'ta da rezil olmuştu
Ankara'ya ateşkese gelmişti
Yirmi günlük izin verildi oğul.
Heddedince Sevr'i yeni hükumet
Saldırttılar Yunaıı'ı cebri kuvvet
Yeneli İnönü'de iki kez İsmet
Şöyle yerden yere vuruldu oğ·ul.
italya, Antalya, Konya ilieri
işgal eylemişti evvelden beri
Kendi kendisine çekildi geri
Artık o yöreler hür oldu oğ·ul.
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Hem

savaşta

hem siyasi sahada
geldi bize art arda
Hem Afganistan'la hem Moskova'da
Düşmanlık dostluğa çevrildi oğul.
Başarılar

Yirmi Temmuz bin dokuz yüz yirmi bir
biz aldık tedbir
Elden çıktı Kütahya Eskişehir
Bu kez talih bize danldı oğ·ul.

Yunanlı saldırdı

Ordumuzun hu kere yenilgisi
Heyecana gark eyledi Meclisi
Çok yükseldi muhaliflerin sesi
Sorumlu arandı soruldu oğ·ul.
Sürerken Meclis'te bu gergin ahval
Dediler orduyu ele al derhal
Başkumandan oldu Mustafa Kemal
Meclisin yetkisi verildi oğ·ul.
Kemal Paşa dedi Türk ulusuna
öz veririm yurdun kurtuluşuna
Orduyu çekti Sakarya doğusuna
Mecliste telaş giderildi oğul.
Başkumandan

olunca Kemal Paşa
Orduyu teftişten başladı işe
Araç gereç silah giyim ia~e
Bütün noksanlar giderildi oğul.
Çoban sürüsünü koyunu verdi
Çiftçi öküzünü tosunu verdi
F a!kir giysisini donunu verdi
Asker yedirildi giydirildi oğul
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KadınJaı· silkindi takılarını
Demirciler yaptı silahlarını
Çarıkçılar dih.-ti çarıklarılll
Ne varsa orduya deriidi oğul.

Analar kucakta bebekleriyle
Mermi çekti ·b in bir emekler ile
Kağnılar develer eşekler ile
Cepheye erzak götürüldü oğul.
Hasılı efendim bütün bir Millet
Maddi ve manevi oldu tek kuvvet
Kurtulana kadar bütün memleket
Gösterdi azimle dirayet oğul.

çetin başladı
almak düşleeli
Amma gördü ki bir hata işledi
Büyük zayiat verdirildi oğul.
akarya

Savaşı

Düşman Ankara'yı

Bir zaman ordumuz hayli daraldı
Müdafaa hatlarımız yarıldı
irtibat kesildi işler zorlaştı
Kemal'den şu emir verildi oğul.
« Hattı müdaf&:'l. yoktur, sathı müdafaa
O satıh bütün vatandır. Vatandaşın kanı
ile ıslanmadıkça terk olunamaz. »
Bu emiri alan Türk birlikleri
Dinlemedi hat mat ileri geri
Kovarken hasmııu gerisin geri
anki mesafeler clürülclü oğul.

Yardır
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Sakarya Meydan Harbi dendi bu haı·be
ünü şam gitti şark ile garba
Kemal Paşa vurdu öylebir darete
Ynnanlı'ıun beli kırıldı oğul.
Zafer bütün memlekette kutlandı
Ulus sevinç duydu güldü mutlandı
Artık kurtuluştan çok uroutlandı
Sanırsın bayrama erildi oğul.
Bize kazandıran bu şeref şanı
Meclis tebrik etti Başkumandam
Bir kanunla ona gazi unvaııı
Mareşal ri.itbesi verildi oğul.
Sakarya'da gürleyen Türk'ün se::;i
Oldu düşmanla dostluk vesilesi
imzalandı Ankara itila-namesi
Fransız geri gönderildi oğul.
Yunanlılar

ile müttefikleri
Kemal'e sulh teklifleri
Tatmin etmeyince söyledilcieri
istekleri geri çevrildi oğul.
Yaptılar

Ordunun noksaıu tamamlanmıştı
Büyük Taarruz'a hazırlanmıştı
Bir meydan savaşı planlaunuştı
Plan orduya bildirildi oğul.
26 Ağustos erken cephede
Kemal Paşa hazır Kocatepe'de
Taarruz emrini vermiş Mehmede
Sanırsın ki yer gök yarıldı oğul.
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Top gürnbürdemesi silah sesleı·i
Mehmetçiğiıı Allah Allah sesleri
Palikaryalarm ah vah sesleri
Dü§man imha oldu kırıldı oğul.
Türk ordusu dört bir yandan el ele
Düşmanın üstüne saldı velvele
Kurt kuş zannettiler oldu zelzele
Cephe sanki yandı kavruldu oğul.
DurnJupınar da

30 Ağustos günü
Yapılmıştı Türk'ün zafer düğünii
Duyuldu dünyada Kemal'in ünü
Dost sevindi düşman yeriidi oğul.
1

Kemal Paşa verdi şu emirleri
«Ordular ilk dedefiniz Akdenizdir ileri»
Durdurmak mümkün mü Mehmetçikleri
Düşman Akdeniz'e sürüldü oğul.
Meydan Savaşı
tarihinde yoktur bir eşi
Ta.rrL:1.Illen ezildi Yunan'ın başı
Yılan gibi yerde süründü oğul.

Adı Başkumandan

Savaş

Türk ölmüştür diye göbek atanlar
Bizans hulyasıyla çalım satanlar
Merkez Ankara'yı hedef tutanlar
ulara gark oldu karıldı oğul.
Böyle zafer kaydetmerli bir
Dünya efkarına eyledi tesir
Tirikopis ordusu ile esir
işgalin hesabı soruldu oğul.

asır
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Yunan'la beraber olan üç devlet
Mütareke için ettiler davet
Mudanya'ya gitti General isınet
Doğu Trakya kurtarıldı oğul.
Lozan'da yapmaya sulh ve sükünet
Ankara istanbul edildi davet
«Yetki bizde» dedi Kemal, hükümet
Hemen saltanat kaldırıldı oğul.
Ankara saltanatı kaldırınca
istanbul'u da emrine alınca
Vahdettin kaçınıştı kendi halince
Halifelikten sildirildi oğul.
T.B.M.M. hükumeti
Seçti salahiyetli bir heyeti
Başına koydu General ismet'i
Hemen Lozan'a gönderildi oğul.
Lozan'da

müşkülatlar

hep hallolund u
ka:bul olundu
Sımrlar hep garantiye alındı
Ulus ölmüş iken dirildi oğul
Bağımsızlığımız

Mecliste bir takım bozguncu vaı·dı
Her işte bir olay çıkarırlardı
Daima eskiye taraftariardı
Y eniliğe inandırıldı oğul.
13 Ekim 1923 senesi
Çok tartışıldı başkent meselesi
Ankara oldu devlet merkezi
istanbul'dan yüz çeviriidi oğul.
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Paşa

dedi ki orta yerdir
eylemek zordur
idarede bile çok fayda vardır
Bunlar hep dile getirildi oğ·ul.
Kemal

Savaşlarda işgal

Her şey hallolundu kalmadı tasa
Yenilendi Meclis ve Anayasa
29 Ekim gece huHisa
Devlet Cumhuriyet kuruldu oğul.
Kökleşti cumhuriyet idaresi
Tam tecelli etti halk iradesi
Kemal Paşa oldu cumhurreisi
Oylar:ın tamamı verildi oğul.
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4. BöLüM

CUMHURiYET DEVRi

Mustafa Kemal niçin Cumhuriyet
Niçin istibdada karşı durmuştu;
En iyi idare onu görmüştü
Çünkü Cumhuriyet fazilet oğ·ul.

kurmuştu?

Gördü ki dünyada saygın idare
insanca yaşama uygun idare
işte bu gün en çok yaygın idare
istibdatla dikta rezalet oğul.
Cumhuriyet'te bak siyaset serbest
Mal mülk ahm satım ticaret serbest
insan inançta hür ibadet serbest
Baskıda değil din diyanet oğul.
Türk alışkın milletti hürriyete
Boyun eğmemişti hiç bir kuvvete
Böyle hürriyet aşığı millete
Cumhuriyet gerekti elbet oğul.
Cumhuriyet istibdada karşıttır
Hürriyetse insanlıkla yaşıttır
Onda kadın erkek herkes eşittir
istibdatta yoktur şahsiyet oğul.
Kemal

Paşa düşünerek

milleti
Armağan etti bu Cumhuriyeti
Korunmalı bilinmeli kıymeti
Cumhuriyet bulunmaz nimet oğul.
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Saltanat ortadan kaldırılınca
Vahdettin ingiliz'e sığınınca
Halifelikten'de aziedilince
~1eci d 'e veıildi hilafet oğuL
Halife olunca, Mecid Efendi
Saltanat tantanasma özendi
Kemal Paşa tarafından izlendi
Yurttan çıkarıldı nihayet oğul.
Kemal Paşa bu yüce Milleti
Yaptı bir cumhuriyet devleti
Yıkıp eski köhne her zihniyeti
Etti bir çok yeni hareket oğul.
Her

şey

yeni

baştan yerleştirildi

Eğitim öğretim birleştirildi

Muhalefet hayli geliştiriidi
Partiler kuruldu üç adet oğul.
ilki Curnlıuriyet Halk Fırkası
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
Biri Serbest Cumhuriyet Fırkası
Adları iyiye alarnet oğul.
Erkanı

Harbiye Vekaletiyle
Şer'iye ve evkaf her üçü bile
Kaldırıldı hemen bir kanun ile
Böyle icap etti siyaset oğul.
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
Olmuş idi fesatçılar yuvası
Hükı1metçe kapanınca binası

Daha kötü oldu vaziyet

oğul.

Serbest Fırkaya da yobazlar doldu
Gizli açık Devlete çatar oldu
Kurucular feshine karar aldı
Kapandı gitti ilelebet oğul.
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Gerici hainler durmuyorlardı
Yenilikleri hoş bulmuyorlardı
Eskiye dönmeyi uınuyorlardı
Bak, gör, neler yaptı ıbu hasret

oğul.

Gerek Meclis içi gerekse dışı
bunlar her işi
Bir husumet vardı Kemal'e karşı
Canına kıyımıktı art niyet oğul.
Zorlaştırıyordu

Bir kaç hain ta İzmir' e vardılar
Ga:zi'yi vurmaya plan kurdular
Çok şükür yakayı ele verdiler
önlendi bu büyük cinayet oğul.
Kafasızlar yola gelmedi kolay
Menemen'de çıkardılar bir olay
Şehit oldu Yedek Subay Kubilay
Katili yobaz Derviş Mehmet oğ·ul.
Şeyh

Sait denilen bir asi çıktı
Doğu yörelerde nice can yaktı
Hükumet üstüne asker bıraktı
Tezden bastırıldı bu vahşet oğ·ul.

Yapıldı

Tala·iri Sükün kanunu
Devrim düşmanları gördüler bunu
Tehlikenin böyle alındı önü
N e eşkıya kaldı ne şirı·et oğul.

Kurnldu İstiklal Mahkemeleri
Cezaya çarptırdı serserileri
Huzura kavuştu yurclun her yeri
Tam yerine geleli adalet oğul.
Kabul oldu Türk Medeni Kanunu
Kapandı tekkeler türbeler ham
Yeni takvim saat izleeli bunu
Değişti şapka ve kıyafet oğul.
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Kemal Paşa kadınlara hak verdi
Seçti ve seçildi her işe girdi
Çarşaf peçe kalktı açtı yüzleri
Değişti hak hukuk veraset oğul.
Eski zor yazıdan müşkül idi hal
Yeni alfabeye geçildi derhal
Başöğretmen oldu Mustafa Kemal
Tahsile girişti bu Millet oğ·uı.
Soy Adı Kanunu kabul edildi
Herkes bir soy adı alacak dendi
Meclis Gazi'ye de ATATüRK dedi
Vardı bu kararda isabet oğul.
ölçü tartı bütün hep yenilendi
bey, şeyh dendi
Ulusun her biri eşittir dendi
Silindi geçersiz şan şöhret oğul.
Kalktı ağa, paşa,

O dahi Atatürk uz ağı gören
Toptan kalkınmaya işaret veren
Yaptırdı yol liman işletti tren
imara başlandı her cihet oğul.
Bayındırlık,

ekonomi, ticaret
Savunma, ziraat, sağlık, sel, afet
El attı hepsine etti delalet
Kalksın diye gayrı sefaJet oğul.
Atatüı-k

gelecek göklerde dedi
çok teşvik eyledi
Madeni, ormanı ihmal etmedi
Sulara bent kurdu, çelcti set oğul.

Havacılığı
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Devlet temeline koydu altı taş
Bunlar birer ilke altı arkadaş
istersensayayım bak yavaş yavaş
Bunların üstünde bu Devlet oğul.
Laiklil{, Halkçılık ve Devletçilik
Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik
Bir de yenilikçi inlulapçılık
Bunlar birer ışık, işaret oğul.
Çalıştıkça

böyle Atatürk faal
Etkilemiş idi dünyayı derhal
Onun dostluğu için çok han, çok kral
Etti Türkiye'yi ziyaret oğul.
O eşi bulunma:z büyük önderdi
Kara lbahtımızı aka dönderdi
Bütün varlığını ulusa verdi
Tutmadı ne mal mülk ne servet oğul.
Sağladı

ulusal hakimiyeti
Yeniden diriltti o Ib u Milleti
En büyük eseri Cumhuriyeti
Eyledi gençliğe emanet oğul.
Dünyaya gelse de birçok yiğitler
Yapamadı böyle faaliyetler
Esarette bir çok zayıf milletler
Aldı Atatürk'ten çok ibret oğul.
Türk siyasetini tayin eyledi
«Yurtta barış dünyada barış » dedi
En hakiki mürşit ilim söyledi
Etti birçok öğüt nasihat oğul.
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Geldik bin dokuz yüz otuz sekize
O yıl matem çöktü tüm ülkemize
Kurtarıcı veda eyledi bize
Kutlu ömrü buldu nihayet oğul.
seçildi cumhurbaşkanı
O da aynen takip eyledi onu
ikinci Cihaıı Harbi'ne vatanı
Sokmadı, atladı felaket oğul.
İnönü

Atatürk'ün tam izinden yürüdü
Vatan, ulus devrimleri korudu
Köy enstitüleri okulu kurdu
öğretmen çıkardı çok adet oğul.
Sağlığında

Hatay ve Hatay Türk'ü
Atatürk'ü
İnönü yüklendi bu ağır yükü
Kazandık yeni bir vilayet oğul.
Çok

meşgul etmişti

Rus, Kars, Ardahan boğazları istedi
İnönü buna ret cevabı verdi
Birleşmiş Milletler safına girdi
Böylece sağlandı emniyet oğul.
Rus tehlikesinden çok uzak durdu
Batı ile yakın ilişki kurdu
Ekonomiye de çok önem verdi
Gelişti ticaret ziraat oğul.
Sene bin dokuz yii·z kırk beşe kadar
Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi iktidar
Muhalefet yoktu ondaydı karar
Onda idi kuvvet kudret oğul.
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Yıl 1946'ya varıldı
O sene Demokrat Parti kuruldu
1950'de iktidar ona verildi
önce gördü halktan çok rağbet oğul.

Bu arada Kore'ye asker verdik
Orada büyük kahramanlık gösterdik
1952'de de NATO'ya girdik
Kazandık pek çok ehemmiyet oğul.
Gayet iyi iken kurulduğu gün
Siyasi çekişme başladı gün gün
Devrimlerden verilir oldu ödün
On yıl sürdü ömrü müddet oğul.
Çok bozulmuş idi umumi ahval
Demokrasi ediliyordu ihmal
1960'ta oldu ihtilal
Askere geçti salahiyet oğul.
Milli Birlik Komitesi kuruldu
Yeni bir arıayasa yaptırıldı
Anayasa halk oyuna sunuldu
Kabul gördü edilmedi ret oğul.

Cemal Gürsel ihtilalin başkanı
Oldu Türkiye'nin cumhurbaşkanı
Seçimler yapıldı geldi zamanı
Sivile verildi siyaset oğul.
iç vaziyet !böyle sürüp giderken
Sene 197l'deyken
Yine bir hareket geldi askerden
Bu kez Korutürk'teydi kuvvet oğul.
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Korutürk'te partileri uyardı
Demokrasiyi korudu kayırdı
Atatürk yolunda olun buyurdu
Fakat düzelmedi ne hayret oğul.
1974'ü buldu
C.H.P. başına Ecevit geldi
iki parti ortak hükümet oldu
C.I-I.P. Milli Selamet oğul.
Yıl

Bu ara Kıbrıs'ta vahşet görüldü
Rumlar taı-afından Türkler vuruldu
Türk askeri çıktı hava du:ruldu
Irktaşlar çekti çok eziyet oğul.
Çok partiler kuruldu ve yarıştı
Koalisyonlar yapıldı barıştı
Amma işler günden güne kanştı
Arttı anarşi terör vahşet oğul.
Türkiye böllinrnek isteniyordu
Cumhuriyet yıkılmak isteniyordu
Durum tehlikeli görünüyordu
Bekleyemezdi ordu elbet oğul.
Silahlı

Kuvvetler üç büyük paşa
el koydu baştan başa
Umut geldi ulusa vatandaşa
Duyuldu orduya çok minnet oğul.
idaı·eye

Bu paşalar her bir işe el attı
dernek, partileri kapattı
Şer yuvalarını bütün dağıttı
Eyledi Ata'ya vekalet oğul.
Muzır
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Yaptırd t

seksen ikide ibir anayasa
Devrimleri korumak idi tasa
Ulusun oyuna sundu hulasa
Tasdik etti halk dedi evet oğ·ul.
Böyle zedelenirken demokrasi
Kenan Evren oldu cumhurreisi
:iıktidara geldi Anap Partisi
Tekrar geldi sivil hükumet oğ·ul.
Bu gün iktidarda Doğru Yol Partı
Ortağı ise Demokrat Sol Parti
Memlekette şimdi bol parti
Bu demokrasiye işaret oğ·ul.
Sonra o bir iki küçük hatadan
Sahibiz her ne

kaldıysa

atadan

işte başımızda kadın başbakan
Kadın haklarına şahad et oğul.

Biriz beraberi'Z sevinçte tasada
ilkeler kayıtlı anayasada
Kalmamıştır öyle sözde masada
Anayasa demek bir senet oğul.
Nüft•3umuz altmış milyonu buldu
Halk yüzde doksan okur yazar oldu
ülke baraj ile göllerle doldu
Her şeyde var bolluk bereket oğul.
ilk Cihan Harbi'nden söze başladık
Bin dokuz yüz doksan beşe işledik
N eler oldu hatırladık düşledik
Eyledik bir uzun hileayet oğul.
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üÇüNCüLüK öDüLü
«EREN»

Mehmet Y ARDlMCI

KURTULUŞ SAVAŞI

DESTANI

Bir büyük hüzün çökmüştü istanbul'da evlere
Bir gemi güvertesinde toplanıp arkadaşları
Hep i.şgaıli
Durumu an la ttılar
Ağladı bir yağız yiğit
Koluna sildi gözyaşlarını
Defolup gidecekler
Dedi yür~kten
Mavi gözlerini dikip
Mavi denize
Durum kötüydü
istanbul sessiz
Düşmanda bir sevinç alabildiğine
Saray bir büinmez giz içindeydi
Yii2ılerce yılın gö~kemi gitmiş

Varla yok arasında koca imparatorluk
Sanki ıbir hiç
insanlar

perişandı

Açtı
Açıktı ik:ız oğlan

Anadolu'ya geçmekse güç
Büyük suı'lar

vardı

sall!ki arada
koca gözlerini

Düşman topları çeviımişti

Saraya
istanbul'a
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Hain dii.şman çetindi
Her gece
Bir yiğit yitiyordu evlerden
Her gece
Yağız yiğitlerin evine haskın gidiyordu
Bir şeyler •k opuyordu yür~klerden
Aydın mı?

Aydınlatıyor mu çevresini
Ters mi düşüyordu saray çıkaıılarına
Sorgusuz sualsiz tutsak oluyordu
Ya da sürgün
Çok uzaklara
Şartlar çetindi
Anadolu harap
E ski bir evde
Bir yiğit
Anadolu'yu düşünüyordu
Kaçınayı düşünüyordu

çok zordu
Saray
Bu yiğ itten korkuyordu
İstanbul'dan çıi{ma~c

Korku ş~ırtır derJer
Saray da şaşırdı
Bu yiğidi görevlendirdiJer ertesi gün
Art niyetlerJe
Uzaık olsun İstanbul'dan dediler
Uzaık olsun olaylardan
Bir köhne vapura bindi Mustafa Kemal
Saııay

Batsa da kurtulsak dedi
Batmadı Bandırma vapuru
Sarı saçlarını kuzeyin yelinde
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özgıürce

uçurdu
Mavi ,g özlerinde bir uyan ış,
Türküler söyJedi yol boyu

uyanış,

yüceltip

mutlu Türıkiye'yi
esen yeli derinJerde duya duya
Bir ön sezi
U:lla:k değil güzel günler diyordu
Anadolu'nun karları gibi beyaz
Terterniz yüreğine
Hep

düşledi

Bağrına

Anadolu'nun bir !k uzey 'k entine vardı vapur
Samsun limanı'na yanaştı
Köylüler amrşılaıdı Mustafa Kemal'i
Ellerinde sarı Bafra tütünü
Durnam bile özgürlüğünü yitirmiş sigaralar
Teliendi peşpeşe
N e olacak halinriz
Dedi biı· ana

oğul

Bir baba
Daha ölmediık diyordu
Bir yiğit haykırdı orta yere
Biz
Anadolu'da kısrak koşturmasını da biliı·iz
Direnmesini de
Döğüşmesini de
ölmesini de
Uyanınıştı

zaten Anadolu
istanbul'dan ses yoktu
Antep işgaldey;di
İzmir işgıa1deydi
Azınlııklar

gemi azıya almışlardı
Bir de içeride Ermeniler vardı
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Bu şartla.r altında
Daha duruılmazd1

yaşanmaz

Hava değişti
Kocaman bir ç.içek açtı K<emaJce
Bir ilk yaz sa:bahı
Anadolu gerçeğinin halk bahçesine
Bir baıktı Mustafa Kemal şöyle
Ayai.ldar nasır
Eller nasıı·
Dere boyu uçuşan kuşlar ağlaşır
Bu nasırlı e!,ler neler yapmaz ki
Bu halka ancaıle hürriyet yaraşır
Davtılcu bir kez vuıdu tokmağı
Bir ·kez vurdu ıdi~ini yere
Bizi bıraik:abilirsenlbırak burda
Bir kez daha vuvdu tokmağı
Davulu da attt
Tokmağ·ı da
Vmmam daha dedi

yiğidim

Vuıwam
İzmir düşmüş

Düşman

bizi yaman

ağiattı

Ardı ·k esilmedi yığın yığın

Samstm'dan bir

çığ

koptu Erzm·um'a

Çanklı

Mesli
Yalınayaıle
Yığın yığın
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yürüdü kurtarmaya

dedi

Gözlerin dikildiği tek nokta
Güdülen tek amaç
özgür uluslar listesine adını yazdırm ak
Dünya haritasında her dönem gibi
Yine şanlı
Yi ne gerç~k yerini almaık
Nı:ı.sıl olmasın?
Asırlar vardı özgüıılük tüı~küleri

söylenen
deyince titrenen günler
Viyana önlerinde at •koşturan cetler varcl ı
Şanlı bir tarih vardı ortada
Tüıık

Amasya'da mağralar
Amasya'da dağlar
Medreseler
Irma..ldar
Beni kurtar
Tarihini kurtar
Şerefini kurtar diye ağlar
Arnasya'da ihtiyarlar üzgün
Analar üzgün
Çocuklar bir ibayraJk gibi sokaJklaı'da
Kurtar
Kurtar diye ağlar
Amasya'dan Erzurum'a yollar uzun
Yiğidin harman olduğu yePler var araıdD.
Aılışlkın köyler özgür y~amağa
Tokat var
Yiğidi yiğit

özgür yaşamaya;na oğul demeyen analada
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Çamlıbel

var geçit vermeyen
var

Aşıklar otağı

Oba oba
Köy köy
Topunla tüfeğinle haym
Nasıl dövebilirsen döv

düşman

Erz.unım'da

edilen yemin
tüm Anadolu'ya
Baktı Mustafa Kemal
Yağ· ı z yiğitler dönücü değil bu kutsaJ
Vuracağ·ız dedi
YayJldı

Vuracağız
Doğuda
Batıda

Güneyde vuracağ·ız
Türk olmayanı bu toprağa
Bu yurda koymayacağız
Bir koca kent Sivas
Medreseler
Okullarla ilim otağı
4 Eylül gibi görmedi gün
Sivas
Sivas olalı
Anadolu kentlerinden yığ·ın yığın
ayak
ÇarJ'kh
Meshli
Erkek Lisesi salonunda Sivas'ın
Büyük kongrede hazır
Hep.si de erkek yürekli
Yalın

Mustafa Kemal daha yürekliydi
Aynı şeyi söylüyordu durmadan
110

uğraştan

Ben bir pa:dişahın değil
Bu yurdun ·e riyim
Söz verdim Erzurum'da
Amasya'da
Sivas'ta
Kurtarınağa yeminliyim
En büyük bildirisini verdi Mustafa Kemal
San saçlarınt
Anadolu'nun kurak tarialarma katıp
Vatan :bir bütündür bölünmez asla
Ona el uzatan
Dil uzatan
Er geç çekecektir cezasım bilmiş ola
Aı'}lkara' da ' konaıkladı

sonra
gibi haşin
Kağmlar gacır gucur umut çekti 'köy,l erden
Ankara'ya yöneldi bütün yollar
Bir büyük

doğ·an

Her sözün başına şehadet gibi
getirildi Kemal'in

Adı

Ankara'nın atları eşkin

Erzurum'dan
Maraş'tıan

Sıvas'tan

su

içmiş

Seğiıtmiş aıkın ·aıkın

Konaklamış

çevresinde

yiğidin

Al at
Dor at
Kır at
Yeter
Yeter artık yenilgiye
Yeter demiş
lll

Ankara'nın toprağt

münbit
Tüm bereketini bugüne saklamış buğdayı
Kızlar çeyizlerini boşa yapmamış
Güzel günler yaamı

Blbet bu zulme son verecek yiğitleri
Bir umut yeli Ankara'nın üstünde esen
Duyulsa ıda ev lerden top sesleri
Ankara Kalesinde bir ıbayrak renk verir güneşe
Kana
Ben daha kırmızı olacağım senden der
Zafere erilsin
örtüleyim
AJi.lerin
Mehmetlerin üstüne
Sonra bütün iburçlarına gerileyim kalelerimizin
Gönderlere yükse}eyim özgürce
Ankara Kalesinde bir nefer
D olma tüfekle n ab et bekler çelik gibi
Top seslerini duyar
Karşı hücuma geçmeyişe akıl erdiremez bir türlü
Malatyalı

A:buzer'e sorar Antepli Gaffar
Ta Ankara'ya geldiık on giinılük yoldan
Dövmeye geldik

Dövüşmeye geldiıle

ölımeye

geldik
Aha düşman bir adım öte~de
N e duruyoruz Gaffar?
Yol ılıoyu gelirıken ne demiştik
Hani nerede döğüşmek?
Hani nerede sözümüz?
Şahin Yü~başı ölüriken yemin etmiştik
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ökkeş konuşmalara

kulak verir
Ben de Maraşlıyım gardaş
Doğu cephesinde üç yıl harbettim
Sonra Gaffar'a eğilir

Telaşianma hemşehrim

Komutanlar iyisini bilir
Komutanlar iyisini bilireli elıbet
Mustafa Kemal en iyisini bilirdi
Dalgın
Düşüneeli

Meclis kürsüsünde o gün
Savaş planl•arını söyledi
26 Ağustos gecesi
Elleri tetiıkte tümeratın
Gözleri çadırdan sızan biı· ı şıktadır
Usul usul sı la geçer kimi gözlerden
Ayşeleri n
Zeyneplerin hayali geçer
Ne kıymeti var hemşehrim eler sıanki si•l ah
Şehitlik daha güzel

aı·kadaşı

Kocatepe hiç böyle sessiz olmamıştı belki
Hiç böyle ıkayg:ıılı olmamıştı
Hiç irkilmemişti belıki
Mustafa Kemal'in sesini d uyana değin
Hiç şaşırmamışh
Bire bin vm'dı nasıl şaşırmasın?
Musta:f'a Kiemal vıaııdı nasıl kodanasın?
Bir ulusun öl'üm kal:ım savaşı vardı
Nasıl kaygıılı olmasın Kocatepe
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26
36.

Ağustos şafağı
Alay'ın

bir

bölüğü

sökün etti ilkin

Sa:f'larımızdan yiği tçe

Bir koca !balyoz gibi indi
Bin kat ka1abalık düşmanın tepesine
Erieli !küçüık bölü'k
Her asker on düşman öldürmeden ölmedi
Ama ço1ct.u lıaym düşman
Kalleşti
Yiğitlik

sökmedi

Mustafa Kemal

daJgın

Paşalar dalgın

ü:zıüntülü değil

ama

Eratta bir sessiıılik
Bir ağırlık 'b a:kışlarında
Y ılgın değil ama
Zileli Mustafa Çavuş
öz.engesini dikerken
Yüz yirmi ·a tla ç rktıık Zile'den dedi :kendi kendine

Atınm

Şimdi onaltı kişiyiz

Nci kişi de kalsaık gam değil
Dursun d a büyi.ir
Ali de 'büyür elbet
Esaret ne b'ilmez.ler hiç cimazsa
Ihk bir esinti bu ağustos gecesinde
Gönülden gönüle 'zıafer muştulaya.n
Umut taşıyan cepheden cepheye
Cesaret götüren
Mertlik götüren Tınaztepe'ye
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Sakarya
İnönü
Durolupınar

Geçilmişbu ibüyük sınavlarıdan sonra
Durur mu daha gok gö~ü yiğit?
A:kılına !koym~ ibir lke:ve
Varacak
Er geç varacalk z•a fere

Hani dediğini de yapardı Mustafa Kemal
ha
Çizmesini giymeyiversin ayağına
Dağ taş rdemez geçerdi
Geçerdi ha
Yapardı

işte

Kocatepe'de milyonca yürelde biz
Bir büyük adıam .g örüyoruz heııkesten irt
Elimizde süngü daha parlıyor
Mustafa Kemal ibwkıyor kolay mı?
Güneş daha iri doğuyor korkusundan
Bir büyük kalpağın şavıkı vurıuyor
Hep dikmiş gözlerini ibalkıyor ötelere
Kura'k !bir ağustos şafağında
Denizi düşlüyor belli
Uygarlığı düşlüyor

Barut yüaclü bulutların altında
Omuz.lannda savaş yorgunluğu
Diyece!kleri !birikiyor
Biriaciyor dudağmda
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Silkiniyor sonra bir ahcı ıkuş gibi
Haykırıyor birxlen ayidmlıık çağlara
Bir ses kaplıyor evreni
Bölükten ibölüğe uçuyor bu büyük emir
Rüzgar götürüyor
K!uşlar götürüyor
Yer yerinden oyınuyor Afyon ovasında
«ORDULAR ilJK HEDEFiNiZ
AKDENiZ'DiR iLERi»
Daha nasıl durulur
Bu ulu emir duyuılur da
Süvariler dolu ıdizgin yürüyor Myon Ovasına
Çok yetkin re!ki.n g~bi biçiyor düşmanı
Zafer muştusu uçuyor telgraf teUeriııde
Anadolu ıbir ulu gün yaşıyor
Mehmetçilk yıürüyor balam
Her d:ipçiık hücumunda hınç ıbiıliyor
Kaçıyor düşman Ilmyup sipederi
Bir miıllet hayıkınyor Mehmetçiğin ardından
Vur aslanım
Vur
Dönme geri

O Hızla i zmir' e varılıyor bir sabah
yeni bir rgıÜneş doğuyor tepelerden
i:mıir soıkalclarından kan ~geliyor
Kaçan lkurtuluyor denize !kadar
Kalanlrar can veriyor
ULUS öZGüR YAŞAMAYA YüRüYOR ATAM
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MANSiYONA
DEGER GöRüLEN
DESTANLAR

MANSiYON
«BARIŞ»

Şahsenem AKKAŞ

KURTULUŞUN

DESTANI

işgal edilmiş yurdum, aılev alev yanıyor
Nice Türk anasının, yürelcleri 'kanıyor
Saldınyor düşmanlar, yerden, gokten, karadan
Mehmetçiık şehit düşmüş, •k an akJyor yaradan

Genç ihtiyar demeden, hunharoa vuruyorlar
Köyl~ri ya:kıp yıkıp, sığınak kuruyorlar
Savunmas ız insanlar, ateş çemberindedir
Cepha n eliılcleıimiz, düşmanın elindedir.
Doğuda

Kars, Erzurum, Moskof'un pençesinde
var, Yunan'm çizmesi'Itde
Batıda istam.b ul'a ingilizJ.er girmişler
Topra·k b ütünhiğünü, parsel parsel bölmüşler
İzmirli'nin •kanı

Vatan elden gidiyor, seyirci kalama.yız
Düşman devıletlerine, biz esir olamayız
Bir, daha çıkmalıyel ı, biri gerekti biri
Kurtulmalı bu vatan, ölü veya da diri
Bizi bu topraıklardan, ölüm ayırır ancak
Sana canımlZ feda, canım feda al sancaık
Sevgine sınır kanmaz, ey yüce memleketim
Sana hüni yet gerek, benim asiJ minetim
Ata, o sı ralarda, bir vapura binmişti
Milli bilincin özü, yüreğine sinmişti
Keskin ba:lnşlarıyla, varıp çıktı Samsun'a
«Ya istiklal Ya ölüm» diyordu Ulusuna
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Ben Mustafa Kemalim, ·dedi Samsunhılara
Buna bir neşter gerek, sarılmalı bu yara
Vatan topra:klarını, kesin kurtaracağız
Gerekirse hepimiz, birer can vereceğiz
Bütün dünya duymuştu

Atatüıık'ün şanını

Düşmana çiğnetmedi, Mehmetçiğin ıkanını

Onun dehası ile, komiteler kuruldu
Amasya'da millete, ilk ·k onferans verildi
Tüm dernekler birleşti, geçiıldi Amasya'ya
duyuruldu dünyaya
Halkın bağımsızlığı, genelgenin özünde
Erzurum'da buluştu , yirmi üç Temmuzunda

Vatanın bütünlüğü,

Milli sınırlar ile, bu vatan bir bü.ti.indür
ülkenin bütünlüğü, her değerden üstündür
Bu milletin azmi ki, kendini kurtaracak
Var mı ki ulusuna, boyunduruk vuracak
Bin doikuz yüz on dokuz, on bir Eylül gününde
Sivas'ta bir kongre, bir ulusun önünde
Masaya getirilir, Amerikan manda sı
Bir tokat giibi iner, Ata'nın .]mmandas ı
lVIanda masada kalır, ·k ongre lehimize
Wilson ilkesi olur, girer tarihimize
örgütlenmiş ulusa, Atakomut veriyor
Gözün aydın dostlarım, milletim fkurtuluyor
Ata kurmaylarma, açık emir veriyor
Bizi ,temsiıl ed·ecek, bir meclis gerek diyor
Milletin iradesi, önünde olmalıydı
Her alanda yetldyi, minetten almalıyclı
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Bin dokuz yüz yirm:ide, yirmi üç Nisan geldi
Türkiye Büyük Miıllet Meclisi .oldu
Milletinin adıyla, onuruyJa kıuruıldu
O gün bir bayram olup çocuklara verileli
Adı,

Sevr Barış Antlaşması, adı bir 'kara leke
Paclişah Vahdettin'in, son darbesi millete
Tüı~k'ün şanh tarihi, yeni sayfa açıyor
Hainler memleketten, teknelerle ıkaçıyor
Antalya ve çevresi, italyan'a sablmış
Ege'nin büyü'k kısmı, Yunan'abıraJkılmış
Adana'yla Antep'i paylaşır Fransızlar
Bu ne act vahşet ki, insanın içi sızlar
Ata hemen topluyor yüce Meclisimizi
Tı ekrar duyurmalıydrk, dünyaya s esimizi
Büyük Millet Meclisi, antlaşmayı tanımaz
Hele h'i boğazları, düşman elinde ikomaz
Must.:1.fa emir verdi, doğu batı oluştu
Karabekir, İnönü, cephelerde buluştu
Amaç Anadolu'ya, miHi teŞ'kilat !kurmak
özgürlüğe dayalı, yeni bir devlet görmek
Kadınıınız, 'kızıınız, cam dağlara VlU'duik
Kimi ınermi taşıdı, ıkiınimi:z yara sardık
Bin Nene Hatun olduk, binler Halide Edip
Sayfa sayfa yazılıp, şanlı tarihe girdik

Genç gelinler dağlarda cephaneler taşıdı
Gece, keskin bir ıayaz, mevsim ıkara kJış idi
Birlikler güç şartlaııda, mevzilere yasıandı
Kundaktaıki bebelcler, yağan karla ıslandı
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Çiüı:kü

kunda:k bezleri merrnilere sanldı
kuruldu
Kağnıdaki kar öküz, * yola dayanarnadı
Ellilik Fatma nine, onu yolda komadı

Kendi

aralarında, dayanışma

Yıpranmış

bedeniyle, kağnılara ıJwşuldu

Vatanperverliğiyle, karlı dağlar aşıldı

Elkmek, peynir, cephane, u1aştı Mehmetçiğe
Cephedeki askere, bu ıen güzel hediye
İsmet Pa.şa,

Fevzi Bey, bir arayıa geldiler
cephesi, karargahı kurdular
Kuvayiler ulaştı, Sa;karya mey:danı'na
Etten duvar öriildıü, orduların yanına
Doğu batı

Ulusça göğsümüzü, düşmana si per ettik
Dumlupmar önünde, el ele nöbet tuttuk
Arkasında n Kütahya, Afyon girdi araya
Köylüler silahlamp, güç verdiler orduya
Gazi kesin kararlı, taarruz başlamalı
Bunu, ere, subayıa, yeniden işlemeli
Malzemeler yenıiden gö~den geçiriliyor
istanbu1'dan malzeme gi:uli ·kaçınlıyor
O gün Ata gizlice, çııkar Kocatepe'ye
Elinisiper edip, balkar ya:kın cepheye
.A!~ehirim ordunun karargahı olımuştu
Eli silah tutanlar, ıımrargaha dolmuştu
Günler sürdü,

çarpışma,

Türk ordusu muzaffer
gider
Gazi Mustafa Kemal, verir tarihi emri
« iılık hedef Akdeniz'dir, ordulanın iJeri»
Bozulmuş, düşman hattı, İzmir' e doğru

Düşman dayanarnadı böyle milli birliğe
GeLdikleri gibi iba:k, gidiyorlar geriye
Sa:karyam kurtuJuyor, oııdularım muzaffer
Benim yüce halkımm, emeğidir bu eser

e)
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(Kara öküz)

Adına Başkumandan,

mey:dan muharebesi
Diyor ki Türık ulusu, ulusun ab ides i
Milletin alnındaki, ikara yazgıyı sildi
Şu işgalci devletler, bir şeyi daha bildi
Tmaztepe hoyı1arı, efelerin siperi
Bir toplum kaderidir, asla dönülmez geri
Büyük, küçüik kadın, kız, siperlere ulaştık
Bağımsızlıık uğruna günler boyu savaştık
Bin dokuzyüz yirminin, yirmi sekiz Martında
Antep'teki dokurcum değirmeni sırtında
Seve boğazmdaydı, çevirdi!k soysuman
Kuvayi rmilliyemiz, ·k ovdu Fransızları
Düşmanlar dayıanamaz,

panik ile bozulur
esaret mi yazılır
Hemen milli birliği, kurdu yiğitlerimiz
Sütçü imam, Şahin Bey, ölmez şehitlerimiz
özgürlüğün adına,

Bin dokuz yü:z yirmi bir, on doıkuz Eylül günü
Paşa Mustafa Kemal, gazili~tir unvanı
özgül'lilik hağımsı~lık karalkterimdir diyor
Bütün yurtta, dünyadıa genel barış istiyor
Kuvayi milliyeler, kurup çıktık dağlara
B arış antlaşmasıyla, mesaj verdiik çağlara
Lozan koyduk adını , başka bir yul geçmez ki
Türk'ün yüce şanına, kin tutmalk yakı şmaz ki
işte böyl-e 'lmzandık, ~urtuluş Savaşı'nı
Analar silsin arbk, gözlerinin yaşını
'Büı:ık ulusu gücünü, gergef gergef işledi
Düşman vatanımızdan, çekilmeye başladı
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Savaş

bitti,

sırada,

top.l umun huzuru var
Düşünce çoğunluğu, demdkrasi gelsin der
HaJ.kı temsil edeni, halk kendisi seçecek
özgür iradesine, özgıür kılıf hiçecek
Halifeliği yıkıp,

geçtik cumhuriyete
Laik demokrasimiz, kutlu olsun millete
mke bütünlüğüdür, meclisin iradesi
insan hak ve özgıürlüik, çoğulcu demokrasi
Meclisin 1karanyla, Cumhuriyet kuruldu
Sustu siılah sesleri, tüm yaralar sarıldı
Bin bir pare top ile, ilan ettik dünyaya
Simgeyi Tüı:ık ad ma, ilmyduk yıldızıa aya
Yeni cl evlet biçimi, Hk

cumhurbaşkanımız

En b üyük kurtarıcı ulu ıkomutanııruz

Yüce meclis özgürce, isteyerek seçiyor
Başbakan ma!kamına İsmet Paşa geçiyor
Türküler le, halay la, en ·k utsal şey, hürriyet
Çağdaşlama yolunu, açıyor Cumhuriyet
Tarımda, sanayide, insanda medeniyet
işte bu cumhuriyet, işte bu cumhuriyet
Kara saban yerini, bıraktı tra:ktöre
Yetmiş hir yıl el ele, getirdik öre öre
Kuruldu fabrikalar, makineler çalıştı,
Kooperatif tarıınla sanayide !buJuştu
ölçülerde, saatte takvim de ilk yenHi·k
Kılık kıyafette~d, devrimiere yönelik
Onurlu Tüı'k: kadını, attı kara peçeyi
Latin alfabesinden, öğrendik öz Tüı•kçeyi
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Medeni ıkanun

çvktı, kadın

seçti seçildi

Toplumdaıki kapılar, ardına derkaçıldı

Yargtda Malette, hukukun eşitliği
Evrenseıl ün kazandı, kadının kişiliği
Çinicili'k:, doiJ.mma, bütün el sanatları
Eller heykelciHkte, arar ince hatları
Yer altı madenleri, oca!k ocaık çalışır
Kömür olur, gaz olur insan ile buluşur
İnsan

gücü yerini, makineye bıraktı
baraj a alktı
Havadan ve 'karadan, geziyoruz dünyayı
Al bir beze işledik, beyaz yıldızı ayı
Başı boş sularımızı dönüp

Doğu Batı

demeden, akın akın yüründü
duman duman, şarkılam büründü
Seçtik başkent olarak, o güzel Ankara'yı
Kurtarunış olaca;ktık, birçok bahtı karası
Daş başı

Onuncu yıl marşıyıla, yerler gökler iniedi
Bize düşman olanlar, gıpta ile dinledi
örnek oldıık sevgide, yaJbancı dev;letlere
Barış mesajı verdik, Birleşmiş Milıletlere
Adı Otuz Ağustos, Durnlupınardan kaldı
Zafer Bayramı olup, ulusal bir •a d ·aldı
Yirmi dokuz Eıkim'i, milletçe onayladı~{
Dinimizin gereği, rkur:banları adadı!k
Bağladık köprülerıle, Asya'yı

Avrupa'ya
Gömelim desem olmaz, seVida:yı mavi suya
Bunların hepsi senin, hep senin ·e serindir
Tarihle yazd1k, ·a ma, yüreğimiz yerindir
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Atatüı;k

ilkeleri, ibir ışık gibi aıktı
Yüce Cumhuriyeti, bize ·e ser bıraktı
Andım ız var, ibu ülke, ibölünmez bir bütündür
Ay yıldızlı al bayrak, canımızdan rü.stündür
Yetmiş

bir yıldır Atam, izinden yürüyoruz
Laik Cumhuriyeti, yıüceltip, koruyoruz
Kurtuluş giin}erinıd·e ibayraım yapar şehirler
Savaş günlerinde bayram yapar şehirler
Savaş gazi.l erimiz, onurlu misafirler
Bir yüce Mecılisim var, ona güveniyorum
Oradaki temsilcime, iben güven veriyorum
insanın onuruna layık yasalar çıkar
Altmış milyon bir toplum ·s enin eline rbaıkar
laikbir Türk kadını
torun um un adını
insanlığı sevmeyi, Atatürk' e borçJuyum
Sevgidir benim özüm, aşım, ekmeğim, suyum
Şah s enem AKKAŞ adı

Barı ş ıkoydum rdoğacaJc,
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MANSiYON
«ORMAN»
Nazile DEMiR

BiR YILDIZIN

DOGUŞU

Yetmiş beş yıl

önce tüı'küler sustu,
Dereler ağ·ladı sel diye diye.
Kara toprak kara bağrına ıküstü,
Beni çiğneyenler el diye diye.
Düşmanlar

gülerek yurduma girdi,
murada eııdi.
Yunanlılar izmir'i ağ· g~bi sardı,
Osmanlı'ya esir ol diye diye.
ingiıliz, Fransız

istanbul'dan ferman ordu dağılsın,
Birer birer silahları alınsın.
Düşman askerine sela.m durulsun,
istediğin yeri al diye diye.
Bu fe:mıanı duyan millet ericli,
A!k semayı ikara duman bürüdü.
Mor dağlar sarsıldı bağ1ar ıkurudu,
BülbüHer ağladı gül diye diye.
Bir ateş ki saııdı güzel yurclumu,
iküçümsedi ıkendi !kendini.
Şafa;k karanlığa döktü derdini,
Bulutlar inledi yel diye diye.
Güneş

Milletin omzuna çöktü sefalet,
Dört yanrrnız düşmanıbaşta cehalet.
Çiğnenir bayrağım neııd· e asalet,
Yürekler isyanda öl diye diye.
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Tohumlar yanldı toprak çatladı,
Bir yıldızın doğuşunu kutladı.
Samsun Sivas kucaik açtı beldedi,
Erzurum yalvardı gel diye diye.
Böyle doğdu Kemal ulu şaraktan,
Masmavi gözlerle gürledi gökten.
Zafer için yardım diledi haktan,
Bizleri muzaffer kıl diye diye.
Ankara'da Anadolu birleşti,
Millet iradesi medisi açtı.
Ay bakışlı Atam başma geçti,
istiklal marşını çal diye diye.
Tüı-klıüık

önderini buldu sarıldı,
Bağımsızlık için savaş kuruldu.
Kaçan düşman !kaçtı, kalan sarıldı,
Bükülmez birleşen kol diye diye.
Hrulkın iradesi zafere erdi,
Dünya bu gerçeği hayretle gördü.
Bölürnnez yurduma bir selam verdi,
Salındı ıbayrağım al diye diye.

Mustafa Kemalim Atatüı~ oldu,
Kurtuluş adıyla 'k alpaere doldu.
Saltanat sözıünü defterden sildi,
özgürlük ağızda bal diye diye.
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MANSiYON
«BARIŞ»

MAZLUM ULUSLARA öRNEK OLAN TüRK TURTULUŞ
SAVAŞI'NI 19 MAYIS 1919'DA BAŞLATAN VE
ÇAGDAŞ TüRKiYE'Yi KURAN ATATüRK'üN
ŞiiRSEL ANLATIMI
Musa MERDANOGLU
ATAM
Vatan parça parça bölünmüş idi,
Sannıştı düşmanlar her yanı Atam,
Ordunun silahı aılınmış idi,
Vermiştik ilk şehit ıkurbanı Atam.
Dağılınıştı askerimiz ordumuz,
Günden güne artıyoııdu derdimiz,
Hasta diye ilan oldu yurdumuz,
Getirdin elertlere derınanı Atam.

Daha önce savaşlaı'dan çıkmıştın,
Mavi mavi şimş~kleri çakmıştın,
Düşmanları hoğa;7J}ara tıilmııştın,
işte

ÇANAKKALE

meydanı

Atam.

Sana bakıyordu umutla gözler,
gönülJer soluıktu yüzler,
Nöbete çıikmıştı gelinler kızılar,
Ninem anlatırdı o anı Atıam .

Yaslıydı

Güneş gibi yeni do~dun şafaktan,
Bu MiNet'i kurtarmaya tuzalktan,
Sana güç ge,lmişti Ulu Allah'tan,
Hayrete düşürdıün cihanı Atam.
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19

Mayıs

1919'da

Bandırma

Yapuru ile Samsun'a

Çıkınıştı

Millet feryat edip sızlamyordu,
özgürlükdört gözle gözleniyordu,
Çokları sarayda gizleniyordu,
Dal•kavuk olmuştu lbir yanı Atam.
Bazı paşalarıla 'k arar almıştın,

Gizli gwli bir araya gelmiştin,
üçüncü Oıxluya tayin olmuştun,
Çok gıüzel ıkurmuştuıı planı Atam.
İsmail Kaptanı aldın yanında,

Bir vapur durmuştu Samsun önünde,
19 Mayıs'da ouma gününde,
Zafer ilanı için ç:ııktın Atam.
Saımsun'dan başladın çalışmalara,
Koı.ıkınayın

diyordun vatandaşlara,
Amasya'ya gelmişti sıra,
Döndürdünlkervamı o yana Aıtam.
Oııdan

Samsun'dan ayrıldın Havza'ya geldin,
Halk He görüştün çok memnun oldun,
Amasya halkına habeder saldın,
Yollara döküldü duyan Atarrn.
Amasya'da halka hitap eyledin,
Gerçekleri ibirer birer söyledin,
«Egemenlik Şartsız Milletin» dedin,
Ta o zıaman yazdın fermanı Abam.
Amasya'dan T.okat, Sivas'a vardın,
gördün,
Er2ıurum'a .g itme !kararı vıeı·din,
istemedin yatıp durmanı Atam.
MiJılet perperişan durumu
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Sivas'tan Erzurum'a Hareket ve Erzurum Kongreleri
Çok sevindin Erzurum'a vannca,
Dadaşlardan izzet iıkram görıünce,
Onlar sana namus sözü verince,
Dediniz yiğitler haı:ımanı Atanı.
sesin He,
Bütün durumlan getirdin dile,
Kazım Paşa ile verdin elele,
Bera:ber taşıdı arınanı Atam.
Toplantılar yaptın gıür

Yöre h!alkı gelip yernin içtiler,
Emrinizi beklerneye geçtil~r,
Seni cemiyete ıbaışkan seçtiler,
Orda soydtm üniformanı Atarn.

Erzurum'dan

Tekı·ar

Sivas'a Gelip J{ongrelerini

Yapınıştır

Erzurum'dan tekrar Sivas'a geldin,
Kendine yaraşır insanlar buldun,
DöRT EYLüL günündekararlar ruldın,
Beklediler meclis kur.manı Atanı.
Si vas'ta hıalik i,le kaldın b~başa,
gitmedi boşa,
Büyüikiküçük hazır oldu savaşa,
Dilediler emir vermeni Artam.

Yaptığın ça:baılar

Meolisi kuralım açalım dedin,
illerden temsilci seçelim dedin,
Sonr-a harekata geçelim dedin,
Söz verdin çdk hesap 'soı:ımayı Atam..
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Ulu önderimiz Mustafa Kemal

Ankara'ya Gelirken

Paşa

AıtkaTa'da Coşkulu

Obn.uştu
Adın şanın

her tarafa yayıldı,
uyuldu,
Ankara'ya geleceğin duyuldu,
Heı:ikes beldiyordu varmanı Atam.
Sözleriııe gcirüşüne

Bayram oldu ANKARA'ye gelirken,
Dikmen vadisinden aşıp yürürken,
Zeyhek!Jerin halay çekip dururken,
Kutladılar ayaık basınanı Atam.
Anıkara'yıa

geldin Meclisi ~mrdun,
biriilk beraberlik buyurdun,
Her tarafı işgal olmuştu yurdun,
Aradın her tüdü imkanı Atam.
Haılka

1920'de

Mecılis açıldı,

Bağımsrzlık

için yemin içildi,
seçmeye oya ,geçildi,
Oldunuz Meclisin başkanı Atam.

Başkanı

N eler çclrtin, :bu Meclisi açarken,
Cumhuriyet düzenine geçeııken,
Ç.ıığd:aş düşünceıli mebus seçerıken,
özenle lkurmuştun rdivanı Atam.
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Sivas'dan
Bir Bayram

T. B. M. Meclisinin
Orduınuza

Alınış Olduğu

Yeni Düzen Vererek

Kamrlar ile

Kurtuluş Savaşı'na

Girmiştik

Milli birlik beraberlik kurdunuz,
Ordumuza yeni düzen verıdiniz,
Meclis karar aldı harbe giııdiniz,
Vermedin düşmana amanı Atam.
ALLAH ALLAH deyip başlandı haroe,
Kimisi doğuya 1\:imisi garba,
Düşmanın başına inerken darbe,
Göklere çıkarttm dumanı Atam.
içerden dışardan düşman her yandan,
Yurdun her tarafı göl oldu kandan,
ES'kişehir, Kütahya'dan Afyon'dan,
Bastırdın her türlü isyanı Atam.
Padişah

da Sarayında yatarken,
Çoluk çocuk o gün nöbeUutarken,
O Kocatepe'ye şafruk ataııken,
Şaşkma döndürdün Yunan'ı Atam.
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30 Ağustos 1922'de Şanlı Ordumuz Düşmanlan
Denizlere Dökerek Yurdumuzu Onlaı·dan
Kurtaı'IU.lştı. işte Zafer Bayramı!
Gece gıündüe; cephelere koşarak,
Denizdeki dalga gibi coşarak,
Dumlupınar Saıkarya'dıan aşarak,

Döktünüz denize düşmanı Atam.
Hainler her yerden dolmuştu yurda,
imanlı milletim tkalımadı daııda,
İnönü ımeydanı Salkaryalaııda,

Tarihlere yazdm destanı Atam.
önümi.izden yürüyordun koıılrusuz,
Gece gündüz hiç yatmadan uyıkusuz,
Tüı'k milleti yalın ayaık aç susuz,
BöyJece kurtardın vatanı Ata.rrı.
tarihleri yazdır:dın hize,
Bütün düşmanları getirdin di?Je,
Her zaıman minnettar '.Dürk halkı size,
Sen verdinlb~lere Ib u şam Ataım.
Şan!lı

29 Ekim 1923

Cumhuıiyet'iu Kuruluşu

Cumhuriyet kurdun hürriyet verdin,
Bütün zorluil.dara göğsünü gerdin,
Tüıık halkı her ·z aman özgürdün dedin,
Hürmetl'e sunanın şülkranı Atam.
Eski kanunları yeniden yaptın,
Demokrasi temelini sen attın,
Tekıkeleri tüııbeleri kapattın,

Hurafe sarmıştı her yanı Atam.
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ve ilan

Oluşu

ilim deryasından aiktın çağladın,
Kadın, erkeık eşit ha:kılar sağladın,

Türk halikım bir kimliğe bağıl adın,
Sensin gönlıümüzıün suıltanı Atam.
Fes yerine şaplka giydirdin başa,
Seni inikar eden Tüıık dersem haşa,
Konferruısa gitti İnönü Paşa,
Beraber hallettin Lozan'ı Atam.
Başöğretmen

oldun bizi okuttun,
sular akıttm,
Dini siyasetten hep ayn ,t uttun,
Çok iyi anlardın Kuran'ı Atam.

Yolları yaptırdın

Hakiki mürşidi iliımde gördün,
Uygarlık yolunda çok dersler verdin,
Cehalet her zaman kötüdür derdin,
Sizden aldırk ilmi irfam Atam.
Düşündün bu halkın sorunlannı,
Gençlere bıraktın yann}arını,
Sen kurdun Dil Tarih Kurumlar:mı,
öğrettin öz Türkçe lisanı Atam.

Cihanda ve yurtta suılhu önerdin,
insanlık a:dına çok hizmet verdin,
istikbal göklerde arayın derdin,
Sevmezdin tembelce yatanı Atam.
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Birçok Devlet Atanuzdan örnelder

Alıyor

Pekçok devlet senden örnek alıyor,
örnek almayanlar geri kalıyor,
Aydınlar b u işi iyi biliyor,
Kutluyoruz size u yanı Atam.
Ac1m şanın söyleniyor cihanda,
Hiç ~kab ul etmedin himaye manda,
Seni sevmeyenler varsa vatanda,
Yok derim onlarda Tüdc kanı Atam.
Meclis sana verdi ATATüRK adı,
Cumhuriyet verir yaşama tadı,
Ne bir vezi r kaldtne de bir k adı,
Haldınl er dir ya rgı orga nı Atam.
Sen bir cleha doğdun ne mutlu sana,
Seni seYmeyenler Hak'tan utana,
Malı, mülk ü bağ ı şiadın ,·atana,
Helal et bizlere l okmanı Atam.
Saymak ile hizmetlerin bitmiyor,
Sevgin saygm gönlümüzden gitmiyor,
Hainler sevgini kabul etmiyor ,
Karadn· onların vicdanı Atam.
Bizlere güç verdi sizdeki kuvvet,
Haklannı sevenlere helal et,
Biziyetim koyduı1 göçmin nihayet,
Felekte bilmemiş zamanı Atam.
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10 Kasım 1938 Atamızın ölümlinden Sonra T. B. M.
M.'nin ve Devletimizin Yapmış Olduğ·u Hizmetler

Bir bütündür büyük küçük ferdimiz,
yurdumuz,
Çok modern silahlıdır ordumuz,
Yak eder vatana kıyam Atam.
Kalkınmaya başlamıştır

Milletin kalbidir Millet Meclisi,
Her yerde her zaman gür çıkar sesi,
Milli egemenlik temel ilkesi,
Sizeliniz harcını lwyan Atam.
Milli irademiz Meclis bizlerin,
Hiç arkada ·kalm asın ha gözlerin,
Yolundadır izindedir sizlerin,
Çok güzel çalışır b a ş kan ı Atanı.
Gösterdiğin

yoldan yürüyor Meclis,
Cumhuriyeti candan ·k oruyor Meclis,
Kalkınmaya çare arıyor Meclis,
Arıyor her türlü imkanı Atam.
Barajlar yapıldı adını verdik,
Hamdolsun sayende huzura erdik,
Demokrasi ile yarışa girdi·k,
Başbalkan eyledikbayanı Atam.
Teknoloji ile yanşımız var,
Bütün dünya ile barışımız var,
Çağd aş düşüncemiz görüşümüz

Sevmeyiz cahile

uyanı

var,

Atam.
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Ekonomi kalkınmaya başlıyor,
Fabrikalar ham maddeyi işHyor,
Milletimiz hırsızları taşlıyor,
Kınıyoruz haılıkı soyanı Atanı.

Yasama, yürütme,

yürüyor,
Haıksızların cezasını veriyor,
Yargıç beyler gerçekleri .g örüyor,
yargı

Bağımsız kalmıştır vicdanı Atanı.

Okur

Yazarımızın

Çoh:

Olması

ve Nüfusumuzun

Artması

Nüfuaumuz yetmiş milyonu buldu,
Okur yazarıımız yüzde yüz oldu,
Her taraf uydu

aracı

doldu,

Köyler bütün aldı cereyanı Atam.
Birçok ilde fakülteler kuruldu,
Okumaya büyük değer vedldi,
Gösterdiğin hedeflere girildi,
Dileriz !kalmasın zor yanı Atam.
Yer altı yer üstü çalışıyoruz,
Bütün ·:aorluiklara ahşıyoruz,
Çağları atlayıp gelişiyoruz,
inşa1lah koymayız

noksam Atam.

Turistler her yılıda dolıup taşıyor,
özgür 'I\üııkiyemde özgür yaşıyor,
Denizlere pHijlara koşuyor,
Grup grup gelir duyam Atam.
Çok güzeldir Türkiyemin havası,
Kabul olsun dilekıleri duası,
Cennet giıbi oldu Harran ovası,
Yaradan vermesin ·ziyanı Atam.
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Sporu.muz kültür:Uım.üz yayıldı,
Avrupa'ya 'kadar adı duyuldu,
Evrensel haıklara tümden uyuldu,
Halka açık tUJttulk m.eydanı Atanı.
Sanayide gelişiyor yeıimiz,
üstün ikaliteli ürünleıimiz,
Umutla doludur yarınlarımız,
Olurum vata11ın kurbanı Atam.
TRT var, hür basın var her yerde,
Çaılışırılar ilwlay yerde zor yerde,
Bazılan sapıtıyor 'bir yerde,
Sevmeyiz ıkötülük yayanı Atarn.
Sağlık hizmetleri güzel yürüyor,
Köylüye kentliye hizmet veriyor,
RIZILAY var yaramızı sarıyor,
öldürmek istemez bir canı Atam.

Ne mutlu! Köylümüz efendi oldu,
sözler yerini buldu,
Kağnmın yerine motorlar doldu,
Kalmadı atıısı yayanı Atarn.
Söylediğin

H ür doğmuş uz h ür yaşarız,
Vatan için ölüme de koşarız,
Bize kafa ttıtaeağa şaşar:ız,
Çok pişman ederiz çatanı Atanı.
Şerefim namusuro çanımız vatan,
Biriz beraberiz canırnız vatan,
ililkte damarda 'kanım1z vatan,
O denli severiz vatanı Atam.
Merdanoğlu aşığındır

senin de,
Saygı ile selam duı.ıur önünde,
Böyıle güzel bir yarışma .gününde,
Kabul et ben g1bi ozanı Atam
139

MANSiYON
«BURCU»
Paik UGUZ

Cumhuriyet benim gü zel idarem
özgürlüğ·ü sende buldum mutluyum.
Elimdedir şimdi kendi iradem
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
Ankara'da yüce Meclis toplandı
irademiz idareye eklendi
Asker sivil düşmanıara yüklendi
özgü rlüğü sende buldum mutluyum.
Büyük Millet Meclisimiz temeldir
iradeye say gı duymak emeldir
Elbette ki demok rasi güzeldir
özgürlüğ· ü sende buldum mutluyum.
Bin dokuz yüz yirmi üçte kuruldun
Merhem olup yaramıza sarıldııı
Zaman zaman engellenip yerilclin
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
Zalimleri hasedinden çatıattın
Bayram oldun doğumunu kutlattın
Geriliği dürdün dürdün katıattın
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
Sınıfları bir düzeye getirdin
Seçmenleri sandıklara götürdün
Nice derde çare bulup yetirdin
özgürlüğü sende buldum mutluynm.
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Ulusumu'Z okumayı bilmezdi
Hasta olan eceliyle ölmezdi
Köylülerin içt enlikle gülmezdi
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
Vergimizi yabancılar alırd ı
Pamuk gider basma olur gelirdi
Sıtma tutar körpe kızlar ölürdü
özgürlüğü sende buldum mutluyum .
Fabrikayı

resimlerde görürdük
için için erirdik
Yolsuz izsiz karanlıkta yürürdük
özgürlüğü sende buldum mutluyum.

Kahrımızdan

Eski yazı elif diye başlarmış
Cim noktası nice suçu işlermiş
Ulu Türküm bu günleri düşlermiş
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
okumayı öğretti
yurdumuoza uğrattı
Geriliği başkasına devretti
özgürlüğü sende buldum mutluyum.

Yeni

yazı

Esenliği

Püsküllü fes sahibine satıldı
Çarşaf peçe üstümüzden atıldı
Bayanlar da cemiyete katıldı
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
Bir söz ile boşsun deyip atılan
Eşya gi'bi para ile satılan
O değil mi meclisiere katılan?
özgürlüğü sende tbuldum mutluyum.
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bir haneye alınmaz
deyip işl.:enceye salmmaz
Ortaklık bu karı arı bölünmez
özgürlüğti sende buldum mutluyum.

Yedi

nazlı

Aldım

Dolma tüfek boşuna mı sıkıldı?
üstüroüzden kara duman çekildi
Sönmüş ocal.: daha ferli yakıldı
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
Hasta adam şifa bulup dirildi
Kalelerde hilal yıldız görüldü
Kahpe düşman yurdumuzdan sürüldü
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
Bir ocalrtan dokuz künye

yıktırdık

Yıktırdıkça alçakları bıktırdık

Hainleri ta kökünden söktürdük
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
Galiçya'dan Çanakıkale görülmez
Türk'ün göğsü süngü ile yarılmaz
Soyum Oğuz, haremine girilmez
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
Arabistan çöllerinde mavi göz
Edirne'de, Erzurum'da hep o sÖ'z
Yürek yanmış içimize düşmüş köz
özgürlüğü sende buldum mu tl uyum.
Sivasımda

vur emrini verdiler
Pusu kurup köşelere durdular
Senden iken seni düşman gördüler
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
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Toplantılar

birbirini izledi
Kazım Paşa kanat gerip gözledi
Kemal Paşa zaferini özledi
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
Milll Misak hududumuz çizildi
Zafer sözü alnımrza yazıldı
Bu uğurdanice mezar kazıldı
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
Saf saf olup selamma durdular
Karargahı Ankara'ya kurdular
Başkumandan görevini verdiler
özgürlü ğ üsende buldum mutluyum.
Yıldınmlar

ordusuydu ordumuz
Buram buram terliyordu yurdumuz
Nöbetteydi Fatma ile Durdumuz
özgürlüğü sende buldum mutluyum.

Yirmi altı Ağustosun sabahı
Görmeliydin ahı vahı eyvahı
Biter miydi alçakların günahı?
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
izmirimde Kordon Boyu kızardı
Kalleşlerin benizleri bozardı
Zaferini Türk süngüyle ya:zardı
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
Davamızı hep bir olup hallettik
ünümüzü dört bir yana beliettik
Kaçanlara beyaz mendil sallattık
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
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Sıra sıra

devrimlerim diziidi
Yeni yeni kanunlanın yazıldı
Bozkırlarım bahçe oldu gezildi
özgürlüğü sende buldum mutluyum.

Demir ağlar ana yurdu kuşattı
Cumhuriyet bizi rahat yaşattı
Baştan başa şoseleri döşetti

özgürlüğü

sende huldum mutluyum.

Barajlarım dizgiıı

oldu ırınağa
Güç yeter mi Türk' e fiske vurmağ·a
Koşacağım zamanım yok durmağa
Ö'Zgürlüğü sende buldum mutluyum.
Köylünün de gündüz oldu gecesi
Duyuluyor gayrı onun tok sesi
O değil mi efendinin en hası?
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
Fatih, Yavuz sonra Kemal türedi
Türk ulusu üredikçe üredi
Yetmiş bir yıl 'bize nasıl yaradı
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
Anadolu son vatandır bölünmez
Türkmen eli içten içe alınmaz
Bozkurtların üstesinden gelinmez
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
Derdimizi karşılıklı söyleriz
Hep bir olur gönlümüzü eyleriz
Sıralaıur bir geçiti boylarr.z
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
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Türk'e özgü huyumuz varbilmezler
Uyuyanı ileriye salmazlar
Çürüyene değer verip almazlar
özgiirlüğü sende buldum mutluyum.
yok sınıf nedir bilmeyiz
Güçlüyüz hiz her yaradan ölmeyiz
Sak dururuz kalleşliğ·e gelmeyiz
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
Ayrılık

Yetmiş

bir yılda uzun yol yürüdük
Yokluk !eşin hep bir olup sürüdük
Bin yıl önce biz burada var idik
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
Birliğimiz dirliğimiz

bozulmaz
sallamayla çözülmez
K:'ıra yazı bize tekrar yazılmaz
özgürlüğü sende buldum mutluyum.

Kurampamız

Destaniarım türlü dilde okunuı·
Benim soyuro vatanını sakınır
Gocunanlar bakar bakae yakınır
öozgürlüğü sende buldum mutluyum.
Atamızın eserine sahibiz
Rahat uyu müsterih ol ey aziz
Sözümüz bir yolumuzda aynıyız
özgiirlUği.i sende buldum mutluyum.

bir yıl gelip geçe'Cek
Şahinlerim yayialardan uçacak
Her bahçede lale sümbül açacak
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
Nice

yetmiş
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Çığır açtık yeni kuşak kuşandık
Bir zamanlar dört kıtada ko§andık
Tae Mahal'de güzel sevip CO§andık
özgürlüğü sende buldum mutluyum.

Devir açtık yaşh tarih içinde
Sur yaptırdık 'boydan boya biz Çin'de
Halay çektik Oğu'Zlarııı göçünde
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
Semaları çınlatırdı

gür nararn
köyüm, Anlmram
Dokunmayın sonra kanar iç yararn
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
Malazgirtim,

Söğ·üt

Uygarlıktır şimdi bizim yolumuz
önde giden Atatürk'tür ulumuz
Çalışmazsak feci olur halimiz
özgürlüğü sende buldum mutluyum.

Birbirimiz her birimiz olacak
İyi niyet hak yeriıli bulacak
Türk ulusu e'bediyeıı kalacak
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
Esmeyecek yurdumuzda sam yeli
Cumhuriyet vazgeçilmez sevgili
Yücelecek ilelebet Türk eli
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
Nimet onda, ziyııet onda şan onda
Onsuz giden koşamıyor hep önde
Ardında bak hele şöyle bir dön de
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
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Her sahada koşu emri verildi
Türk milleti şaha kalktı dirildi
Ufuklarda yeşil ışık görüldü
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
Tababette çok mesafe alındı
Cerrahide üst düzeye gelindi
Türlü derde türlü çare bulundu
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
Sahillerim limanlada donandı
Bu ·k onuda uzmanlığım onandı
Dış ülkeler becerime inandı
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
Seyhan, Ceyhan, Dicle, Fırat gemlendi
Kuzeyimde çay yetişti demiendi
Göçebeler yerleşerek dinlendi
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
Türlü teknik girdi dıştan içeri
Kara yolu yapımında başarı
Memnun ettik köyde kentte naçarı
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
öğendire hatırada

ok oldu
Ziraatte kara saban yok oldu
Traktörüro yüz binlerden çok oldu
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
Ellik orak devri gelip geçerken
Biçer döver ekinleri biçerken
Sapla tane ayn ayrı düşerken
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
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Fenıli gübre tarlalara saçıldı
Kara toprak gülümsedi açıldı
Bereketli ürün verdi biçildi
özgürlüğü sende buldum mutluyum.

Sulu pamuk ekimine geçildi
U zun elyaf aka1alar seçildi
Mutluluktan türlü bade içiidi
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
Mensucatta büyük hamle yapıldı
Geriliğin zincirinden kopuldu
Yokuş bitti iniş yola sapıldı
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
Almanya'dan işçi döviz yoUardı
Sayısııu bütün ulus belierdi
Ele geçse ürpererek elierdi
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
Bir hamlede

ihracatı öğrendik

Kazandıkça

mal satınayı beğendik
Başardıkça kendimize güvendik
özgürlüğü sende buldum mutluyum.

Sevinçliydik uçuyorduk adeta
Batı ile bütünleştİk sureta
Harranımla nikah luydık Fırat'a
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
Serbest pazar usulüne dönüldü
Dünya ile bir hizaya gelindi
Paramıza konvertibl denildi
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
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Çeldnenler yine ıbirlik oldular
Güçlendi'kçe bizi hasım bildiler
Karı§tıı·ıp fikü·leri çeldiler
özgürlüğü sende !buldum mutluyum.
Sevr hoı·tlağı hayaleti göründü
Ulus Lozan kisvesine büründü
Kırk milyon genç güvenilir üründü
özgürlüği.i sende 'buldum mutluyum.
Bu

gençliğim mayasıdır öğretmen

Çocuğum un rüyasıdır öğretmen

Ufuklarm

ziyasıdır öğretmen

özgürlüğü

sende buldum mutluyum.

Kutlu olsun ÖğTetmenler Gününüz
Onlar ile aydınlanır önümüz
Hazinemiz ciğerimiz caııımız
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
ilk, orta, lise eğ·ittin beni sen
Sevgin ile büyütensin beni sen
Bu düzeye getirensin beni sen
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
A.nam desem, babam desem az gelir
Yolunuza feda olsam az gelir
Kucaklayıp elin öpsem az gelir
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
Ben fı.§ığım ilk göz ağrım sizsiniz
Ben dereyim sizse engin bir deniz
Kalbirndeki yerinizi bilseniz
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
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Hoşgöı,üyle

yurtta sulhu isteri'z
Komşulara iyi niyet besleriz
Cihan için mutluluklar dileriz
özgürli.iğü sende buldum mutluyum.
Yunus gibi yüreklerden sevendik
Hoşgörüyü Mevlana'dan öğrendik
Tanrı lütfu ne var ise beğendik
özgürlüğü sende buldum mutluyum.
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SEÇiCi KURULCA
YA YlNLANMASI UYGUN
GöRüLEN ESERLER

iSTiKLAL TüRKüSü

Mustafa DANACI
Bölemezler, bölünemez, bölüıımez
Vatan, millet, ezan, bayra!k, istikHU
Onlarsız yaşanmaz onsuz olunmaz
Vatan, millet, ezan, bayrak, istildal.
ülke bir kovandır, insanlar arı
Hürriyettir yazı, kışı, baharı
Türkiye'nin egemenlik duvarı
Vatan, millet, ezan bayrak istildal.
Yurduma dokunma, fakat beni vur
Ben Türk'üm bendeki felsefe budur
Damarımda asil kanda mevcuttur
Vatan, millet, ezan, bayrak, istildal.
inancımız Hak bir, peygamber iki
Namus, Cumhuriyet bunların eki
Şühedalar uyansa derlerdi ki
Vatan, millet, ezan bayrak istiklal.

Türk'üm dünyada yok benzerim eşim
Anam, hacım, lbaıbam, yavrum, kaı~deşim
Toprağım nefesim, suyum güneşim
Vatan, millet, ezan, !bayrak, istiklal.
istiklal Marşma

saygı duyduğum

Göğsümü gerdiğim,

boyun eğdiğ·im
Birbirine bağlı kopma'Z kördüğüm
Vatan, millet, ezan bayrak istiklal.
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Yağmurum,

borarum, tipim, i.'üzgarım
Onlarla yaşarım, onlarla varım
Vasiyetim, onlar olsun mezarım
Vatan, millet, ezan, bayrak, istikUU.
Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Kemal
Dalgalan demişler ey nazlı hilal
Şehidimin kanı, bayrağımda al
Vatan, millet, ezan bayrak istiklal.
Kul Mustafa oldum bu sırra mazhar
bir şeref, vatan bin katar
Uğrunda ölecek başka nemiz var
Vatan, millet, ezan, bayrak, istiklal.
Bayrağım
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ULUSAL EGEMENLiK DESTANI
Dr. Mustafa

Şerafettin

öRGE

DESTANIMIZIN öN SöZü ve DiZiNi
Yıl 1919 rülke işgal 'edilmiş, yanmış, yıikı.Imış, İZMiR'den
ANTEP'e ıkadar düşman çizmeleri altında. Bu güç şartlar içinde ıbir SARI SiPAHi, ANADOLU'ya .g eçmek için SAMSUN'a
çıkıyor. Geçtiği her ıkasaba ve şehri ULUSAL EGEMENLiK
utkusu ile örgütleyerek evvela .AıMASY A'ya sonra ERZiNCAN'a, oradan da şanlı ERZURUM'a atılıyorclu.

Burada yılılarca şerefle taşıdığ·ı üniforma ve rütbeleriııi terk
ederek sivil bir önder oluyor, kongrelerine başlıyordu. Bu Jwngrede ilk ulusal kararları alıyor, Si VAS'a Sivas Kongresi'ni yapınaik ve !kurulmuş bütün cemiyetleri lbir, leştirmek üzere ·g eçiyor
ve orada alınan 'kararlar ile özgürNik mesajlarını bütün Anadolu'ya iıletiyordu. Sıvas'ta YA BA(;IMSIZLIK YA öLüM diyen ülke temsilcil'eri ve göğsünde aılev alev yanan özgürlük ateşiyle bozkırm ortasını, ANKARA'yı karargah yapıyordu.
O, bu tutkuyu daha gençUk yıllanndan, ta SELANiK'ten
ANKARA'ya taşıyordu. Artık karar veriılmiş, meclis toplanmış
ve düzenli ordu ~mrulmaya ve hazıl'lanmaya. başlanmıştı. Zira
bu savaş, en değerli komutanlar, gönlü vatan sevgisiyle yanan
kahramanlar tarafından yapılacaıktı.
O, bu dönemde hemen, hemen herkesin ve her 'k esimin fikir ve düşüncelerini alarak inandığı çok sesliliğin de gerekçelerini hazırlıyordu. Bu fikir evvela SiVAS'ta MANDA mı?
TAM EGEMENLiK mi? .tartışmaları ile .şekillendi ve oradan
da dalga, dalga tüm Anadolu'ya yayıldı. Orada vatanın bütünlüğü ve bö1ünmezliği de karar altına alındı. Anadolu ·dört bir
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yandan işgal edilirken, bir mHlet uyantyor ve yeni lbir nesil dünyaya geliyordu.
ANKARA, bu bozkır kasa!bast, bu düşüncenin yoğrulduğu
bir merkez olarak ileride Omnllacak yeni TüRK DEVLETiNiN
başşehri olmaya hazırlanıyor ve ha!k kazanıyordıu. İı şte orada ilk
birliik ve :b eraberlik ateşi ya:lnldı ve yol~luklaı~dan bir vatan yarat~ldı.

Uk askeri zaferler, İNöNü muharebeleri ile Jmzanılırken
saldırgan düşmanın ilk ölümcül HIRILTILARI da Ankara'ya
yansıdı. Düşman buna rağmen ıdestekçilerinden cesaret alaralk
salclıı·dılkça ~Saldırıyor,
battıikça daha da ibatıyordu. ŞANLI
MEHMETÇİK her cephede iNöNüLER'de, SAKARYA'da, AFYON'da sille •üstüne si1ıleler vururken düşman OTUZ AGUSTOS BAŞKUMANDALIK Savaşı He iZMiR'e kaçıyordu.
Bu ulusal direniş ıdüşma.mn işini bitiımiş, !büyük hayallerini yok etmiş Ye İZMiR'den denize dökıınüştü. Bu böyle bir
di.işmandt ki, silie ele yese oyunlarından asla yazgeçmezcli.
zafer sonunda, LOZAN SULHU ile :bağılandı. Kurda ndktası orada konuldu. Bundan sonra, yepyeni 'bir savaş başlayaca.'k, harap olan ülke yeniden onar:ılara!k
yapılması gerı!lcen DEVRi'MLER :başlayaca'ktı. En sonunda bu
yitirilmiş topraklardan yepyeni bir ülke yaratıldı.
Bu

şanlı

tuluş Savaşmın

Bu başarıya KAN ve CANLARIYLA imzalarını atan
kahramanlar bu vatanın bağrında huzur içinde yatacaıklar ve
onların bu asil emanetine sahip çrkaca:k gençleri, ATALARINI
her giin RAHMET ve ŞüKRANLA anaca:klar.
Bu destant yaratanlarm özgür çocukları lbi.iyıük ATALARIgösteı,diği son hedef olan 'MUA:SIR MEDENiYET yarı
şında önden ·g idenlere yetişerek onları geçecekJıer, mazlum milletiere tuttuklan ışl'lda onlara da rehberiilk edeceklerdir.
NIN

işte yarattığımız

bu destan, bu

düşünceler ış1ğında

cak olursa daha da 'bir anlam ıkazanmış
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olacaktır.

okuna-

Sene bin dokuz yüz ondokuz, Mayısm onaltısı ,
Sarı bir Sipa:h i yola çıkı yordu iSTANBUL'dan ,
Kimse b ilmiyordu onun ne dü şündüğünü,
Bir özgürlük ateşi yakaca k tı Anadolu'dan
O ümidini kesmişti, işgalin İstanbul'undan,
Bir uJusa ışık tutacaktı ço'k çok uzaklardan,
Bilinmeyecekti, O'nun neler neler yapacağı,
Beklenmeyecekti bunlar, Sarı KemaliPaşa'dan .
PAŞA'yı

kimi hırçın, kimi muhteris buJuyordu,
Ondan başka kimse de bu gerçeği görmüyordu,
Neden çıkmıştı S.NMSUN'a 'Mayısın on dokuzunda ,
O sessiz ve sedasız geçiyordu An:adolu'ya.

önüne konan setleri birer birer aşıyordu,
ilk hedef, AMASYA olmalı diyordu,
Oradan Doğu 'ya, ŞANLI ERZURUM'a yönelerek,
:Yaptığı Kongrelerin takriflerini sunuyordu.
.Varılacak

O, bu safhada hazırlıksız ve kararsız değildi .
Bütün millet ve şanlı ordu Ona tam onay verdi,
Şarktan garba tüm Anadolu Onunla kucaklaştı,
Sonra da TORK düşmanlarına başlarını eğdirdi.
ERZURUM'dan defalarca seslenerek milletine,
Razı olma diyordu, 'b u 'haksız 1şga:l zilletine,
Dayan diye emrediyor Anadolu erlerine,
Hep beraber kafa tutuyordu yaban devlerine.
Bir şahin gibi ERZURUM'dan StVAS'a dalıyordu,
Onca çarpan kalpler, önce Vatan diye atıyordu.
Şarktan garba zaferin yolları tek ,t ek açılarak,
Bu YALNIZ asker a§kını AN.KlARA'ya taşıyordu .
Bu Hürriyet ve ULUSAL EGEMENLİK utkusuydu,
O SELANiK'ten ANKARA'ya taşıdı bu tutkuyu,
Bir ömrü bu uğraş yolunda bıkmadan sarfederken,
Vatan için herşey, canım da feda olsun diyordu.
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O bu kararında ve atılunında yalnız değil,
Onu zaferden zafere götürüyorrlu bu meyil,
Aman vermiyordu vaıtan saldıran düşmanlara,
YalnJZ onlara değil, kimseye vermiyordu mehil.
Sıvayarak kollarını hazırladı ordusunu,
AtWar ülkeye saldıran düşmanlarm tozunu,
Aradan günler, aylar, yıllar ve asırlar geçse de,
Silemezdi kahpe düşman, bu tokadın korkusunu.

Değerl i komutanları toplayarak etrafına,
Bu günün işlerini hiç bırakmlyordu yarma,
En 'basit sorunu bile kulak ardı etmiyordu,
Bu zorlu savaşta taviz vermiyordu erkanına .

Onun için yalnızca vatan sevgisiydi yakınlık,
Kurtuluş

için gaflete

düşülemezdi

Düşman ansızın girmişti

Susma

bir

anlık,

ülkeye, dört bir yandan,

zamanı değil, yapılmalıydı kahramanlık.

:Yurtta tek seslilik değil, çok seslilik gerekliydi,
O, bu hakikati görmüş ve gönülden benimsemişti.
Bunu gerçekleştirme yönündeki ilk meşaleyi,
SiVAS Kongresi'nin daha başında ateşlemişti.
işte

o zaman SiVAS'tan seslendi 1\jNADOLU'ya,
gösteriyordu her zaman, TORK'ün hukukuna ,
ülke temsilcilerini toplayarak etrafma,
İlk demokrasi dersini veriyordu ulusuna.

Saygı

Her yerden, yöreden insanlar, SiVAS'a akıyordu,
Orada Hürriyet ve isti:klil ateşi yanıyordu,
«VATAN BöLüNMEZ B1R BüTüNDüR» sözünü söyleyerek,
Bu son Türk Devletinin ~emellerini atıyordu.
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StvAS'ta herşey oldu, herşey açıkça konuşuldu,
Biri!eri MANDA derken, O, TAM EGEMENUİK. diyordu,
Birer birer eleyerek sakmcalı fikirleri,
Bağımsızlığı ulusun tek hedefi yapıyordu.
Bu ışıklada aydınlandı SİVAS'tan ANADOLU,
Her yeri, yöre5i bir başka kahramanlıkla dolu,
Her tarafta kahramanca destanlar yara:tılıyor,
tZMiR işgal edilirken, ANTEPLER şahlanıyordu.
bu asil millet, her zaman hür yaşamıştı .
birer birer aşrruştı,
Boğulmak üzereyken ANADOLU bozkırlarında,
Hürriyete susamış bebeler, daha doğmamıştı.

Hür

doğmuş

<kçmişindeki zorlukları,

Bozkır ortasındaki

bu ANADOLU kasabası,
Olacaktı ileride belki de şehirlerin başı,
Oradan yayılacak TüRK.LüöüN asil ve gür sesi,
Sonra olacaktı CUMHURiYETiMiZiN ~ i mgesi .
Bütün bir ülke birlik olmuş, oraya akıyordu,
dolan gönüller alev olmuş yamyordu,
Endişeli günleri izleyen ümit dolu geceler,
ANKARA'da yankılanan bu sese güç katıyordu,

Ateşle

Yıl bin dokuz yüz yirmi Nisan ayının yirm:i üçü,
Görüldü dünyaca Türk'ün Anadolu'daki gücü,
:Yeni bir meclis toplandı, bozkırın ANKARA'sında,
MUST.NFA KEMAL PAŞA idi bu savaşın öncüsü.

Para yoktu, silah yoktu ama onlarda ruh vardı.
Bu genç ruhla sonunda yoktan bir vatan yaratıldı.
Gözü yaşlı bacılar, analar ve kahraman ni'neler,
Sırtında <
bebeleri, erzak ve cephane taşıdı.
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Millet birlik olmuş şahlanmış bu zaferin sevdasından,
Kimisinin karnı çökmüş, abaları düşmüş sırtından,
ölelim vatan i~Nı diye cepheye koşarlarken,
Düşmam çeviriyor tNöNüLERİN sırtlarından.
Bu Ic:udurmuş düşmanın ahlaksız çirkin saldırısı,
Durduruyor onları blıcımızın şakırtısı,
Bir zafer sarhoşluğuyla saldıran hain düşmanın,
ANKARA'dan duyulacaktır ölümcül hırıltısı.
ilk tokadı İNÖNü'de yiyerek duraklıyorlar,
Sonra da arkalarından gelen!lere bakıyorlar,
Onlar da bu saldırgan düşmanlara arka. verdikçe,
Cesaretlenip, saldırdıkça daha da batıyorlar.
Zafer üstüne zaferlerden güç alan Mehmetçikler,
Düşmana vurdukça vuruyor yeni yeni silleler,
Haksız ele geçirdikleri yerleri terk ederek,
Bvvela SAKARYA'ya sonra da AFYON'a çekildiler.
Ulusal hareketimiz artık çok, çok güçlenmiştir.
Kozlar, kahpe düşmanlardan ULUSÇULAR'a geçmiştir.
Son savaşı da verirlerse bu vatanın uğrunda,
Dii'şmanın ANADOLU'daki işi, artık bitmiştir.
Yirmi altı Ağustos, düşmanın acı kadar günü,
Saat beşte başladı toplarımızın gümbürtüsü,
Siperler, tepeler, kasa!balar tek,. tek alınuken,
Büyük zafer müjdesi oluyor, AFYON\ın düşüşü.
Kaliraınan

ordumuz düşmanlan önüne katarak,
vatam onların işgalinden kurtaracak.
«ORDULAR iLK HEDEFiNiZ AKDENİZ tLERb emri,
Düşmaru, yaslı iZMİRİMİZ'den denize atacak.
Güze~
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Dün oraya şımararak, laternalarla çıkanlar,
Bu gün döküldükler~ kıyılarda boğulacaklar.
Korkunç bozgun onJara daha uzun zaman yetecek.
Sonra da tutup, yeni oyunlara baş vuracaklar.
Silah, süngüyle ve yüreklerdeki inançla sustu ,
ANADOLU kılçıkh geldi, düşmanı çok kusturdu.
Yeni oyunlar ve yeni tuzaklar düşünürlerken,
TüRK'e, TüRKLüGIE LOZAN sulhu , yeni bir ümit oldu.
Orada sakin bir PAŞA vardı, zaferin müjdecisi ,
Zaferlerden sonra da olacaktı, sulh havarisi.
O düşmanlarının, o masada da attı tozunu ,
Böylece KURTULUŞ SAVAŞl'nın koydu noktasını.
LOZAN 'la birl ikte KURTULUŞ SAVAŞI sona erdi.
Vatan şimdi de yeni yeni hamlelere gebeydi .
Atılacaktı birer, birer devrimierin temeli,
ülke yeniden onarılmalı, yerıilenmeliydi.
öyle devrimler yaıprldı ki, düşünülemezdi bile,
Türk ulusuna giydiriJdi MUASIR bir elbise,
Değiştirildi giysiler gibi kafaların içi de,
Haıtta attık, asırlardır taşıdığımız fesi de.
Türkçemiz elendi, atıldı yabancı kelimeler,
Onların yerini aldı birer birer öz Türkçeler,
Kurultaylar toplandı, yeni kararlar almak için.
Medeni kanun da:hiJ, getirildi köklü umdeler.
Yazımız değiştirildi ,

geçtik Latin harflerin~.
Cu:rtihuri'yet kuruldu atılan saltanat yerine.
Hilafet kaldırılarak din özgün bir hale geldi ,
Laiklik umdesi eklendi, devrim il:kelerine.
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Gircii>ler yeni bir savaşa, bir ve bütün oldular,
ülkeyi demir yollarla, limanlarla doldurdu~ar,
Yeniden yapıtandı ve onarıldı bu yıkık vatan,
Yiti:rilmiş bu topraklardan bir ülke yarattılar.
Muhteşem

bir destan yapan, nice adsız 'kahramanlar,
Bizlere bu güzel ülıkeyi emanet bırakanlar,
Kurtardıkları topraklarda rahat rahat yatsınlar.
Onların bu CUMHURiYIETe sahip, gençleri de var.
bin dokuzyüz yirmi üç, Ekimin yirmi dokuzu,
Ulusça kutlandı CUMHURiYETin bu kuruluşu,
Yüce ulus ve Yüce Mecl~s bunu da başararaık ,
Bu yeni Türık Devleti'nin tamamlandı Kurtuluşu.
Yıl

Onlar bu destanı kan ve can 'karşıllğı yazdılar,
Ve sonsuza kadar kalacak bir eser bıraktılar,
Onların hür düşüneeli ve egemen çocukları,
Atalarını her gün rahm·et ve şükranla ansınlar .
Şiındi

de iş bizlere düşüyor, çok çalışmalıyız.
önümüze çıkan hedeflere tek tek koşmalıyız .
BU MUASJIR 'MEDENtYiET DENjLEN SONSUZ YARIŞTA,
önden gidenlere yetişmeli ve de aşmalıyız.
Bu duygularla, bu yarışta, bayrağı aldık senden,
Asla geri dönmeyiz başlattığın hamlelerinden,
Dünya ıba:şımıza yıkılsa, çılksa da mihverinden,
Bilesin, hiç öDüN VER MIEYBOEG tz eserlerinden.

1G2

ULUSAL EGEMENLiK
Dr. Nedim UÇAR
Ulusal bir barıştır özgür düşünce yolu,
Yüce Türk'ün :tarihi şa,nıla şerefle dolu,
Osmanlı üç ilotada yııllarca hüküm sürdü,
Dost bildiğ·i devletler ·k endini hasta gördiL
Bin dokuz yüz on dörtte dünya girdi savaşa,
Çanalkkale destanı yaz]ldı dağa taşa,
Bin dokuz yüz on ddkuz Mayıs günü,
Çığ gibi yankıland ı büyük Ata'nın ünü
Onurlu bir ulusun ·kalbi Samsun'da attı,
Mustafa Kemal Paşa d uygulara güç ıkattı,
Tan yeri
Coşkulu

ağarırken

heyetle düştü yola,

bir ortamda Kava;k'ta verdi mola.

Gece ıkaleme a;ldı Havza Genelgesi'ni,
iılk mi,ting.Je dünyaya duyurdu gür sesini,
Sarsılmaz bir ilke var Amasya Tamimi'nde,
Anadolu tek vücut yamlı fakat zinde.
MiUi bir uyanıştır Erzurum Kongresi,
V atanın bütünlüğü en belirgin simgesi,
Erzurum'dan Sıvas'a yollar uzun ve ince,
Dünya şaşkına döndü şahlanışı görünce.
istanbul'da devJetler .garargahı kurmuştu,
Ulusurnun üstıüne kara duman durmuştu,
Sdka:kla~da kargaşa, eller tetikte her an,
iotilaf devletlerin gözünü biir:ümıüş ikan.
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Yol boyunca insanlar, Ankara'da zeybekler,
Beşikteki bebekler, Ata'dan haber bekler,
Karlı bir kış gününde ulusun ocağında,
Kurtarıcı göründü çizmeler ayağında.
Genç, ihtiyar, ana, kız, ba:ba, oğul uykusuz,
Kazina kür~k tek tüfek cephelerde ikorıkusuz,
Bir !karış topraik için nehirler ~anla aktı,
Düşman kaçıp giderken ne varsa yılldı yaktı.
Milletin tek umuıdu çaresi ıkurtuluştu,
Vatan sevgisi ile tüm yürekler buluştu,
Gökten ateşıler yağsa ıbu millet asla yılmaz,
Tarih tanılktır ıbuna, Türk'ün gücü S'arsılmaz.
Yinmi üç Nisan günü bin dokuz yüz yirmide,
Büyii'k Mi.Ilet M<
eclisi Ankara'da görevde,
Alkışlar arasında A~ta ibaşıkan seçildi,
GoşkuJu bir ortamda tören andı içildL
Yüreği

iman dolu milli ordu cephede,
Afyon Kocatepe'de,
«Türk vatanı bütündür asla bölünmez» dedi,
«Dünya bir taraf olsa adı ~s1linmez» dedi.

Baş1komutan kal'larJı

Büyük h ücum başladı, Sakarya şaha kalktı,
Bulutlar parçalandı, binlerce şimşek çaktı,
Kangal tarlalannda san çiçekler açtı,
Mehmetçik süngü i~le nice engeller aştı.
Tünk'ün kötü talihi İnönü'de yeniLdi,
«Bir Türk dünyaya bedel» vecizesi denildi,
Yenik düşen devıleıtler geldirler bir araya,
İstanbul'un yerine iba:ktılar Anrkara'ya.
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Dış güçler tarafından iç isyan körüklendi,
Milli bağı yok eden davranışlar beklendi,
Oynanan oyunların hesabı yanbş çıktı,
Kışkırtlcı gıüclerin ateşi elini yaktı.

OnurJu ulusların her zaman diktir başı,
Her karış toprağında analarm gözyaşı,
Büyük zaferden sonra Mudanya N'k duraiktı,
Dost bilinen devletler bize bizden ıralktı.
Yeni bir tarih yazdık Kurtuluş Savaşı'nda,
Kahraımanl:ı:k destanı şehit mezar taşmda,
Dünya yeriiden gördü, Anadolu Türk yurdu,
işgalci tüm devletler Lozan'da selam durdu.
Kammızlıa yazılan miJli sınır çizildi,
Yurda göz di'k enlerin rüyalan bozuJdu,
Büyük MHlet Meclisi saltanatı ~mldınldı,
Padişah Vahdeddin'i İngilizler aldırdı.

Bin dokuz yüz yirmi üç yirmi dokuz Ekimde,
Cumhuriyet kuruldu önder olan ülikemde,
Alınan bir karada Anıkara başikent oldu,
Yeni vluşu:m için komisy;onlar kuruldu.
Ulusa uyarıandı yeni hu~uk illkesi,
Toplumsal yaşayışm en önemli ıbelgesi,
«Egemenli'k kayıtsız şartsız milletin» sözü,
Tarihi her süreçte Cumhuriyetin Ö2?Ü.
Büyıük

Türk devriminin a1tı esası vaı1dı,
Düşü i ~ en ulusları özgürJük ruhu sardı,
«Yurlta suJh, cihanda sulh» anlayl§ın temeli,
Akılcı bir gelişim genç !kuşağın emeli.
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Bir on Kasım saıbahı sirenler yaslı çaldı,
Biiyük önder Ata'yı Tanrı biZllerden aldı,
Bin dokuz yüz 'kıı•k beşte yenilikçi arayış,
Demokrasi yolunda çok partili anlayış.
Bin dokuz yüz eliide demokratik bir seçim,
Oy ıkullanan yurttaşa yönelik yeni biçim,
«Türk, övün, çahş güven» en ö~lü sözdür bize,
Çağıda.ş ve özgür olmak ödevdir hepimiZie.
Büyük Millet Meclisi milletin iradesi,
Seçenle seçilenin özgürce ifadesi,
Ço~ulcu demokrasi dünyanın ortak düşü,
Savaşın son bulması insanlığın gülüşü.
Ay yıldızlı bayrağrn gölgesinde ulusum,
Tarihler tanır bizi barıştan yana usum,
Gözümüz yO'ktur aslıakimsenin toprağında,
Doğruluk ilkemiZidir, .t arihin her çağmda.
Büyük Millet Mecılisi yetmişbeş yıldan beri,
Milıli birlik içinde milletin göniiJ eri,
Umutla balrmaJk gerek aydınlık yarınlara,
Y:üce bir amt gibi /kalbimizde Ankara.
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Faik UG.UZ
Şehitlerin karuna yıldız düştü üstüne
Mehtap Tiirk'ü severdi kucak açtı dostuna.

Bu ilahi görüntü bayrak oldu Türkleı-e
Yükseltip onu diktik üç kıtada her yere.
At

sırtında koşarak akıp

Otağlan

geldik buraya
kurarak arzeylerlik şuraya.

Anadolu yaylası Selçuklu'ya yurt oldu
Adaletli oldular çevre Türklerle doldu.
Tüı·kmen
Oğuz,

boyu Selçuklu Oğuz soyu Osmanlı
Türkmen aynıdır ikisi de çok şanlı.

Bu iki ulu

çıııar

Doku nmayın

kökünden kaynar pınar
gövdeye yanan yüreğim kanar.

Çağ kapayıp çağ açan şerefli yüce millet
Devleti müebbettir, hürriyetiyse ebet.

Kaderini

yaşadı Osmanlı

Şerefiyle dolaştı

da zamanda
koca gemi cihanda.

Altı

yüz sene sürdü görkemli saltanatı
Hükmederken dünyaya olmadı asla katı.
Aldığından çoğunu
Ulaştı

her konuda

vererek çevresine
evresine.

insanlık

Birinci Cihan Harbi dağıttı Osmanlı'yı
Galipler izmir'ime çıkardı Yunanlı'yı.
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Wilson prensipleri rafta ve sözde kaldı
P aris'te anlaşanlar mirasımdan hak aldı.
Mondoros Ateşkes i tatbikatma karşı
Söylenmeye başladı milli kurtuluş marşı.
Müdafaa-i Hukuk'la Trakya Cemiyeti
Temin etti ulusa yeni bir hüviyeti.
Ferdi ş u ur coşkuyla kolektife çevrildi
Mücadele yetkisi rehberime verildi.
RehbeTimiz Mustafa, Kemal'iyle öndeydi
Cesurdu, zindeydi ve kurtarma azmindeydi.
Trabzon havalisi fitnelerle dolmuştu
Mustafa Kemal ordu müfettişi olmuştu .
Bin dokuz yü·z on dol;:uz Mayı s ııı on dol;:uzu
Samsun'a çıkıp vurdu dü şmana ilk topuzu .
Yirmi iki Haziran Amasya Tamimiyle
Mücadele b-aşladı işgalci zalimiyle.
istanbul Hükumeti geri çağırdı on u
Atamız kararlıydı geldi görevin somı.
Sekiz Temmuz gününde askerlikten ayrıldı
istanbul'un çmrinden şerefiyle . sıyrıldı.
Karabekir Paşa'ya tutuklayın dediler
Milletten tepki alıp ilk darbeyi yediler.
Elli altı delege yirmi üç Temmuz günü
Erzurum'da toplanıp çözdüler kör düğümü .
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Sınırlar tespit olup belirlendi amaçlar
Kongremizde böylece tazelendi inançlar.

Dokuz kişilik heyet seçildi toplantıda
Sivas'ta da göründü toplantı uzantıda .
Otuz sekiz temsilci Sivasımda toplandı
illerin nabızları birer birer yoklandı.
Erzurum'la Sivas'ta yapılan kongrelerde
Çare arandı millet sinesindelü derde.
Vatanm bütünlüğü şuurdu milli birlik
ülkeyi korumada zafer ve muktedirlik.
ilan oldu cihana Mill! Misak Beyanı
Böylece belli oldu yeni devlet ayanı.
On altı Mart yirmiele istanbul işgal oldu
Meclisi dağıtıl an devletin sonu geldi.
Tutuklaııan

Azmi

mebuslar hep Malta'ya sürüldü
millet sanki tekrar dirildi.

şahhlanan

istanbul'dan gizlice Ankara'ya gelenler
Milleti temsil için yeniden seçilenler.
Bin dokuz yüz yirmide yirmi üç Nisan günü
Toplanarak Meclis'te tayin ettiler yönü.
Büyük Millet Meclisi yegane güç olunca
Yasama ve yürütme görevini alınca
Hükumeti oluştu gece gündüz çalıştı
Milletiyle Kemal'i gayesine ulaştı
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Bu

sırada Yunanlı

Dağııuk

ileri gidiyordu
milli kuvvet düşmana dur diyordu.

Dahil! karmaşayı çekinirim beyandan
Kuvayi Milliye'yi ordu yaptı kumandan.
istanbul yönetimi imzalayınca Sevr'i
Böylece hitam buldu şanlı Osmanlı devri.
Sevr'e imza atanlar paylaşmıştı yurdumu
on Ocak'ta karşıladı ordumu.

Yunanlı

Batı'daki

komutan

kıymetli İsmet Paşa

Yunanlıyla tutuştu başarılı savaşa.
İnönü'de savaşın değerliydi

itilaf Devletleri

anlamıştı

zaferi
cevheri.

Gözü dönmüş Yunanlı tekrar hucuma geçtı
Bir Nisan yirmi birde Metris'ten geri kaçtı.
İnönü Savaşı'nın

ikincisi bitmişti
gerilere itmişti.

İsmet Paşa Yunan'ı

İnönü'den çekilen Yunan tekrar saldırdı
Afyon'u da alarak gururundan çıldırdı.
Eskişehir düşünce

telaşlandı

Başkomutan

konnşlandı.

Meclisim
ordusu yerinde

Gazi Mustafa Kemal saldırıyı başlattı
Sakarya'dan düşmanı geriye doğru attı.
i til af Devletleri Sevr' e veda ettiler
Ankarayla anlaşıp Güneyimden gittiler.
170

Antep, Urfa, Maraş'tan Fransızlar atıldı
Adanayla Mersin de kurtuluşa katıldı.
Sakarya Savaşıyla üstünlük bize geçti
Bu önemli başarı yeni bir sayfa açtı.
General Karabekir Doğu'yu temizledi
Çizdi yeni hududu çevresini gözledi.
Son darbeyi

düşmana

Hazırlık yapılmıştı

vurmak için karadan
gece gündüz durmadan.

Hazırlık tamamlandı Batı'daki cephede
Taarruza başlandı Afyon'da bir gecede.

Başkomutanlık Meydan Savaşı oldu adı
Kaçadarken ayyuka çıktı Yunan feryadı.

Yirmi

altı Ağustos

Perişan

dokuz Eylül arası
olup yok oldu Yunan palikaryası.

İzmir'in

denizinde b-oğulurken neferi
Türk milleti kutladı bu şerefli zaferi.
Dokuz Eylül gününde izmirime girildi
Al hayrağım yeniden Kordonumda görüldü.
Mütareke
Saltanatın

yapıldı

Lozan'da barış oldu
yerine yeni idare geldi.

Ulusal egemenlik milletime geçmişti
Türk ulusu kendine yeni devir açmıştı.
Cumhuriyet denildi bu yeni idareye
Büyük Millet Meclisi katılarak devreye.
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Bin dokuz yüz yirmi üç yirmi dokuz Ekimde
Filiziendi Tütkiye ulu ağaç kökünde.
Bu Vatanı kurtardı büyük asker yüce Türk
Devletinin başında adı oldu Atatürk.
Ne mutlu milletime bağrından çıkmıştı o
O günlerden bu günü görerek bakınıştı o.
«Hakimiyet Kayıtsız
O, bu sözü söylerken

Şartsız

Milletindir» der
sallanır bastığ·ı yer.

Bu ifade dayanır parlamenter sisteme
Türk'ün canını iste hü rlüğünü isteme.
Milletin iradesi bu sistemle barışır
Bu yolda gelişerek dünya ile yarışır.
Türkiye Devletini Meclisi idare eder
Böyle bir idarede seçmen sandığa gider.
Dini bütün, fikri hür, demokratik ve laik
i stikamete doğru yürüttü Ulu Halik.
Bu ilkeden ayrılan zorlukları aşamaz
Yolunu şaşıranlar içimizde yaşamaz.
ilhamımızı

milll mücadeleden aldık
«Yurtta Sulh Cihanda Sulh» deyip

Atatürk ilkeleri

sapılmaz doğru

Birliğiınİ sağlayan

yoldur
maddi manevi koldur.

Muasır seviyenin basamağı ilkeler
Bizleri örnek aldı bazı esir ülkeler.
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barışta kaldık.

Milli birlik, bütünlük gücü ile yürürüz
Bozguncuyla hesabı hep bir olur görürü·z.

Nerelerden nereye geldik bir yol bakalım
Kem gözlerden korunup mavi boncuk takalım.
Yetmiş beş yıl

boyunca mucizevi hareket
Yerde gökte her yerde gelişme ve l:ıereket.

On üç milyon nüfustan altmış milyona geldik
iğneyi yapamazken uçak yapıp yükseldile
Eğitim

ve öğretim çok zayıftı o zaman
Cumhuriyet eliydi cehalete uzanan.
ilk okulu bitiren memuriyet alırdı
Orta, lise mezunu üst göreve gelirdi.
Medreseler kapandı yüksek okul çoğaldı
Fakülteler açıldı gençlik ordan feyzaldı.
Püsküllü fes yerine şapka kabul edildi
Çarşaf peçe açılıp doğal hale geçildi.
Türk 'kadınına hakkını verdi yeni idare
Böylelikle kadınlar buldu derdine çare.
Boşsun

deyip atılan para ile satılan
O değil mi seçilip meclisiere katılan.

imtiyazsız sınıfsız, kaynaşmış

Anadolu

bağrında

bir kitleyiz
bölünmeyen kütleyiz.

Hukukumda üstünlük kesin hükme bağlıdır
Hukuka dil uzatan elbet orta çağlıdır.
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Türk ordusu milletin güvenilir özüdür
Bölünmeyen ulusun koruyucu gözüdür.
özgürlü ğü koruyan ulusunu kollayan
Hudutlan bekleyip sevgi sela.m yollayan.

Mehmetçiğim, erbaşım, assubayım, subayım

Kara, deniz, havada generalim,

kurmayım.

Sonsuz güven sizlere sigortamız sizsiniz
Fedakar bir aile sevgili azizsiniz.
Mithimmatm

çoğunu

kendimiz

yapıyoruz

İhtiyaç fa:zlasııu dışarı satıyoruz.

Zirai ve ticari türlü araç imali
Sayfalara sığınıyor çeşidinin icmali.
Bütün ülke şantiye otohanlar yapılır
Barajları görenler heyecana kapılır.
Dicle, Fırat gemiendi Harran suya kavuştu
Köye kente elektrik sanki yeni doğuştu.
Kara saban kayboldu traktörler gelince
Köylüler keyifleniyor yenisini alınca.
suyu akar çeşmeden
Mutluluğa erenler sarhoş olur içmeden.

Köy

yolları asfalttır

Kanaletten su gelir tarlalara yayılır
Çatlak dudaklı toprak suyu içer ayılır.
Köylü ekim dikimin usulünü tam bilir
ürünleri çeç olur tüccar ayağa gelir.
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Fenıli gübre kullanır bitki büyür dallanır
Biçer döver gelince sevincinden dillenir.

Ziraatte hem fenni hem de çok ileriyiz
Kendi kendine yeten ülkelerden biriyiz.
Pamukların elyafı uzadıkça uzadı

Tercih olan cinsinin akala oldu

adı.

Evvel dışa giderek basma olur gelirdi
Alaman pazen adını köylü kentli bilirdi.
Mensuc..'ltta birinci konfeksiyonda öncü
Olduk şimdi dünyada rakibi tuttu sancı.
Demir çelik satılır gelişmiş ülkelere
övünürüro onurıla göğsümü gere gere.
Cam ile kristalim aranan ürünürodür
Kristalde zerafet sanatsal görünümdür.
inşaat

Büyük

sektöründe dışarıya açıldık
yatırımlarda tercihen biz seçildik.

Çimento ihraç olur seramik ürün tacı
Yolduktan kurtulmanın çalışmaktır ilacı.
Telekomünikasyon ileriden ileri
Gökteki uydumuzdan anında al haberi.
Beyaz eşya dalında teknoloji ilerde
Sanayi ürünlerim tutunuyor her yerde.
Mobilya sanatında gemisinde yatında
öyle gelişme var ki hepsinin üst katında.
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Tersaneler çalışır denizaltı
Gemiler inşa eder dışarıya

yaparız
satarız.

ihracat kalemleri çoğaldıkça çoğaldı
üstün kabiliyete bu gelişme doğaldı.
Tababette sağ·lıkta köyde kentte dağlıkta
Çok hassas bir yerdeyiz lmlağımız çığlıkta.
Asayişi bozanlar dışarıdan desteld i
Bu millet yürüyemez ayağından l(östekli.
Gelişmeden

korkanlar altımızı oyuyor
Onlar bizi yerdikçe genç Türkiye büyüyor.

Hepimize yeterli yer altı servetimiz
idarede ehildir tertemiz milletimiz.
Doğasından şanslıdır

Her

şeyin

en iyisi

Anadolu yaylası
da alası.

alanın

Endişeye

mahal yok yeter ki çalışalım
Hoşgörülü olalım sevgide buluşalım.
Peygamberin övdüğü Türk ulusu asildir
Tarih içinden gelen nehir gibi nesildir.
Güneyimde Kıbrıs var kuzeyimde Azeri
Kırk milyon genç nüfusun dünyada yok benzeri.
Hoca Ahmet Yesevi ve Hacı Bayram Veli
Mevlana var, Yunus var sevmeli sevilmeli.
Milyonlarım şehittir

Kıymetini
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tarih bize şahittir
bilelim Vatan bize aittir.

DiRiLiŞ

DESTANI
Kurtuluş ALTUNBAŞ

Anadolu, Vatan Olur
aylar ayları, günler g~ünleri kovaladı. Hanlar
Han Alparslan, kırk yiğidiyle yetip geldi. Bizans denen
üılke üzeı·ine sefer eyledi . Malazgirt kapısından girip, ilerledi.
Toprak, Alparslan'la kıı•k yiğidi öyle bir :bağnna bastı ki, «Ancaık ana kucağı bu kadar sıca~\: olur» dediler, bu toprağa Anaclolu adını verdileı·. Burasını kutsal bellediler.
Yıllar yılı ları,

hanı,

Az bulup sabrederek, çok bulup ş ükrederek yaşadılar, durdular. Günler, günleri ıJwva ladı. Oğuz nesıli çoğaldıkça çoğaldı,
buralara sığmaz oldLı. O zaman kendilerine yeni yurtlar buldular.
Oğuz

ülkesinin eli açrk, gönlü açık insanları çoktu. Onun
içindir ki, herkes, yaşadığı günden mutlu, gelece!kten umutluyclu. Ancaık Oğuz ülkesinin insanları zamanla bırakblar çalışma
yı . Düşündüler, ellerindekiyle yaşamayı .
bütün kavimler bakblar ki, Oğuz ülkesi çalış
gün bulup gün yer olmuş; dii§manı unutmuş, dostun hatırını saymaz olmuş; dostlar üzüldü,
dii§manlar sevindi. Düşman uluslar, « Artı/k zamanı geldi» dediJer, Oğuz ülkesi üzerine yürüdüler.
Dost

düşman

mayı :bıraJkmış, tembelleşmiş,

Oğuz

ülkesinde :bir ozan vaııdı. Yücesine konup seyran eylediği, alçağına konup derıt dinlediği için Dertli Ozan derlerdi
ona. Elinde .sa:zı, dihnde sözü şaıkır dururdu Dertli Ozan. BaJktı ki, ülkenin durumu iyi değil, aldı sazı eline, yandı geçen günlere.
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DEDi

Dinleyin ey gençler, sözlerim size
Bir güzeller güzeli Anadolum
Bahar aylarında coşkun sularla
Bir güzeller güzeli Anadolnm
Yiğitler yeşertti ot bitmez dağ·ı
Umutlar suladı verimsiz bağı
Kutsal davıa kokar her bir yaprağı
Bir güzeller güzeli Anadolum

Aneale yaz

aylarında kalıkar

l;:an

Toı)l·ağa hayattır coşkun suları

Bazen buğday veriı·, bazen de dan
Bir güzeller güzeli Anadolum
Ustalar ıkonu~tn burada taşla
Alın, teri va ı~dır her~<aşık aşta
Bir beyaz ~üvercin olur banşta
Bir güzeller güzeli Anadolum
Yeter Dertli Ozan kısa 'kes sö:llü
Tekrar tutuşturrna sönmüşken }(özü
Yürekte yaradır düşmanın gözü
Bir güzeller güzeli Anadolum
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V ı. Parça Parça Vatan
Yıllar, yıllar önceydi. Yitirchk y11larca süren umudumuzu, « Düşmana vermeyiz!» deyip y urdumuzu, avundu'k durduk
Bir gün kara bulutlar iyice sardı yurdu. Her yandan acı haberler gelir oldu. Yüreğimize dert çöreklenir oldu. Kefensiz
kaldı Mehmetçikler.

Vatan sahipsiz, ulus sahipsiz. Sahibim diyenler ele oldu
sahipsiz. Böyle olunca da birer birer çıkmaya başladı elimizden topra:klar. Savaş desen, aııka arkaya. önce Traıblusgarp,
sonra Balkanlar derken geleli Birinci Dünya Savaş1. Kanlı
aktı ulusurnun gözyaşı.
Coşkun

alkar sularımız akmaık oldu. Tutar ellerimiz bizim
t utmaz oldu. Görür gözlerimiz bizim görmez oldu. Analar .giy;cli
al yerine karalar. Gelinler dul kaldı, kıZılar ağıladı. Ağlayıp inlemeler yürclder dağladı. Fidan gibi gençler düştü toprağa,
toprak doymadı . Topraklanmızı aldılar, düşmanların gözü doymaclı. «Anadolu, son hedef» dediler, biri yetemeyip bini birden
gelclHer. Bu toprakları alalım, 'bunları Orta Asya bozlkı rl anna
sürelim » dediler.

Çanaldmle Bir Destan
son rk aleyi almak diledi, Çanakik ale'yi hedef belledi. öyle bir or.d uyla geldiler •ki Gelibolu'ya, görenlerin kodmdan üç g ün gözüne uyku girmez. öyle lmlabahk bir orduydu
ki, sen de beş yüz bin, ben diyeyim aıltı yüz bin. Saymaya gücün
yetmez iki, sayasın . Kaıldı ~d öldürmeyle bitsiı~.
Düşman,

Düşman donaınınası

üç 'k oldan sardı Gelibolu'yu. Bir kı
koptu ki, sorma giıtsin . Top sesi, tüfek sesine kaMehmetçiliıkler ölümle yarıştı.

zılca kıyamet
rıştı.

Dertli Ozan

ba!lctı

toprağ·a, dayanır mı

du

sazın

Ib u

Iki, bir er birer düşmekte vatan evladı
acıya y ürekler? Aldı sazı eline, dokun-

teline.
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DEDi

almaya
miyiz?
Karar vermiş bizi öksüz koymaya
Düşmana bu ynrdu çiğnetir miyiz?
Düşman gelmiş vatanımı

Düşmanabuyurdu çiğnetir

Burda vatan eviadının teri var
Bir bu 'iilke ·Oldu, bize sadık yar
OJmada;n hu topraklar bize mezar
Düşmanabuyurdu çiğnetir miyiz?
Düşman bizi böyle coşkun göreceğ·ini nereden bilsin? Bu
ulus canını bile verir de, verir miydi yurdunu? Tutsa;k ikor muydu yavrusunu? Çiğnetir miydi namusunu ?...

Top sesleri şiddetlendi'kçe şiddetlendi . «Allah Allah» sesleri inietti her yanı. Tam o s ıra, « Paşam !» diye bağırdı bir nefer; sarı saçlı, mavi gözlü komutana yaklaşarak. «Bir şey yok,
telaşlanma. » dedi mavzi gözlü komutan, 'kırıJan saatini eline
alırken. «Yadigardı atadan .» dedi bir şey olmamış gibi.
Top, tüfek seslerinin karıştığı andı. Döndü askerlere mavi
gözlü komutan, «Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum! » diye öyle bir gürledi ki, soımıa gitsin. Askerlerin
tüyleri diken diıken oldu. Bir asker dönüp yanındaki mikadaşı
na, «AHah yardımcısı olsun. » dedi, «Ba:k, bu komutan Mustafa
KemaL»
Göklerden kurşun, kurşun gülle gıül·le ölüım yağdı. Mehmetçik can verdi, yurt vermedi. iki yıüz elli ıbin şehit kapladı toprağın üzerini. Bu durumu gören Dertli Ozan aJdı s azı eline, dokundu sazın teline.

ıso

DEDi
Ta Malazgirt Zaferi'nden beridir
Bu toprahlar ulusurnun yeridir
Vatana göz d~ken bil ki delidir
Geldi şehit oldu burda Mehmedim
Çanakkale bu ulusun destanı
da kan içinde her yanı
Düşmana vermemek için vatanı
Geldi şehit oldu burda Mehmeclim

Kalmıştı

zalim düşmana
si per etti düşmandan yana
Canım kurban deyip nazlı vatana
Geldi şehit oldu burda Mehmeclim

Yurdu

çiğnetmedi

Göğ·sün

Anadolu Kan

Ağlıyor

Çana:klmle'de bir destan yat5drk yazmasına da düşman mertçe yeııemediği bu ulusu namePtçe yenme ça:basına giri§ti.Alın
dediler işte Monclros. Ancak böyle perişan edilir bir ulus. Gireli yurda yağmacılar takımı. öyle bir yağ·ma ki, değil insan,
dağlar taşlar dayanmaz bu acıya.
Su görmez toprak l<aYruık, ozan gönlü savruk olur. Dertli
Ozan cla baktı yurdun ibu haline, lanetler yağclırıp düşmana, aldı sazı el ine, sözü doladı diline.

ısı

DEDi
Yunanlı girince güzel izmir'e
Bir şey clüğ·ümlendi yüreğimize
Sardı kara bulutlar yurdumuzu
Bir şey clüğ,ümlencli yüreğimize

ingiliz, italyan ve Fransızlar
Diller ah çeker de yürekler sızlar
Eşinden aynldı gelinler, kızlar
Bir şey düşümlendi yüreğimize
Atıldı cı'a düşmana

Hasan Tahsin
herkesin
Verdi ya vaıtan için son nefesin
Bir şey düğümlendi yüreğimize
Bakışlan arasında

Dertli Ozan der ki yürekten yara
Vermedik de vatan za·liım düşmana
Padişahtan izin, büyük talana
Bir şey düğ·ümlendi yüreğ·imize
Böylece parça parça bölüştüler yurclumuzu. iniermiş ana,Jcimin um urunda ?... B~beler ana,laı1n karnında oynar mı diyerek, karın cleştiler. O nazlı gelinierin lnzlanıı ırzına geçtiler. Eza ettiler yetmedi, cefa ettilere bitmedi. öldürdükçe öldürdüler, kinleri tükenmedi. Dertli Ozan görüp vatanı böyle, ağladı, inledi, kara bağnn dağladı. Alch sazı eline,
düzen vereli sazın teline.
lar,
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ağlarmış kız1ar

DEDi
Çıkıp yücesine seyran eylerelik
O sümbüllü güllü bağlar nerede?
ihtiyan genci daim gülerdik
O sümbüllü güllü bağ·lar nerede?

Kalmadı ağ·lamaktan

g·özümde ya ş
Erireli bu zulümele demirle taş
Dertiiiere oldu candan aı-lmdaş
O si.imbi.illü güllü bağlar nerede'?
Daim ballı idi herkesin sözü
inci dökmezcli hiç birinin gözü
Mutlu gülümserdi gelini, kızı
O sü mbüllü güllü bağlar n erede'?

Herkes, «Bu böyle gitmez!» di yordu. Kimsenin elinden bir
gelmiyordu. P ad işah, iııgiliz.l er'in isteğine uyarak silah bı
raktırmış, Drcluy u geri çağı rmı §tı. Bunu duyan Dertli Ozan, dertlencli, aldı saz ı eline, sa zı y l a söyleşti.
ş ey

DED i
Dü ş m an

vereli yu r da kara haberi
Elimi kolumu hepten bağladı
Gelip elden alıp hürriyetimi
Elimi kolnmu hepten bağladı
Paclişah severmiş

böyle uyıkuy u
Yetmedi düşmana çanak tuttuğu
Bir de silahsız bırakıp orduyu
Elimi koluımı hepten bağladı
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BiR KOMUTAN

ömür olur bitmez, gece olur ti.ikenmez mi? ... Elbet ulaşır
geceler sabaha. Bütün ulus, «Bir kurtarıcı gelir. » diyordu. öyle
de oldu. Çanakkale'de destan yazan Mustafa Kemal çıktı ortaya. Gönderip silahları Anadolu'ya, gelmişti istanbul'a. Baktı
]d, İngi liz donanınası demirlenmiş limanda, siniriendi iyice. Sık
tı yumruklarıııı, dişleri gıcırclaclı. «Geldikleri gibi giderler.» deeli yanclakilere.
Dertli Ozan görüp ulu hakanı, iııanclı ülkenin lnırtulacağıııa .
Aldı s azı eline, sözü doladı dili ne.

DEDi
Bir bahar günü geldi İstanbul'a
Güneş gibi doğ·du Mustafa .Kemal
Helallik diledi \·erdi anası
Güneş gibi cloğ·dulVIustafa Kemal
Bindi bir gün Bandırma vapuruna
diledi güzel Samsun'a
Bir sabah vakti, on dokuz Mayısta
Güneş gibi cloğ·du Mustafa Kemal
Ulaşmak

önce Havza menzil, sonra Amasya
Bazen ara:bay;la, bazen de yaya
Yürürken söylenen coşkun marşlarla
Güneş gibi cloğ·du Mustafa Kemal
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AMASYA, iLK IUVILCIM
O gün Amasya bir tarih oldu . Genciyle yaşlıs1yla, •kadınıyla
çevresini Mustafa Kemal'in. Müftü Kamil Efendi geçip karşısına ulu hakanm, « Amasyalılar hizmetiniwediı·
Paşam !» diyerek başladı !konuşmasına. Bir görmeliydiniz halkm coşkusunu. Su ucuraJk toprağa değdiğinde, aşık yari gördüğünde nasıl sevinirse, öyle sevinmişti Amasyalı onu görünce.
erkeğiyle sardı

O gün bir başka aktı Yeşilırmak, bir başka
Karadeniz' e götürdü muştuyu, oradan istanbul'a.

coştu .

Sanki

Dertli Ozan bu duruma baktı, lnvandı. .. Ulusu için umutlandı. Aldı sazı eline, cloJ<Lındu saz ın teline.

DEDi
Vatan bir bütündür bil ki bölünmez
öksüz lcaldı, gelinlerse dul
Düşmanın isteği olur mu ıka!bul?
Diyerek geleliler hep Amasya'ya
Kızlar

Tanıdı

herkes Mustafa Kemal'i
Amasya'da ilk heyeti
Dedi kurtaracak ulusu azmi
Severek geldiler hep Amasya'ya
Topladı

Padişah çağırdı onları

geri
onun gözleri
Vatanı bu günde bırakan deli
Diyerek geldiler hep Amasya'ya
Kapalı anladı,
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D AD AŞLAR DiY ARI ERZURUM
neye yarar? Bir anda
ulusun yüreği attı Erzlll'um'cla Daclaşlar gelerek bir aray :J, destek oldular ulu hakana. Çifte Minaı·e yaşamamıştı böyle bir coşkuyu yapıldığ·ınclan beri.
Dertli Ozan sevindi vatanın birliğ·ine, güveneli dirliğine,
aldı sazı eline, dokund u sazın teline.
dytın akmayanı, yüreğin çarpmayanı

~iıtün

DEDi
Vatan bir bütünclrü bil ki bölünmez
Güzel vatan için nasıl ölünmez
Karar verdik artık geri dönülmez
Bizdik toplanan şanh Erzurum'da
Ulusun yüreği çarpardı daim
O gün ele sığnıarı içime içim
Doğu bölgemizi kurtarmak için
Dizelik toplanan şan1ı Erzurum'da
Alındı

ya karar sebep sorulmaz
ve himaye kabul olunmaz
Bu coşkuyla inan burda durulmaz
Bizelik toplanan şanh Erzurum'da
~landa

SULARI SOGUK OLUR SiVAS'IN
Yurdun her köşesi güzel ya, bir başka güzeldi o gün S~
vel -. Sulan coşkun akaı·dı, bir daha coştu. Aşıklar eliyan ulu
h akanın gelişiyle öyle neşelencli ki tarifi imkansız. Ancak gül
dikensiz olmazmış. Bir çoğu isterken vatanın kurtulmasını,
bir kısmı da başlattı çıkar kavgasını. Amerikan mandası isteycn!er oldu, ingiliz himayesini dileyenler oldu.

1 6

Toplandı

gelerek yurdun döi"t bucağ·ından delegeler. Temsil
Heyetine başkan öneriidi ulu hakan. Olur diyenler oldu, olma~;
cl.i yenler oldu . Ulusun sağduyusu ağır bastı, olmaz diyenler
dersini aldı. Başkan seçildi ulu hakan.
Aşk ağlatır, dert söyletir derler. Dertli Ozan da çatal sesleri duydu, üzüldü; ulusa baktı, sevindi. Aldı sazı eline, düzen
verdi sazm teline.

DEDi
Delegeler geldi güzel Sivas'a
Dediler toplansm burada heyet
Cidilecek menzil oldu Ankara
Dediler toplansın burada heyet
Amasya'da vermiştik biz kararı
geldik ya yüce dağıları
Veremez hiç kimse bize zararı
Dediler toplansın burada heyet

Aşarak

Uyuldu Erzurum kararlarına
Borcumuz yok deyip bizim yalana
Karşı koymak için zalim düşmana
Dediler toplansın burada heyet.
Karşıyız

dedik işgal ordusuna
gerip düşman namlusuna
ahip çık!makçün vatan namusu na
Dediler toplansın bmada heyet.

Göğüs
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ANKARA, VATAN KALBiDiR
Artık son menzile gelinmişti. Delegeler birer birer toplanarak küçük Anadolu Jmsabasına, burası vatanın kalbi dediler,
başıkent yaptılar.

Diğ·er tarafta istanbul işgal edilmişti. Düşman b ütün yetkiyi almıştı eline. Biliyordu hedces böyle olacağ·ını. Onun için
de gelmemişler miydi Ankara'ya?

Tarih, 23 Nisan 1920. Sevinç çığlıkları duyulur idi her
yandan. Bir büyük davanın haberi geldi Ankara'dan, yurt çalkalandı. Açıldı meclis dualarla, ulus halkalandı. Dertli Ozan
sevinçten cluramaz olmuştu. Aldı sazı eline.

DEDi
Seviııiıı ağalar,

sevinin beyler
bugün Milll Meclisimiz
Gözlerimden sevinç yaşları akar
Açıldı bugün Milli Meclisimiz.
Açıldı

Geldiler Yatan ın dört bucağmdan
Baba ocağmdan, yar ıkucağından
Çiçekler sunarak sevgi bağından
Aç ıldı bugün Milli Meclisimiz.
Herkesin amacı vatandır anca;k
inemez göklerden, şanlıdır sancak
Ulus fertlerine coşku dolacak
Açıldı bugün Milli Meclisimiz.
Seçtiler başkan Mustafa Kema;l'i
bu üllkenin başkenti
Dualar,l a haı11ka verdi müj.deyi
Açıldı bugün Milli Meclisimiz.

Ankara'dır
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Bir başka kokuyor vatan gülleri
Toplamak gerekir yorgun erieri
Koparmak içi n bağlanan ipleri
Açıldı bugün MiHl Meclisimiz.
Durmaya zaman yok haydi savaşa
Düşman kovmak için milli yanşa
Adım alımak için köklü banşa
Açıldı bugün Milli Meclisimiz.

VATAN iÇiN CANIM FEDA
Kurt severmiş dumanlı günü. Uygun görüp bize ölümü,
geldiler üstümüze, üsti.imüze. Doğrusu, batısı , güneyiyle, son
model zu·hlı müfrezesiyle sardılar yurdumuzu. Zehir ettiler
tatlı uykumuzu. Artılk kırk yiğit uyanmrulıydı. Beyaz kefen
al kana boyanmalıydı. Duymalıydı bütün dünya ulusunun şa
nını . Kurtulmalıydı vatan, canımız pahasma da olsa.
Dertli Ozan durur mu, böyle bir günde? ...
gitti askerlerle düşman üzerine.

Aldı sazı

eline,

DEDi
Saçmı

yolma sen, ağlama anam
Durursam gidecek elimden vatan
Gözyaşı dölanesin nazlı sevdiğim
Durursam gidecek elimden vatan.
Anla olmaz, vatan için pazarlık
Olmalı bu ulus şimdi uyanık
Elimi kolumu bağlayıp artık
Durursam gidecek elimden vatan.
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önce hedef Ermeniler diyerek
Bu canı vatanım için vererek
ölüme koşmasarn içten gelerek
Durursam gidecek elimden vatan
imzalandı

ya Gümrü Antıaşması
Ermeniler olamaz baş belası
Göndermeden bu vatandan Yunan'ı
Durursam gidecek elimden vatan.
Büyüdü ordular yüceden yüce
Bazen gündüz savaş bazen de gece
Bitsin isterim ya büyük işkence
Durursam gidecek elimden vatan.
Batıda

ilk kez Birinci

İnönü

Kesildi dü şmanın birazcık önü
Görmek istemeden o mutlu günü
Durursam gidecek elimden vatan.
il;:inci

İnönü dü ş manı

ezdi

Düşman da o an büyüklüğüm sezdi
U1usum sava ş ta canından bezdi
Durursam gidecek elimden vatan.

Atarnın atından düştüğü yerde
V enizel os elbet gelecek dize
Adıma da söylenmeden mersiye
Durursam gidecek elimden vatan.

Sakarya akardı na'Zlı mı nazlı
Mermi taşır ulus, gelinli lnzlı
Olamaz vatanım, sürekli yaslı
Durursam gidecek elimden vatan.
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Yirmi iki gün yirmi iki gece
Sakarya dilimele tükenmez hece
Göğüs siper etmez isem bu güce
Durursam gidecek elimden vatan.
Kan akar Sakarya, ağiardı vatan
Dü ş mü şti.i sulara, kefeıısiz yatan
Düşmanı yurdumdan hemen atmadan
Durursam gidecek elimden vatan.
Düşmanı kovmanın zamanı

geldi
deldi
Arkadaşım gitti severek öldü
Durursam gidecek elimden vatan.
Yıllarca savaşlar bağrımı

Kulaklar sağıı·dı silah sesinden
Tuttu arkadaşı l;:anlı elinden
Savaşır Mehmetler durur muyum ben
Durursam gidecek elimden vatan.
Kanımla s uladım toprağı taşı

özler olduk bir kaşık sıcak aşı
Bırakıp cephede şehit gardaşı
Durursam gidecek elimden vatan.
Bir savaş yapmalı şöyle derinden
Dünya oymı.malı bir an yerinden
Son §anlı şehidim yere düşmeden
Durursam gidecek elimden vatan.
Paylaşmak zamanı gelmiştir

kozu
gerek büyük taarruzu
Kurtarmak vatanı bütün arzusu
Durursam gidecek elimden vatan.
Başlatmak
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Yirmi

altı Ağustos

bir büyük gün
hizimdir düğ'i.in
Gelmeden düşmanın gittiği gün
Durursam gidecek elimden vatan .

Düşmanlar ağlasın

Geçti başa Mustafa Kemal Paşa
Sözünü geçirdi toprağa taşa
Kavuşmadan daha sıcak bir aşa
Durursam gidecek elimden vatan.
«Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!»
Deyince Paşamız titredi deniz
Kelleyi koltuğa alıp gideriz
Durursam gidecek elimden vatan.
Otuz Ağustosta zafer müjdesi
Duyulmadan vatanın gür nefesi
Gelmeden vatanın coşturan sesi
Durursam gidecek elimden vatan.
Bütün ulus mutlulukla gülmeden
Başı bozuk düşman burdan gitmeden
Düşmanın zulmü tamamen bitmeden
Durursam gidecek elimden vatan.
Dokuz Eylül geldi, İzmir gülümser
Bilindi herkesçe hayır ile şer
Görmeden Yunan'ı denizde yüzer
Durursam gidecek elimden vatan.
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ZAFERLER GüZEL Ki BUNCA

ŞEHiT

VAR

Umutlar ölürse, insan da ölür. Kendine güvenen elbet mutlu olur. ölmeyi bilenler, gülmeyi de bilirler. öyle de oldu. Ata'
nın kaburga kemiklerinin kırıldığı yerde Venizelos'un gururu
lurıldı. Düşman yurttan kovuldu, yurt neşelendi. Kırk yiğit,
dört yüz oldu, meclise geMi. Dertli Ozan geldi, neşelendi. Aldı
sazı eline, dokundu sazın teline.
DEDi
Sevinin ağalar, sevinin beyler
Bir zafer müjdesin vereyim size
Artık ağlamasın gelinler kızlar
Bir zafer müjdesin vereyim size.
Hakimiyet artık şartsız milletin
Marşlar söyle şimdi, gür çıksın sesin
Yatağında yatan bebek dinlesin
Bir zafer müjdesin vereyim size.
Dertli Ozan coştu artık tutulmaz
Bu ulusa bundan kutlu gün olmaz
Vatan coştu artık burda durulmaz
Bir zafer müjdesi vereyim size.
YENiLiKLER VE SONRASI
Müjdeler verildi ya yurda, sahip çıkan çok oldu zafere. Padişah, «Benim padişahlığımı bilin, saltanatıma saygı gösterin.»
demez mi, kan sıçradı beynimize. O değil miydi terkeden vatanı düşman çizmesine?
ülkede çıkmıştı iki başlılık. Kimi istanbul dedi, kimi Ankara. Can veren cephede gözü kara, sahip çıkmalıydı vatana.
öyle de oldu. Padişah ingiltere'de aldı soluğu.
'T arih 29 Ekim 1923. ilan edildi Cumhuriyet, bayram
ruus. Dertli Ozan geldi, aldı sazı eline, dolkundu sazın te-

yaptı

line.
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DEDi
Mücadele bitti toplu tüfekli
Cumhuriyet yeni hü'kıümet şeldi
Bunu reddeden de olmalı deli
En güze1 yönetim Cumhuriyettir.
Cumhurbaşkanıdır

Mustafa Kemal
Ye niliık olmalı ülkede derhal
Sürrnemeli ülkede o eski hal
En güzel yönetim Cumhuriyettir.
Bir güzel giyinmeli Türk insanı
Baş tacı yapmalı şimdi kadını

Unutturmayacalk Türk'ün adını
En güzel yönetim Cumhuriyettir.
Atatürk olmalı onun soy adı
Va:tanı bırakıp öksüz •lwymadı
Verdi ya devlete en uygun adı
En güzel yöneti mCumhuriyettir.
Bu ulusun dili Türkçe'dir Türkçe
Konuşımasın ulus Arapça Farsça
Yaşama:k isterse bugün ıkardeşçe
En güzel yönetim Cumhuriyettir.
Dertli Ozan

coştukça coşuyordu,

şuyordu. Aldı sazı
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eline.

bir konudan

diğerine

ko-

DEDi
Milliyetçilik ülkenin temeli
Halıkçılığı desen heı~kes bilmeli
Dev,letçi'lik ulusun aılın teri
Ha-lk yönetir halkı bugün halk için.
Cumhuriyetçilik en büyüık ilke
Laiklik olmadan olur mu ülke
inkılapçılık da mal oldu halıka
Halk yönetir hallıkı bugün halk için.
Sahip

çı~alısın

bu ilkelere
bir kere
Y ii kselmeık, ulaşmak için göklere
Halk yönetiı· haikı bugün halk için.
Kurtuluş Savaşın düşün

Eğitim

alarak bu ulus başta
geçme! i büyük yanşta
Yaşayalım diye daim ıbarışta
Halk yöneıtir ha1l'kı bugıün haJ.k için
En

başa

ilkeler bizimdir sahip çıka! ı m
Ceha·letle tembelliği yıka lım
~üzelerle Türk'ün adın yazahm
Balı k yönetir halkı bugün halk için.
Yıllar, yıllar

geçti, savaşın üstünden. Dertli Ozan da iyice
Gerçi yaşiandı yaşianmasına ama ne elinden sazı, ne
dilinden sözü eksik olur. Seslenir gençlere yıHardır. Çekilen
çileyi anlatır . Aldanmasın ister düşmana vatan evladı, Kolay
kurıtaıımadık der biz bu vatanı. Aldı Dertli Ozan sazını eline,
dokundu son kez sazın teline.
yaşlandı .
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DEDi
ülkeme ayrılık s{jkmak isteyen
Bir bütündür ülkem, bütün kalacaJk
Yıkılsın hu devJet diye be'k!leyen
Bir .bütündür ülkem, 'bütün kaslaca:k.
Birliğimie dirliğirnle yaşarını
Coşkun seller gibi durmaz taşarım
Bu ibirlikle yüce dağlar aşarım
Bir bütündür ülkem, bütün 1calacak.

Etle kemik oldum ben vatanımla
Suladım toprağı temiz kammla
Sevgi vardır yurdun dört bucağmda
Bir bütündür ülkem, .bütün ];:alacak.
Hepimiz Yatana candan bağlıyız
Bazen ovalıyız bazen dağlıyız
Hepimiz ölmeden bıra:kır mıyız
Bir bütündür ülıkem, bütün kalacak.
Her ulusal bayramda coşarım rben
ilkelerle ileri koşarım ben
Atatüı~k'ün izinde yaşarım iben
Bir bütündür ülkem, ıbütün 1calacask.
Ben Dertli Ozan'1m kasim sağılıcak
Bu ülke her zaman şen uyanacak
Biı:ıliık meş' al esi daim yıanacak
Bir bütündür ülkem, bütün ·k alacak.
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öZ
YüCEL

COŞI{UN

GEÇMiŞLER

(Ordu, 1948)

Necati Eğitim Enstitüsü ve Anadolu üniversitesi Lisans
Tamamlama Programı'nı bitiren ozan, Ordu ili Dergisi'nin açtığı yarışınada birincilik, M.E.B.'ca açılan «Yunus Emre Sevgi
Yılı» Şiir Yarışmasında üçüncülük, özgürses Gazetesi «Sevgi
Şiirleri» Yarışmasında üçüncülük ve TBMM'nin 65. Açılış Yıl
dönümünde açılan «Halk Şairleri» Yarışmasında mansiyon almıştır. Halen Tekirdağ ilköğretim Müfettişliği görevini sürdürmektedir.
Dr. SEMA

iŞiSAG (Seydişehir,

1955)

Dokuz Eylül üniversitesi Hukuk FakUltesi'nden mezun olduldan sonra, Ege üniversitesi Fen Fak. Zooloji - Botanik Bölümünden de mezun olan ozan, h alen aynı fakültede hidrobiyolog olarak çalışmaktadır. Çeşitli inceleme, makale ve öykü yarışmalarında kazandığı sekiz ödülü bulunmaktadır.
SEMiH SERGEN (istanbul, 1931)
Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü me·zunu olan sanatçı, halen Devlet Tiyatroları'nda oyuncu, yönetmen öğretmen ve oyun yazarı olarak görev yapmaktadır. Yayın
lanmış şiir plaJk ve 1msetleri bulunma"Madır.
H. iHRAHiM GüLEÇ (Malatya, 1938)
Aşık

Beyani mahlasıyla tanınan ozanın Kültür Bakanlığın
«Beyan Ettilkler·i m» adlı ibir ikitabı bulm1maktadır. Altmışlı yıllarda Bab-ı Ali'de Sabah Gazetesi'nce açılan bir
yarışınada birincilik, Ankara Halk Ozanları Derneği tarafından
açılan yarışınada birincilik ödülü, iki mansiyon ve Jüri özel
ödülü; Konya Aşıklar Bayramı Yarışmalarında iki birincilik,
ca

yayınlanmış
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bir üçüncülük, TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulunca açılan
üçüncülük ve Kültür Bakanlığınca açılan yarışmada üçüncülük aldığı başlıca ödüllerdir.
şiir yarışmasında

HALiL KARABULUT (Adana, 1926)
Asıl mesleği çiftçilik olan ozanın «Atatürk Destanları » ,
«Damlada Derya GizMidir» ve «Senin Aşkınla» adlı şiir kitapları bulunmaktadır. Konya Kültür ve Turizm Derneğinin açtığı
«Cumhuriyetin 50. Yılı Cumhuriyet Şiirleri » Yarışmasında ve
1974'de derneğin açtığı KIBRlS şiirleri yarışmasında iki birincilik, Kültür Bakanlığı Milli Falklor Araştırma Dairesince açı
lan «Türk İstiklal Savaşı Destanı » Yarışmasında birincilik, aynı daire tarafından açılan «Halk Şairleri Arası Eser» Yarışma
sında birincilik ödülleri almıştır.

MEHMET YARDlMCI (Tokat, 1945)
üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve
birincilik ödülü, İznik Şiir Yarışması birincilik
ödülü, Tercüman Büyük Şiir Yarışması ikincilik ödülü, İsveç
« Annıversary Fest of Humanİst International» Şiir Yarışması
Jüri özel ödülü olmak üzere, çeşitli yarışmalarda ödüller almış;
beş şiir, on araştırma ve derleme kitabı y a yınlanmış, altı kitabı ise baslu aşamasındadır.
Halen

İnönü

Şiir Yarışması

ŞAHSENEM AKKAŞ

(Kayseri, 1)

Şahsenem Bacı mahlasıy,la tanınan azanın

bir kitabı ve seödüller qmzanımış
tır. Hacı Bektaş Kültür Derneği'nde iki yıl üstüste birincHik, Antalya Film ve Kültür Festivali Ü'zanlar Günü'nde birincilik, Gülhane Şenlikleri Tahir Kutsi Makal Halk Ozanları Festivali'nde
birincilik, aldığı başlıca ödüllerdendir.
kiz kaseti
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yayınlanmış

ve çeşitli

yarışmalarda

NAZiLE DEMiR (Ankara, 1952)
Ortaokul ve liseyi dışarıdan bitiren ozanın «Kınalı Gelin»
bir romanı, «Atatürk Destanı», «Gönülden Gönüle» ve «Kır
Kahvesi» adlı üç şiir kitabı ve «Nazlı Okul Yolunda» adlı bir hikaye kitabı yayınlanmıştır.
adlı

MUSA MERDANOG.LU

(Sıvas,

1939)

Memur emeklisi olan ozan, yirmibeş yıl boyunca katıldığı
Konya Aşıklar Bayramı'nda pek çok ödül kazanmıştır. Y ediyüze yakın şfir, deyiş ve destan türündeki eserlerinin bazıları çeşitli gazete, dergi ve başka Kültür Bakanlığı tarafından yayın
lanan «Halk şairleri ve Ozanları» olmak üzere çeşitli kitaplarda yer almıştır.
FAiK UGUZ (içel, 1928)
Ankara Yapı Kalfa Okulu mezunu olan ozanın «Toroslar'
dan Esintiler» adlı bir kitabı ve baskıya hazır onyedi kitabı bulunmaktadır.

MUSTAFA DANACI
Kul Mustafa

(Kayseıi,

1965)

mahlasıyla tanınan ozanın çeşitli

nısıra yayınlanmış ba-zı

Dr. NEDiM UÇAR

lütaplar da da
(Nevşehir,

ödülleri ya-

şiirleri bulunmaktadır.

1945)

Ankara Polis Akademisi'nden sonra Ankara üniversitesi
Hukuk Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Formasyon Bölümüne devam eden ozan, çeşitli ülerde il Emniyet Müdürlüğ·ü yapmış ve
halen Birinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü ve APK uzmanı olarak
görev yapmaktadır. üçü i ngilizce olmalk üzere sekiz şiir kitabı,
bir hilkaye ıkitaJbı, bir romanı yayınlanmış, üç tiyatro eseri sahnelenmişti r . Yüz·eHi .şiiri İngiJizce'ye, sekiz şiiri ispanyolca'ya
çevrilmiştir. 1994 Dünya Sanat ve Kültür Akademisi Yönetim
Kurulu tarafından Dünya E debiyat d oktoru unvanı verHen ya-
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zar, çeşitıli kuruluşlarca ödülle değerlendirilmiştir. 1991 Dünya Yunus Emre Yılı'nda birincilik ödüü, 1990 Ulluslararası
Karacaoğlan Şölenleri'nde şiir, ikincilik ödülü, 1964 Hürriyet
Gazetesi Genç Şairler Bölümü ikincilik ödülü bunlardan yalnız
ca başhcalarıdır.
Dr. MUSTAFA

ŞERAFETTİN

öRGE (istanbul, 1928)

istanbul üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan ozan, halen dahiliye mütehassısı olarak görev yapmaktadır.
KURTULUŞ ALTUNBAŞ

(Merzifon, 1961)

Halen Amasya imam Hatip Lisesinde Edebiyat
olarak görev yapan O'Zanın inceleme yazıları Kültür
Milli Kültür Dergisi'nde yayınlanmıştır.
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