TELEVİZYONLARIMIZI İSTİKLAL MARŞI ’NI DÜZENLİ YAYINA DAVET EDİYORUZ
Ġstiklal MarĢı nedir?
Özellikle bu millet ve vatan hakkında çarpık fikri ve düĢüncesi olan türlü türlü insanın bu soruya yönelik cevapları
farklı olacaktır, ama bizim iĢimiz onlarla değil.
Peki, o zaman ötekileri bir kenara koyup, bu sorunun cevabını bu milleti ve vatanı sevenler olarak biz kendi
aramızda bir cevaplayalım, nedir Ġstiklal MarĢı ?
.
Ġstiklal MarĢı Hürriyet’in Türküsü’dür. Kutsal hürriyetimizin milli türküsüdür.
Özellikle son zamanlarda vatan evlatlarının kanlarının yerde kaldığı dönemlerde, birbirini tanımayan insanların,
birbiri ile değiĢik hayat tarzları ve hatta ideolojiler paylaĢan insanların sokaklara dökülüp ortak paydalarda
kenetlenmesi ve Ġstiklal MarĢı’nı hep bir ağızdan okuması daha bir sıklaĢmıĢtır.
Ġyi güzel de, biz bu milli türküyü okumasını neden bilmeyiz? Toplu yerlerde katledilerek okunmasına daha ne kadar
göz yumacağız? Bu vatanı seven evlatları bu milli türküyü neden okuyamaz?
Siz son zamanlarda Ġstiklal MarĢı’nın toplu yerlerde okunuĢuna hiç kulak kabarttınız mı? Gür bir seda gibi arĢa
doğru yükselmek yerine, kalabalığın üzerinde bir homurtu gibi sinip kalan, o kulak tırmalayıcı sese bir kulak verin.
Ġnternet’te elden ele gezen, aĢağıda da örneklerini bulacağınız komik Ġstiklal MarĢı seslendirmelerine bir kulak verin
ve kendi MarĢ’ını okumaktan aciz devlet erkanını ve onu düzeltmekten ve kapatmaktan yoksun vatandaĢını görün.
Öz milli türkümüzü okuyamamamız milli bir sorundur. Bu milli sorunun çözümünü de dert etmek hepimize düĢer.
Çözümünün birinci yolu da, kendi kendimize “ben Ġstiklal MarĢı’nı biliyor muyum” diye sorup, dürüstçe cevap
vermektir.
Cevap hayır ise, ve bu vatanı ve milleti gerçekten seviyorsak, bize bu marĢı öğretecek birini bulmaktır. Belki
okulundan evine gelen çocuğuna bu marĢı okutmak, size öğretmesini istemektir. Çocuğunuz da bilmiyorsa, belki
onun müzik öğretmenini uyarmaktır. Bunu da yapamıyorsanız, belki Ġstiklal MarĢı’nı bilen birinden size öğretmesini
gururla istemektir.
Bilmemek ayıp değil, sormamak, öğrenmemek ayıptır. Ġstiklal MarĢımız’ı okuyamamak da bizim milli ayıbımızdır.
Bir zamanlar televizyon kanalları Ġstiklal MarĢı’nın açılıĢ ve kapanıĢlarda yayınlarlardı, simdi o da kalmadı.
Bu milli ayıbın bertaraf edilebilmesinin bir yolu da tüm Türk televizyonlarının her gün, aynı saatte Ġstiklal MarĢı’nı
yayınlaması ve belki de haftada bir kez, bir Ġstiklal MarĢı öğretim köĢesine yer ayırmalarıdır.
ĠSTĠKLAL MARġININ OKUNUġUNDAN YOUTUBE ÖRNEKLERĠ AġAĞIDA..
http://www.youtube.com/watch?v=AZEf6y0j1qE
http://www.youtube.com/watch?v=V2BuKSVvoBg
http://www.youtube.com/watch?v=2EZIiLctduk
http://www.youtube.com/watch?v=2zVtPB3R7zU
http://www.youtube.com/watch?v=wTUW18CeUVo
http://www.youtube.com/watch?v=tSdt6CjY7jU
http://www.youtube.com/watch?v=RDIEFaovebE

