Tarih Eez. Fulya ~eker
ingiliz krall 7. Edward istanbul'a Atatiirk'u ziyarete gelir. Atatiirk, kendisine bir ziyafet verir.
Ziyafetten once Atatiirk;
-Bana ingiltere saraymda verilen ziyafetlerin nasll oldugunu bilen birini ya da bir a§C;1 bulunuz!
der.
En iyi a§C;llar gorevlendirilir. Kusursuz bir ziyafet hazlflamr. Yemek slfasmda Kral, Atatiirk'e
memnuniyetini bildirir ve Atatiirk'e donerek;
-5izi kutlar ve size te§ekkur ederim. Kendimi ingiltere 'de sandlm, diyerek memnuniyetini bildirir.
50frada servis hizmetini Turk garsonlar yapmaktaydl. Bir ara garsonlardan birinin heyecandan
ayagl taklllp, elindeki servis tepsisi ile birlikte yere uzamr. Yemek/er her tarafa saC;llIr. Turk
konuk/ar utanc;larmdan klpklfm/zl kesilmi§tir.
Ancak Atatiirk Kralm kulagma egilerek:
-Bu ulusa her §eyi ogrettim, ancak u§akllgl ogretemedim! der.

30 Agustos Zaferi'nin dogu§u
Celadet ve kahramanhkla §ahlanmavan milletler, ebedi bir karanllga mahkumdurlar.
Milletleri ya§atan ve yukseltenler, kahramanlardlr. Milletlere yol gosterenler,
zafer kapilannl a<;:anlar, tarihlere §an
verenler, vine kahramanlardlr. insanllgin kaderine hukmedenler, medeniyet
ufuklanna 1§lk tutanlar ise Vine, kahramanlardlr.
TOrk tarihi, vOce bir kahramanllk menklbesi oldugu gibi , TOrkiye Cumhuriyeti
de, ba§tanba§a , e§siz kahramanlar
taraflndan meydana getirilen bir eserdir. Bu eserin talih gOne§i, 30 Agustos
1922'de, Dumluplnar'da kan ve ate§ler
i<;:inden yOkselerek dogmu§tur.
30 Agustos, devletimiz i<;:in, hi<;: §Ophesiz her §eydir.
30 Agustos, hi<;: §Ophesiz e§siz bir
kahramanllk abidesidir. Kahraman bir
milletin, kahraman evlatlannln, asil gayeler ugrunda hayatlanm feda ederek
in§a ettikleri bu abide, haynn §erre, faziletin al<;:akllga OstOn bulundugunun ...
TOrklOgOn yenilmez oldugunun Parlak
bir ispatl ve ifadesidir.
BugOn bu bOyOk zaferin hatlraslnl , gurur ve saygl ile selamlarken, uzak tarihimizde cereyan etmi§ olan, tlpkl bunun
gibi , ba§ka bir kahramanhk vakasl da, gozOmOzun onOnde
canlanmaktadlr: 680 yillndaYlz ... <;:inliler bOtOn Gok TOrk devletim istila etmi§ler. TOrk yurdunun. Ozerine koyu bir karanIlk <;:okmO§. Ordu dagilml§, istiklal gOne§i gurup etmi§. Her
verden zincir sesleri geliyor. Artlk TOrk milletinin sonu gelmi§
gibi gorOnOyor. i§te bu slrada, daima dOnyaya bOyOk kahramanlar yeti§tirmi§ olan TOrklOgOn bagnndan, yeni bir kahraman dogdu. iLTERi:;> KUTLUK adlndaki bir TOrk oglu, bOtun
Omitierin sondOgO bir anda, kurtulu§ bayraglm a<;:arak ortaya
atlllYor. Etraflnda kendisi ile beraber onyedi ki§i, koca <;:in
imparatorluguna kar§1 ba§ kaldlnyorlar.
Milyonluk <;:in devletine kar§l, onyedi TOrk, sava§a koyuluyor. bnlerine <;:Ikan dO§man kuwetleriyle yilmadan dogO§Oyorlar. 17 ki§i bi r mOddet sonra 70 ve daha sonra 700 olu-
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yor ve gittik<;:e <;:ogallyorlar. Blr YII kadar
devam eden, kahramanca sava§lar sonunda nihayet Turk milleti, yeniden hOrriyetine kavuruyor ve iLTERi:;> KUTLUK,
Turk devletine KAGAN oluyor. Burada,
birka<;: sozle ozetledigim §u bOyuk olay,
diger milletlerin tarihlerinde e§ine ender
rastlanabilen , §anh bir destandlr.
Bu §anll destanln meydana geldigi tarihten 1240 yll kadar sonra TOrk milletl,
aynl §ekilde bir felaketle kar§lla§tl.
1919 Yllinda, yani bundan Yillarca
once, verilen sozO namus sayarak, silahi elden blrakllglmlz blr slrada, yeniden
taarruza ugradlk.
"Anadolu'ya medeniyet goturOyoruz"
gibi inanilmayacak iddialar one sOrulerek koylerimiz yakillyor §ehirlerimiz yakillyor, kadlnlanmlz en §eni tecavOzlere
ugruyordu. Erkeklerimize hakaretler
yagdlnllyor ve hamile gelinlerimiz kannlan de§ilerek oldOrOIOyordu. Boylece
medeniyet naml altlnda , insanllk i<;:in
yOz karasl te§kil eden cinayetler irtikap
ediliyordu. BOtOn bunlann bir tek hedefi
vardl: TUrk milleti yok etmek ve esaret
altlna almak ... Fakat tarihi §anlar, zaferler, parlak gOnlerle dolu ; bOyOk TOrk milleti , kanayan yaralanna bakmakslzln , ba§lnl Bozkurtlar gibi yeniden goklere dikti
ve §ahlandl. .. Atalanndan kendine miras kalml§ olan ebedi
ve §anll parolaYI, ufuklardan ufuklara dogru hayklrdl: Ya istiklal, ya bIOm ... Yurdumuzun her taraflnda, kadlnlarlmlz ve
<;:ocuklanmlzla, ta§lmIzla , topraglmlzla birlikte, du§manlara
kar§1 sava§lar ba§ladl. istilacilar her gun yeni bir darbe ile
kaylplara ugratlldl. Yillarca sOren mOcadelelerden sonra, nihayet "du§manl Anadolu'nun harimi ismetinde bogmak zaman!" geldi. 26 Agustos sabahl , bOyOk TOrk taarruzu ba§ladl.
TOrk ordusu, eski <;:aglarda oldugu gibi vine zafer kartahnln
pe§inden ko§uyordu. BOlOn millet, vatan sevgisiyle, hOrriyet
ve istiklal a§klyla, dOgOne gider gibi sava§a gidiyordu ..
"Sava§maktan ka<;:lnlr kim varsa alnl kara;
Sava§magl bilenler, hOkmeder topraklara ... "
TOrk milleti hi<;: bir zaman sava§tan <;:ekinmemi§ti. :;>imdi de
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butun yokluklara ragmen , du§mana dogru
ileri atillyordu .
"Maziye sor, ecdadlmi s6yler sana kimdi;
Bir bitmez ufuktum. Kurre vaktiyle benimdi
Tufanlar, alevler beni bir kal'a samrdl.
Ta91ar u9u§ur, dalgalanlr, pan;;alanlrdl.
Kahhar atlmln kanll, klvllclmll izinde,
Bir ba§ka denizdim , ebediyet denizinde ...
C;arpardl g6gun kalbi , hilalin avu9unda;
Titrerdi yerin tali , merminin u9unda .. .
Gunler elimin 9izdigl yerlerden akardl ;
Oe; kltada korkun9 atlmln izleri vardl. .
Ostunde ue;arken 0 ne§ibin , bu firazln ,
En §anh §ehametli hukumdanna arzln ,
Tek bir bakl§lm , sanki inayetti , keremdi :
iklih hediyemdl , arazisi hibemdi..
Hane;erdi hayalim , butOn akvam ona klndl. ..
Ba§tanba§a dunya bir esirimdi , kadlndl. ..
Asablna nabzlmdaki ahengi verirdim.
Kast eyledigim §ekli verir, rengi verirdim.
Cihan bilir iclalimi , ben b6yle degildim ... "
diye dagdan daga , flrtlna gibi gurluyordu.
"Nice §anlar allnlr, nice canlar verilir."
mlsralanndaki ifadeye uygun olarak, Turk 90cuklan kahramanca d6vu§uyorlardl. istiklal ve hurriyet i9in , millet i9in ,
al bayrak ie;in , g6z klrpmadan , Yllmadan saldlnyorlar ve bu
ugurda can venyorlar, §an ahyorlardl. Erler, subaylar, astsubaylar, kumandanlar, kadlnlar, ihtiyarlar ve c;ocuklar, hepsi
yan yana , omuz omuza, birbirleriyle kahramanhk ve fedakarIlk yan§lnda bulunuyorlardl. Fakat , aynl soydan , aynl kandan ,
aynl milletin 90cuklan olan bu insanlar, doludizgin yan§lyorlar ve yine de atba§1 beraber gidiyorlardl. Hepsi birbirlerinden
OstOn hepsi birbirlerinden fedakar, bu §ehitler gaziler ordusunun , sayllan yuzbinleri a§an kahramanlannl ve ba!/ardlklan
buyuk i§leri , ayn ayn saymaya imkan yoktur. Tarihin koynunda yatmakta olan bu kahramanlann kunye defterinl rast gele
a9arak, 6nume 91kan bir iki isim okuyacaglm:
i!/te Bayburtlu Ziver oglu Yzb. Agah. 36. Alay 6 nCI b61uk
kumandanl. .. 26 Agustosta , b61ugu ile taarruza katlldl ve en
!/iddetli ate!/Ier altlnda, b61ugunO Ylldlnm gibi dO!/man siperlerine ula!/lirdi. B61uk vazifesini ak!/ama kadar mukemmelen
yaptl. Gece olunca , Yzb. Agah 'ln b610g0nu istirahat Ie;in geriye almak istemi!/Ierdi. Bunu duyar duymaz Yzb. Agah , blr
solukta alay kumandanlnln e;adlnna girdi . Yalvardl yakardl ,
b61ugunun ve kendisinin taarruzdan geri blrakllmamaslnl diledi ve nihayet dilegini kabul ettirdi.
Sabaha kar§l , Yzb. Agah, b61ugunu tekrar hucum hattlna
soktu. Bu esnada kal9aslndan bir kur!/unla vuruldu . Fakat hie;
sesini 91karmadan taarruza katlldl. GOzel bir !/evki idare ile,
klsa zamanda KURTKA YA tepesini zaptetti. Du§mandan ele
gee;irdigi bir bomba tufegi ile, bu zaferini hemen geriye haber
verdi. Kal9aslndaki yara aClyor ve kanlyordu. Fakat bunun ne
ehemmiyeti vardl. 0 §evk ile sava§arak du!/man derinligine
ilerlemekte devam ediyordu. Tam bu slrada, hain bir kur§un
gelerek Agah'ln asil ve !/erefli ba§lnl buldu , onu yere serdi.
Yzb. Agah , ba§e;avu§undan bir yudum su istedikten sonra,
ona hitaben : "Ba§9avu§ ben gidiyorum. . Allah 'a Ismarladlk. B61uge selam ve intikam ... " diyerek Tannya ula§tl , i!/tesizlere , 30 Agustosu yaratan kahramanlan kOnye deflerinden
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bir ba§ka yaprak daha. Vezirk6pru'nun SARIALAN k6yOnden
Kara ismail B61ugu ile bir90k muharebelere girmi§ ve kahramanea d6vO§mu!/ bir asker ... 29 Agustos muharebelerinde ,
b61ugunun kumandanl ve b61ugun diger subaylan !/ehit 01mu!/tu B61uk muharebe meydanlnda, kaptanslz gemi gibi
ba§slz kalml§ ve duraklaml!/tl. ismail 9avu!/ birdenbire ileriye
atlldl ve tune; sesi ile "Arkada§lar, analanmlz bizl bugun i9in
dogurdu ... Haydin karde!/Ierim ileri. .. " diye gurledi ve b6yleee b61ugunu firtlna gibi , du!/manln uzerine hucuma kaldlrdl.
29 Agustos gOnO ak§ama dogru , blre;ok ba!/anlar elde ettikten sonra, bu kahraman e;avu!/da , dO!/manla g6g0s g6g0se
d6vO§Orken !/ehit oldu .
Bunlar gibi daha pek e;ok misaller Slralanabilir . Fakat her
biri , ayn bir kahraman olan bir milletin her ferdini teker teker
anlatmaya imkan yok ..
iman ve kahramanllkla yapllan bir90k sava!/Iardan sonra,
nihayet bOyOk gOn geldi. 30 Agustos gOnO , dO!/manln artlk
tutunacak hie;bir yen ve hi9bir istinatgahl kalmaml!/tl. Her tarafl gember ie;ine allnml§tl. GOne!/ batip karanllk indigi zaman ,
bOyOk klsml ile imha edilmi!/ bulunuyordu . B6yleee birka9 YIIdan beri yere du!/er gibi olan AI Bayraglmlz yeniden §anla
ve zaferle g6klere yukselmi!/ti ve bir daha inmemek Ozere .. .
Ebediyen vatan ufuklannda dalgalanmak uzere , yukselml§ti.
Bu !/anh bu §erefli Albayrak, 0 gOnden beri ba§lmlzln OstOnde , yOzYlliann 6tesine bakarak dalgalanmaktadlr ve ebediyete kadar da dalgalanacaktlr. C;OnkO onu 30 Agustos 1922'de
g6klere yOkselten !/ehit ve gazi , milyonlarea TOrk, klymetli bir
!/airimizin, !/U gOzel mlsralarla ifadelendirdigi !/ekilde, milll bir
and i9mi!/lerdi:
"DO!/mez yere ha!/a , 0 bizim bayraglmlzdlr.
Bir feer olarak dogmadadlr her daglmlzdan ..
Ayylldlz , 0 mazideki bir sOstur emin 01 ,
Atide gOne§ler dogaeak bayraglmlzdan
Altlnda yatarken de bizimdir yerin OstO.
Bir Kal 'a olur topraglmlz veede gelirde ..
Daglar, kayalar g6gs0muz ustOnde tepinse ,
DO§manlan , biz ram ederiz kan kesilir de.
Deryalan kan , ta§lan bitmez kemik olsa ..
Bin son nefesin aym olup , bitse nesimi
Olmez bu vatan .. . Farllmuhal 61se de hatta
C;ekmez kOrrenin slrtl , 0 tabutu eesimi. .. (*)

