




Onuncu Yıl Marşı’mız 
Çıktık açık alınla on yılda her savaştan; 
On yılda on beş milyon genç yarattık her 
yaştan. 
Başta bütün dünyanın saydığı Başkumandan; 
Demir ağlarla ördük Anayurdu dört baştan. 

Türk’üz Cumhuriyet’in göğsümüz tunç siperi 
Türk’e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri. 

Bir hızla kötülüğü geriliği boğarız, 
Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız 
Türk’üz bütün başlardan üstün olan başlarız; 
Tarihten önce vardık, tarihden sonra varız. 

Türk’üz Cumhuriyet’in göğsümüz tunç siperi, 
Türk’e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri. 

Çizerek kanımızla öz yurdun haritasını, 
Dindirdik memleketin yıllar süren yasını. 
Bütünledik her yönden İstiklâl kavgasını, 
Bütün dünya öğrendi Türklüğü saymasını. 

Türk’üz Cumhuriyet’in göğsümüz tunç siperi, 
Türk’e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri. 

Örnektir milletlere açtığımız yeni iz, 
İmtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış kitleyiz. 
Uyduk görüşte bilgiye, gidişte ülküye, biz; 
Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz. 

Türk’üz Cumhuriyet’in göğsümüz tunç siperi, 
Türk’e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri. 
Söz : Faruk Nafiz Çamlıbel – Behçet Kemal Çağlar  

Müzik: Cemal Reşit Rey 
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  Toplulukları millet yapan dil, tarih, kültür, yurt , bayrak ve marş  gibi unsurlardır. 

İnsanların bunun gibi ortak değerlere sahip olmaları, onları birleştirir, böylece bu topluluklar  

millet olma niteliğine ulaşır. Bu değerler, toplumları anlamsız kalabalıklar olmaktan kurtararak 

millet olama bilincine yükseltmektedir. İstiklâl Marşımız da, bu ortak değerlerimizden en 

önemlilerden biridir. Marşımız  bizim birlikteliğimize anlam ve önem katan ulusal duygu birliğinin 

simgesini oluşturmaktadır. İstiklâl Marşı, bir anlamda toplumumuzun özgürlük ve ulusal egemenlik 

türküsüdür. İstiklâl Marşımız, milletimizin zor günlerinde yüksek bir moral kaynağı olmuştur, 

olmaktadır. O, ulusal kurtuluşumuzun kutsal bir destanı olarak kabul edilmektedir. İstiklal Marşı 

bu ülkenin üzerinde dolaşan kara bulutların kaldırılmasıdır. 

 İstiklal Marşı “Hasta Adam” denilen bir milletin iyileşmesi ve dirilmesidir. 

 İstiklal Marşı bir ulusun kahramanlık destanı, bir ulusun sesidir. 

  

 Mücadelenin, zaferin , destanlar yazdıran savaşların, toplu atan yüreklerin simgesi olan 

marşımızı yazan  Mehmet Akif Ersoy ;  vatanını ve milletini çok seven gerçek bir vatan sever ve 

iyi  bir şairdir. Yazdığı İstiklal Marşı’na karşılık tek bir kuruş dahi talep etmemiştir. Çünkü o, vatan 

sevgisi için yazılmış bir  eserin para ile  ölçülemeyeceğini söyleyen şahsiyet sahibi bir insandır.  

12 Mart 1921 günü yapılan Meclis görüşmeleri sırasında General Ali Fuat Cebesoy'un 

babası, Balıkesir Milletvekili İsmail Fazıl Paşa Akif'in şiirinin bir daha okunmasını teklif etti. 

Hamdullah Suphi Bey kürsüye gelerek, coşku ve heyecanla şiiri bir daha okudu. Milletvekilleri 

ayakta dinlediler ve alkışladılar. Aynı anda İstiklâl Marşı üzerinde tartışma ve görüşmeler başladı. 

Bazı milletvekilleri bu şiir seçiminin kurulacak özel bir komisyonda yapılmasını teklif ettilerse de, 

oturumu yöneten ikinci 'başkan Adnan Adıvar Akif'in şiirinin kabulünü milletvekillerinin oyuna 

sundu. Çoğunluğun oylarıyla 12 Mart 1921 de İstiklâl Marşı'mız kabul edildi. 

      

Değerli Özler Okuyucuları; 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da “12 MART ÖZEL ” sayımızla karşınızdayız. İstiklal Marşımız ve Mehmet 

Akif Ersoy  için çok söz  söylendi, haklı övgüler dizildi,  sayısız kitaplar oluşturuldu bu güne kadar . 

İstiklal Marşımız ve Mehmet Akif Ersoy   için ne kadar  söz söylesek de  yine de yeterli değil . 

Tarihe sığmayanları anlatmaya hangi kelime  kifayet eder. Bunu “İSÖ”lüler olarak  biliyoruz. Bir 

nebze de olsa  onun aziz hatırasını saygıyla yad etmek, ona olan minnet duygumuzu dile 

getirmek, marşın ,bayrağın milletlerin hayatındaki  önemini vurgulamak  istedik, yapabildikse  ne 

mutlu bize. İstedik ki yazılıp söylenenleri değil, Atatürk’ün geleceği emanet ettiği gençlik olarak  

bizim duygu ve düşüncelerimiz olsun. Yazılıp söylenenleri  değil kendi kalemimizden  dökülenler 

olsun . Bu dergide yer alan yazı ve şiirlerin  tamamına yakını öğrencilerimizin düşünceleri 

profesyonelce  değil ama kendimizce. Dilimiz döndüğünce. Mehmet Akif Ersoy’u eşi benzeri 

olmayan  var olma mücadelemizin timsali olan İstiklal Marşımızı anlatmaya çalıştık ve 

beğenilerinize sunuyoruz. Bu bültenin oluşumunda öncelikle   İstiklal Marşımızın bir ülke için ne 

demek  olduğunu fark eden  sevgili öğrencilerime, katkıları için tüm İSÖ ailesine ve özellikle de  

desteklerini esirgemeyen edebiyat zümresine  teşekkür ederim. 

 Yeni sayılarımızda bulaşmak dileğiyle .      SELVER YAZICI 

T.Dili ve Ed. Öğret. 
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KURTULUŞ SAVAŞI VE MEHMET AKİF ERSOY 
Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'na dahil olmasıyla birlikte, Mehmet 
Akif elindeki yazım imkanlarıyla savaşın kazanılması için devlete 
destek olmaya çalıştı. Bu amaçla Müslümanları bir bayrak altında 
toplamak, Türkleri siyaseten bir arada tutan Pantürkizm idealini 
gerçekleştirmek için kurulan Teşkilat-ı Mahsusa'ya katıldı. 

  Milli Şair, İstiklal Marşı gibi 10 bentten meydana gelen "Cenk Marşı" adlı eserini 
1912'de Sebilürreşad dergisinde isimsiz olarak yayımlarken, üzüntüyü gidermek, halkı 
birliğe davet etmek ve orduya manevi destek vermek gibi konularda camilerde vaazlar 
da verdi. 
  İngiliz ve Fransızların sömürgelerinden topladıkları Müslüman askerlerine 
yaptıkları propagandaya karşı propaganda yapmak üzere 1914'te Berlin'e gönderilen 
Mehmet Akif'in gayesi, farkında olmadan Osmanlı ile savaşan bu Müslüman askerleri 
aydınlatmaktı. 
  Akif, aynı hedeflerle Arabistan'a gitmek üzere 1915'in Mayıs ayında yola çıktıktan 
sonra Çanakkale Zaferi'nin haberini aldı. 
  Bu zafer haberini yeni nesillere aktarmadan canını almaması için Allah'a yalvaran 
Mehmet Akif'in hissiyatını yol ve görev arkadaşı Eşref Kuşçubaşı şöyle ifade eder: 
"Duası hıçkırıklarla kesiliyordu. Onu teskin etmek mümkün değildi, zaten müdahale 
etmek de istemiyorduk. Bu bir ilham manzarası idi ve ben onu görebilmiş mutlu bir fani 
idim." 
  Ankara'da 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla, Milli Şair 
Mehmet Akif Ersoy Mustafa Kemal'in davetiyle Sebilürreşad dergisini Ankara'da 
yayımlamak üzere 24 Nisan 1920 tarihinde Ankara'ya ulaştı ve sonrasında Taceddin 
Dergahı'na yerleşti. 
  Akif'in Ankara'ya gelişi pek çok kişi tarafından sevinçle karşılandı, "Hakimiyet-i 
Milliye" ve "Açıksöz" gibi gazetelerde haber olarak verildi. 
  Ankara'dayken Burdur milletvekili olan Mehmet Akif Ersoy'un halka yaptığı 
konuşmalar yayımlanarak halka ve askerlere dağıtıldı. 
  

MİLLİ MARŞ YARIŞMASINA KATILMAK İSTEMEDİ 
Meclis tarafından bir yarışma açıldı ve bu yarışma Hakimiyet-i Milliye gazetesinin 25 
Ekim 1920 tarihli nüshasında ilan edildi. 
  Akif, milli marş için bir yarışma ve ödül olması fikrinden hoşlanmadığından dolayı 
yarışmaya katılmak istemedi. 
  Yarışmayanın son tarihi olan 23 Aralık 1920'ye kadar gönderilen, hatta bu 
tarihten sonra dahi gönderilen toplam 724 eser değerlendirildiği halde, İstiklal Marşı 
olacak bir eser seçilemedi. 

Mehmet Akif'in dostu Hasan Basri Bey, dönemin Maarif Bakanı Hamdullah Suphi 
Bey'in de ricasıyla, şairi ikna etmek için uğraştı. 

Bakan, ayrıca Mehmet Akif'e yazdığı şu mektupla şairin yarışmaya katılmasını 
istedi: "Pek aziz muhterem efendim, İstiklal Marşı için açılan müsabakaya iştirak 
buyurmamalarındaki sebebin izalesi için pek çok tedbirler vardır. Zat-ı üstadenelerinin 
matlup şiiri vücuda getirmeleri, maksadın husulü için son çare olarak kalmıştır. Asil 
endişenizin icap ettirdiği ne varsa hepsini yaparız. Memleketi bu müessir telkin ve 
tehyiç vasıtasından mahrum bırakmamanızı rica ve bu vesile ile en derin hürmet ve 
muhabbetimi arz ve tekrar eylerim efendim. 5 Şubat 1337(1921) Umur-u Maarif Vekili 
Hamdullah Suphi" 

Hasan Basri Bey de şair Mehmet Akif'i ikna edebilmek için şiiri kendisinin 
yazacağını söyleyerek şairden yardım talep etti. 
Mehmet Akif beraber yazmayı kabul ederek ödülü almayacağını söyleyince, Hasan Basri 
Bey, yarışma koşullarının şairin istediği gibi düzenleneceğini, ikramiyeyi ise bir hayır 
kurumuna vereceklerini söyleyerek Mehmet Akif'i İstiklal Marşı'nı yazmaya ikna etti. 
             (ALINTI MEB) 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

12 MART 1921'DE İSTİKLAL MARŞI KABUL EDİLDİ 
Herkesin sabırsızlıkla beklediği şiir on gün içerisinde tamamlandı 
ve 17 Şubat 1921 tarihinde Sebilürreşad dergisinin ilk 
sayfasında "Kahraman Ordumuza" ithafıyla yayımlandı. 1 Mart 
1921'de başkanlığını Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı Meclis 
görüşmelerinde İstiklal Marşı şiiri, elemelerden kalan son altı 
şiirle birlikte Meclis'in seçimine sunuldu. 
  
Hamdullah Suphi Bey'in kürsüden okuduğu, Atatürk'ün "Bu 

marş, bizim inkılabımızın ruhunu anlatır" dediği İstiklal Marşı, 12 Mart 1921 tarihinde 
kabul edildi. 
  
İstiklal Marşı, kabulünün ardından İngilizce, Almanca, Fransızca, Macarca ve Farsçaya 
çevirilerek, yurtiçinde ve yurtdışında dağıtıldı, mitinglerde ve törenlerde halkın manevi 
ve milli duygularını güçlendirmek amacıyla okunmaya başlandı. 
  
Ödülü yoksul kadın ve çocuklara iş öğreten Darülmesai vakfına bağışladı 
İstiklal Marşı'nı para için yazdığının düşünülmesinden endişe eden Mehmet Akif, aynı 
dönemlerde ciddi maddi sıkıntı içerisinde olmasına rağmen, kazandığı 500 liralık ödülü 
yoksul kadın ve çocuklara iş öğreten Darülmesai'ye bağışladı. 
  
Bu durum, 17 Mart 1921 tarihli "Hakimiyet-i Milliye" gazetesinde şöyle ifade edildi: 
"Teberru: Burdur mebusu, şairi muhterem Mehmet Akif Beyefendi'nin Büyük Millet 
Meclisi'nde kabul edilen İstiklal Marşı için mahsus beş yüz lira mükafatı nakdiyeyi, 
müşarünileyh fakir İslam kadın ve çocuklarına iş öğreterek sefaletlerine nihayet 
vermek emeliyle teşekkül eden Darülmesai menfaatine hediye eylemiştir." 
  
"Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın!" 
İstiklal Madalyası ile ödüllendirilen Milli Şair, İstiklal Marşı'nı Safahat eserine 
koymayışının nedenini ise şöyle açıkladı: "Çünkü ben onu milletimin kalbine 
gömdüm." 
  
Akif ayrıca daha sonra kendisine yöneltilen bir soru üzerine İstiklal Marşı için şu 
ifadeleri kullandı: "Binbir fecayi karşısında bunalan ruhların ıstıraplar içinde halas 
dakikalarını beklediği bir zamanda yazılan o marş, o günlerin kıymetli bir hatırasıdır. O 
şiir bir daha yazılmaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o 
günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O, milletin malıdır. Benim millete 
karşı en kıymetli hediyem budur. Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı 
yazdırmasın!" 
İstiklal Marşı'nı 48 yaşında kaleme alan Mehmet Akif Ersoy, meclis seçimlerine tekrar 
katılmayı hiç düşünmedi. Ersoy, ailesi ve Sebilürreşad Dergisi ekibi ile birlikte 
İstanbul'a geri dönmesinin ardından, Abbas Halim Paşa'nın daveti üzerine gittiği 
Mısır'a 1926'da ailesi ile birlikte yerleşir. 
  
Şair, hastalıklar ve maddi sıkıntıların yakasını Mısır'da da bırakmamasına rağmen, 
Mısır Üniversitesi'nde Türk dili eğitimi verdi ve Mısır'da kaldığı sürede "Firavunla 
Yüzyüze" adlı şiirini yazdı. 
  
Mehmet Akif, 1935'te hastalandı ve gurbette yaşadığı sürece, çok sevdiği, hasretini 
çektiği memleketinde ölmek istediğinden 1936'da İstanbul'a döndü. 
  
Büyük şair 27 Aralık 1936'da Beyoğlu'ndaki Mısır Apartmanı'nda vefat etti ve tabutu 
Türk Bayrağına sarıldı. Hayatı boyunca taşıdığı asaletine, tevazuuna uygun, 
gösterişten ve şatafattan uzak bir merasimle Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi. 

(ALINTI MEB) 



 

 

RUH, BEDEN, AKIL VE KALP 
 
 İstiklâl’imizin şanlı marşı yayılırken semaya diken diken olur her bir 
tüyümüz. Bu tüyler yönelir sancaktan tahtına düşmanların inadına sımsıkı 
kurulmuş al beyaz bayrağımızdaki hilâle. Gururla selamını da verir 
yeryüzündeki her bir yıldızı yazdığı vatanım kokan şiirle gökyüzünde temsil 
eden Mehmet Akif’e. Kalemi şafak renginde alevlenen delikanlı İstiklâl 
şairimiz kurtuluş manifestosunu duvarlara kazımıştır yüreği gibi bir çakıyla 

her şeyden evvel; duvarların ardında soluklanan hastalara derman, makamı sayfaları yırtacak olan 
marşımıza bir ön ferman olmak namına. 
 
 Vatanımız için sayfalara dökülen şiirler arasında içimize ayrı işlemiştir on kıtalık İstiklâl 
nişanımız. Her bir ilmeği vatan için kanını döken şehitlerin, analarının okşamaya kıyamadığı saçları olan 
bayrağımız ile bütünleşen tek marştır; ruhu, bedeni, aklı ve kalbi olan İstiklâl Marşı’mız. 
 
 Dudaklardan kendini kalplere salıveren dualar misali destanlar yazan milletin ruhudur İstiklâl. 
Bu ruh köklenir her bir taraftan duyular nidalar ile ve haykırır mutlak gayesini hoyratça.  İmandan 
duvarına değen bin bir farklı notadan, tek bir marş yükselir gök kubbenin zarafetle süzülen bulutları 
arasında hoş bir sohbetle yankılanan. Bu sevdanın sadece şerre yük olan ağırlığı ile kendini gökten 
bıraktıran bulutlar, bembeyaz elbiseler olur Asım’ın nesline. 
 
 İmandan örülen bağırlarla geçilmez siperlere dönüşmüş milletin bedenidir İstiklâl. Vatanın her 
bir karışının haritası damarlarında saklıdır bu milletin. Akan kan, Türk kokan sokaklarda özgürlükle 
esen Asım’ın rüzgârıdır. O damarları Mehmet Akif’in kalemiyle üzerine çizen gözler uyanıktır vatan 
aşkının kamçısıyla, bayrağın dalgalandığı ufuk, tanımaz düşmanın kirli kanatlarını. Savrulur; ufuktan 
öte, şehitlerin Türk evladına bıraktığı kadim mirasa göz diken akbabalar. Bu yüzden bayrak güvende 
olmanın şerefiyle daha kırmızı parlar, sevdalısının gözünü hoş cilvelerle almak için. 
 
 Geçmişini geleceğine tırnaklarıyla kazıyan ve acıyı kendine yoldaş bir yara bilip merhemini 
gözyaşından çıkaran milletin aklıdır İstiklâl. Türk’ün adalet davasını unutturmayan, cehaleti bir kaşık 
suda kendi zehriyle boğulmaya bırakırken aklın maddi sınırları olmayan özgürlüğüne yelken açtıran bir 
felsefedir Türk’ün Kurtuluş Mücadelesi. Çünkü öğretmiştir kutsallığı al beyazından gelen mücadelemiz 
bize; harflerle bir milleti cehalet yoluna atan bir anlaşma da imzalanabileceğini yahut yeri göğü 
titretecek bir şiir de yazılabileceğini, emektar bir yolla. 
 
 Esaretin yarasıyla cayır cayır yanan vatanın kurşunlarla körüklenen ateşini, kanını akıtarak 
söndüren milletin kalbidir İstiklâl. Hürriyet savaşçılarının vatan aşkını içlerine sığdıramayıp dört bir 
yana akın ettiği bir destanın başkahramanı olan bu kalp, derininde herkesin kaldırmayacağı bir sevda 
tılsımı taşır. Bu tılsımı gözü yaşlı analar dua eden ellerinde, şehitler gururla ayakta duran mezar 
taşlarında ve gururla dalgalanan al beyaz bayrak alnında muhafaza eder. 
 
 Siyah elbisesini sürükleyerek savaşın kanlı meydanında dolaşan ölümle, arasında birkaç karış 
kaldığını bildiği için gözyaşları buğulandırır gözlerini kahraman askerlerin. Ama bütün hüznü süzer bu 
vatan kahramanlarının göğün göğsü gibi bağırları, belki birkaç iç çekişle. Ve Mehmet Akif’in “Tanı!” 
nidasıyla zikrettiği toprağa düşen bu saf yiğitlikten oluşan yaş, İstiklal tohumlarını sular. Yumuşayan 
toprak gözünü arkada bırakmaz taze şehitlerin, daha şefkatli sarar onları ana kucağı gibi. 
 
 Vakit kurtuluş vaktiyken, saniyeler yürek dağlayan marşımızın ritmiyle atan nabzımızdır. 
Üzerlerinde bağımsızlık flamaları ile bakır göklerde vatanım diye haykırmaya devam edecek olan biz 
cumhuriyet çocukları, fedakâr Türk askerleri sayesinde İstiklal Marşı’ndan başka bir şey işitmedik. 
Şehitlerimizin de kutsal yataklarında İstiklâl Marşı’ndan başka bir şey işitmeyeceğine söz veriyoruz! 

           
         RÜZGÂR BULDUKLU 
 



VATAN SEVDALISI 

Düşün ki bir vatan sevdalısı, 

Bir insan veyahut bir melek! 

Sırtında ne paltosu ne ceket, 

Dökülüyor ellerinden İstiklal Türküsü. 

 

Vatan millet sevgisi; 

Bu olsa gerek. 

Hiç cepheye gitmeden 

Mehmetçik gibi hissedebilmek. 

 

Bu nasıl bir imandır? 

Nasıl bir aşk? 

Tek emeli olmuş iman, 

Tek emeli olmuş vatan! 

 

Gözünde ne dünya hevesi 

Ne para, ne pul, ne servet! 

Tek derdi olmuş millet  

Gücünü imandan almış tek bir kişi! 

 

Var mıdır milletini Akif gibi seven? 

Var mıdır İstiklal Şairi olmaya tek bir aday? 

Ne bir daha Akif çıkar vatanımızdan, 

Ne de bu millet arar yeni bir İstiklal Şairi! 

 

Ülke harpten çıkmış yeni iken 

Görmüş milletinin kutlu tarihini 

Allah bir daha yazdırmasın demiş  

Bu millete İstiklal Şiiri! 

TUBA KIRSAY 

 

 

GÖKBAYRAK 

Öyle bir bayrağımız var ki; 

Fırtına gibi eser, dağlardan. 

Anlatır, biz Türk gençliğine  

Çanakkale'yi, Sarıkamış'ı... 

 

Gökteki hilal, ışık saçan yıldız 

Püskürür, yeryüzünde yanardağ gibi. 

Rengi şafaktan kırmızı al bayrağımız, 

Anlatır bize yaşanan destanları. 

 

Ateş kırmızısı bayrağımız özgürce dalgalanırken 

Türk milletine korkma bu şafaklarda, 

Sen kardelen gibi fışkırırsın dağlardan, 

Ey! Kahraman Türk askeri der. 

 

İstiklâl şairimiz Mehmet Akif 

Yüzbinlerce şehidi, gaziyi, gökbayrağı 

Haykırarak anlattı, 12 Marttaki dizelerde. 

Kışın zemherisinde, baharı yaşattı bize.                                                       

SABİHA SARILI 

                                                   



NİCE MEHMET AKİFLERİM VAR  

Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak 

Mehmet Akif milletine bir marş yazacak 

Bu marş bağımsızlığın temeli olacak. 

 

Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal 

Zaferin şiiri bu, duyanın dili olur lal 

Mehmet’im istiyordu ya ölüm ya istiklal . 

 

Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım 

İngiliz’miş, Fransız’mış ne bu der bir bakarım 

Yeter ki bir daha marş yazdırmasın Allah’ım. 

 

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar 

Ah ah düşün geçmişi, kalmış mıydı düşmanda ar 

Bu can feda olsun, yeter ki istiklal olsun bize yar. 

 

Arkadaş yurdumu alçaklara uğratma sakın 

Düşman alsın, götürsün isterse yakıp yıksın 

Soyu tükenmez Türk’ün sonu yok bu vatanın. 

 

 

 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda  

Ya ilahi, bu nasıl bir aşktır bayrağa, marşa 

Göl olmuştu secde, Akif’in gözyaşlarıyla. 

 

Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli 

Rabbim şahittir ki Mehmet’ in sevdası milletineydi 

Yazdı bir marş gençliğin istikbal şairi. 

 

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım 

Marşımı okudukça düşünür, düşündükçe ağlarım 

Durmaz akar, akar bu gözyaşlarım. 

 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal… 

Ne mutlu ki bizlere, İstikbal meşalesi nice Akiflerim var! 

FATMA NUR USLU 



KORKMA 

Kimsenin benliğinde yatan duyguları ifade edemediği günlerde Mehmet Akif bir kıvılcımı ateşledi, 

ateşlemekle kalmadı bu duyguların dili oldu. Milletimizin ölüm kalım savaşı devam ediyordu fakat Akif 

milletle var oluyor, toprağa düşen tohum gibi vatanla büyüyordu. Ondan ilham alan şanlı milletimiz 

onun kalemiyle manevi dünyanın derinliklerine indi. Korkma sözüyle başlayan bu marş her dizesiyle 

bir yaraya merhem olmakta ve bu şafaklarda yüzen al sancağı hiç söndürmeden geleceğe ışık 

tutmaktadır. 

Her ülke marşı söz ve müzikle ifade edilmese de İstiklâl Marşımız söz ve müzikle birlikte icra 

edilmiştir. Bir Türkün ezelden beri hür yaşadığını ve her daimde hür yaşayacağını vurgulamaktadır.  

Marşımızın ifadesi o kadar güçlüdür ki, her ne kadar zorlukların birazını bile yaşamasak dahi bize 

hissettirmekte, bastığımız bu toprakların ne kadar önemli olduğunu ve altında binlerce kefensiz yatan 

şehit askerlerimizin o günkü gibi aynı istekle, şiddetle, üzüntüyle, acıyla bize hissettirmektedir. O 

dönemi anlamamıza adeta kılavuz olmaktadır. Anlayacağınız bir yazıdan, mürekkep vurulmuş 

kelamlardan oluşan bir marş değildir İstiklal Marşımız. Yalnızca sözleriyle bizlere güç vermez, her 

kelimesiyle her cümlesiyle her satırıyla geleceğimize ışık tutmakta ve aydınlatmaktadır. Kimi zaman 

bestesi bir askerin çığlıklarıyla kimi zaman bir ilkokul öğrencisinin sesiyle kulağımızdadır. İstiklâl 

Marşımız milli duygularımızı en yüksek seviyelere ulaştıran ve bize geçmişimizi hatırlatan bir 

marşımızı olduğundan ona her zaman için gereken saygı ve değeri veririz. Uzun yıllar öncesinde 

yazılmasına rağmen her yaşa her döneme hitap eden Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan 

İstiklal Marşı Aynı zamanda geçmişimiz ile geleceğimiz arasındaki önemli bir köprü oluşturmaktadır. 

 

Her dönemin ilacı olan İstiklal Marşı’nı kelimenin tam anlamıyla anlayarak, ondan ders alarak 

ilerleyeceğiz, bayrağımızın o asil rengini ay ve yıldızını düşünerek milletimizin hakkı olan geleceğe 

ilerleyeceğiz. Geçmişimizin resmini çocuklarımıza hissettirerek geleceğin merdivenlerini hızla 

çıkacağız. Ezeli istiklalimizi ebedi istikbale taşımak için elimizden gelen her şeyi yapacağız, yapmak 

zorundayız. Bu ülkenin buralara gelme sebebi olan Atam, Mustafa Kemal Atatürk ün gösterdiği yoldan 

her daim ilerleyeceğiz çünkü hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 

BEREN BURHAN 



 

BİR BAYRAĞIN ALTINDA  

 Kalemin dili olsa Mehmet Akif olurdu, 

Ayaklanıp kağıdı arşınlasa İstiklal Marşı. 

Şiirin yüreği olsa vatanım diye atardı, 

Ve çığlık çığlığa “Hürriyet!” diye haykırırdı. 

 

“ Soyu er, Ersoy!” dediler,  

Gel ve çöz yüreklerin dilini. 

Bir sen, bir sen duyarsın gizini,dilini, 

Bırak bu marşa ellerindeki incileri. 

 

Yüreğindeki ilahi güçle “bayrağım, bayrağım “dedi Akif, 

Dalgalan, koru, muhafaza et bizi. 

 Kelimelere can veren istiklal şairi  

Bir yürek üfledi, canlandırdı milleti. 

 

Ulusum, ulusum dedi şair. 

Hatırla ceddini; unutma atanı, dedeni!  

Vatan harbinde şehit olan  Mehmet’in 

Her karış toprakta çınlayan “Allah,Allah!” seslerini… 

 

“Düşmana, düşmana “dedi Ersoy. 

Bağır, çağla, kan püskür, onu ateşe ver. 

Bir ilahi nefes gibi atan kalp varken bizde 

Ne korku,  ne kader, bir bayrağın altında biz tek beden. 

                                               SILA GÜMÜŞ  



 YURT VE BAYRAK SEVGİSİ 

  Bir milletin sahip olduğu en önemli kutsallar kuşkusuz vatan ve bayraktır. Vatan o 

milletin yaşadığı yer olup bu milletin bayrağı da o milletin bağımsızlık sembolüdür. 

Tarihini bilen, okuyan ve onu başkalarına aktaran her Türk genci tarihini sever ve korur. 

Türk devletlerinde bayrak ve vatan her zaman kutsal sayılmıştır. Bundan dolayı vatan ve 

bayrak uğruna büyük mücadeleler verilmiştir. Bunları okudukça gururlanmamak 

mümkün değil.  

Ben yaşadığım, nefes aldığım bu topraklar için çaba harcayan gerektiğinde canını seve 

seve ortaya koyan, bayrağı ve vatanı için seve seve kanını döken atalarımı ve onların 

bizlere emanet ettiği bu bayrağı, bu vatanı nasıl olur da sevmem? Ben eğer atalarımın 

canını ortaya koyarak aldığı bu vatanda, bu bayrağın altında özgürce yaşıyorsam o 

insanlara saygı ve sevgide kusur edemem. Ben bu sevginin biraz da kandan geldiğini 

düşünüyorum. Bu bizim mayamızda var. Büyük Hun Hükümdarı Metehan “ Benden 

eyerimi isteyin vereyim, atımı isteyin vereyim, çadırımı isteyin vereyim fakat 

vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin! Vermem veremem…” diyerek nasıl da 

vatan sevgisini ve vatana bağlılığını göstermiştir. Atatürk “ Mevzu bahis vatansa gerisi 

teferruattır.” diyerek vatan için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söylemiş. Mithat 

Cemal Kuntay  

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. 

Toprak eğer uğurunda ölen varsa vatandır”  

( On Beş Yılı Karşılarken ) deyip burada vatanın ve bayrağın taşıması gereken özellikleri 

nasıl da vurgulamıştır.  

Bu kadar önder, yazar, asker… Bu vatanı, bu bayrağı korumak için canlarını dökmüşse 

benim bu kadar insanın emeğini, hakkını inkâr etmemin imkânı yoktur, en azından bu 

insanlara vefa borcum vardır. 

Bu vatan bize atalarımızdan emanettir. Onlar kurup bize teslim etti. Biz de bu vatanı 

geliştirip gelecek nesillere aktarmalıyız. Bu kutsal görevde gerisi teferruattır. 

                                                                                                                             

   TEVFİK RESUL KÖKSOY   



MEÇHUL ŞEHİDİN SON SÖZÜ 

 

 Tek ruhla, tek yürekle, kalksın hür olmak isteyen öksüzler! Aynı ülküyle, eş 

adımlarla, etimiz ve kanımızla inşa edelim en büyük kükreyişimizin yekpare yuvasını! 

 

 Sislerin arasında parlıyor mu hilal? Ecdadın diyarında sönmüyor değil mi yıldız? Kan 

kırmızı, kemik beyaz; ayrılmıyor değil mi? 

 

 Anayurduma taç yapılmıyorsa geleceğin ışığı, bu sancağın altında göremiyorsam 

gayretimin şüphesiz başarısını, ben bu toprağın altında ne diye yatarım? 

 

 Savaştan kalan yuvam dağılmış, babam çoktan gitmiş, bir tabuta gençliğim sığmış, 

zalimler bile uzaklaşmışken; neden çıkmıyor benim sesim? Yeri titretmiyor nidalarım, 

mezar taşımdan okunmuyor ki acım! Benim sesim nerede diye, durmadan soruyorum gök 

kubbeye... 

 

 Kalkın, kalkın, kalkın! Şafaktan bir ses duyuyorum! Gönüllere önderlik eden, 

şanımızın kalesini diken, kutsal ülkeme tatlı bir meltem gibi dokunurken düşmana fırtına 

olup onu tarumar eden bir ses duyuyorum! 

 

 Annemin sesini duyuyorum orada, 'Korkma!' diyor bana cesurca. Babamı 

duyuyorum orada, helal ediyor bana tüm haklarını. Kardeşimi duyuyorum, sevdamı 

hissediyorum... Komutanımı duyuyorum, 'Siper et gövdeni!' diyor bana, diken diken 

oluyor tüylerim. 

 

 Ruhum ayaklanıyor Conkbayrı'nda, Dumlupınar'da, Dörtyol'da, Konak'ta. Sanki hiç 

vurulmamış gibi, hiç şehadet getirmemiş gibi dimdik duruyorum ayakta! 

 

 Arkama dönünce görüyorum topraktan kardelen gibi patlayan dostlarımı. Hepsi 

gülüyor bana, gözleri hiç olmadıkları kadar parlak! Bir ses duyuyoruz aynı anda, kalp 

atışımız mıdır yoksa yağız atın nal sesleri midir? Ulu liderimin masmavi gözlerini 

görüyorum ileride; ulusum, ülkem, milletim akıyor damarlarımdan! 

 

 Şafaklar gibi dalgalanırken şanlı hilal, ağzımızdan ardı ardına dökülüyor sözler. Bir 

yanımda bir genç bir aydın, bir yanımda yaşlı bir kadın, önümüzde yüce kumandan, onun 

arkasında bir şair, yürüyoruz adeta Ergenekon'a! Ellerimiz kenetlenmiş, durmadan 

yürüyoruz! 

 

 Her köşesine uğruyoruz aziz vatanın, ve anlıyorum artık peygamberin bana kollarını 

açtığını... Ayaklarım değmiyor yere, saçlarıma karışıyor fısıldayan rüzgar, güneş bile 

yakmıyor artık yüzümü. Dalgalar kıyıya 'istiklal' diye vuruyor, çiçekler 'istiklal' diye açıyor, 

hiç koklayamadığım evladım büyüyor dökülüyor son sözleri 'istiklal' diye. 

 

 Parlak bir ışık çıkıyor kılıçtan keskin bir kalemden, vuruyor yüreğimi ve ağzımdan 

döküyor son sözlerimi: 

 

".DALGALAN DEN DE ŞAFAKLAR GİBİ EY ŞANLI HİLAL                                                               

OLSUN ARTIK DÖKÜLEN KANLARIMIN HEPSİ HELAL. 

EBEDİYEN SANA YOK, IRKIMA YOK İZMİHLAL 

HAKKIDIR, HÜR YAŞAMIŞ, BAYRAĞIMIN HÜRRİYET 

HAKKIDIR, HAKK'A TAPAN, MİLLETİMİN İSTİKLAL!" 

                                                                           IŞILAY KOLİK 



İSTİKLAL 

Bir milleti millet yapan birçok değer vardır. Bunlar maddi 

ya da manevi, genel bilgimiz dâhilinde veya dışında olabilir. 

Yıldızlarla bezenmiş bir bayrak ABD’yi, kanla ıslanmış bir bayrak 

Türkiye’yi temsil edebilir. Bunları aşınca, insanın gözüne ve milli 

bilincine hitap eden birçok değerin yanında, insanın ruhuna da hitap edecek, 

aynı zamanda milli duyguları kabartacak ve insanlar arasında yapıştırıcı görevi 

görerek birlik beraberliği sağlayacak bir öge vardır ki kulağımızdan girip 

kalbimize ulaşır ve daha ne olduğunu fark edemeden sözler ağzımızdan 

dökülmeye başlar: Ulusal marşımızın sözleri. 

  Her milletin kendi ulusal marşı olmakla birlikte herkese kendininki güzel 

gelir. Tüm marşları söylemesi ayrı bir parçamıza hitap edebilir ama Türk marşı 

olan İstiklal Marşı vardır ki onu okumak, söylemek ve onun için ayağa kalkmak 

gerekir . O gür seslerin gök kubbede çınlaması içindir. “Korkma!” diye başlar 

bildiğimiz gibi, hep buna dikkat çekilir yazı ve yorumlarda da. Ben ise dikkatinizi 

“Korkma!” ile başlayıp “İstiklal!” diye bittiğine çekeceğim  çünkü  en başta 

korkmazsak istiklale, özgürlüğe ulaşabiliriz  

İstiklal Marşı’nın on kıtasını da ezbere bilen biri olarak her bir mısrasını 

ayrı severim. Hepsinin dilimde bıraktığı tadı, kulağımdaki tınısı ve bendeki izi 

farklıdır. Ne güzel yazmış Mehmet Akif Ersoy! Bir de bu ısrarlar karşısında 

katıldığı bir yarışmaya yazdığı şiirse ne kadar daha güzel olabilirdi! Ama hayır, 

daha güzeli olabilseydi bile bu olmalıydı bence. Çünkü bu, İstiklal Marşı. Eminim 

bu hiç yazılmamış bile olsa bir başka marşın her dizesinde, dalgalanan bayrağın 

her bir kıvrımında bir eksiklik hissedilecekti. O zaman değil midir 12 Mart en 

kutlu günlerden? Bu on kıtanın önce ülkemize sonra kalplerimize girdiği o gün 

bayram değilse ne anlamı var kanla boyanmış o nehrin? 

Belki de haddim olmayarak 12 Mart’ta Mehmet Akif Ersoy’un başarısını 

milletçe paylaştığımıza inanıyorum. Zira bu marş bizim bağımsızlığa ardına 

kadar açılmış kapımızdır. Ne demiş Ersoy:   

     Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet 

     Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklal!. 

                                                                                                           

ŞERİFE DİLGE EKİZ  



BAYRAKLAR  VE BAYRAĞIM 

       Bayrak, insanları gölgesinde birleştiren, bir ve diri eden, var eden, onları  millet 

kılandır. Velhasıl bayrağımızdır bizi bir yapandır. Onun göklerde dalgalanması bizim 

özgürlüğümüzdür. Üstüne dökülmüş renkler bir milletin alın teridir, çabasıdır, 

mücadelesidir. 

       Türk bayrağı öteki bayraklara benzemez. Ayrılır diğerlerinden. Kırmızı ve beyaz 

rengiyle dalga dalga yayılır gökyüzüne. Daha acıklı, bir o kadar anlamlı, daha bir 

manidardır bizim hikayemiz. Üstündeki kırmızı Mehmetçiğin damla damla akan 

kanıdır, milleti uğruna veda ettiği canıdır. Onların üzerine bembeyaz güzelliğiyle “ Ay 

ve Yıldız “ yansır. Her  Türk bayrağı capcanlıdır bunun için. Çünkü bayrağın içinde 

milyonlarca kalp çarpar, milyonlarca “Ay ve Yıldız” düşer üzerine. Kolay 

kazanılmamıştır hiçbir özgürlük  ve de kolay kazanılmaz bir bayrak, bir vatan. Türk 

bayrağının temsil ettiği İstiklal de hiç kolay elde edilmemiştir. Bu uğurda birçok 

insan hayatını feda etmiş, birçok insan ve hikaye yarım kalmıştır. Kolay 

kazanılmamışsa kolay da kaybedilmemelidir bu vatan. O yüzden parolamız “Ya 

İstiklal ya ölüm.” dür. 

        Öyleyse bizlere düşen en büyük görev de bayrağımızı sonsuza kadar  

korumaktır elbette. Çünkü biz onu yitirirsek, özgürlüğümüzü, dilimizi, benliğimizi de 

kaybetmiş oluruz. Bize ait olan ne varsa hepsi onun içinde saklıdır çünkü. O olmazsa 

kolay alt ediliriz, ele geçiriliriz. Onun yokluğu, tarih sahnesinden kayboluştur. O 

yoksa biz de yok olmuşuzdur. Unutmayalım ve unutturmayalım: 

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. 

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” 

          ULUNAY ÖZARSLAN 

 

                                                                                                        

MİLLİ BİR EMANET  

 Her ülkenin milli emanetleri vardır. Bu değerler bayraktır, marştır, 

vatandır. Bir ülkenin vatandaşları bu emanetleri canı pahasına korumalıdır. Bu 

bir vatandaşlık görevidir.  

 Türkiye kolay kurtulmuş bir ülke değildir. Gerek milli mücadele sırasında 

gerek mücadele sonrasında birçok zorluk yaşanmıştır. Ülkede yediden yetmişe 

herkes seferberdir. Öyle derinden etkilenmiştir ki insanlar milli mücadeleden, 

kitaplara, şiirlere konu olmuştur. İşte bundan etkilenilip yazılmıştır İstiklal Marşı. 

Her yiğidin harcı değildir bu marşı yazmak, okuduğunda anlamak. Kim bilir ne 

fırtınalar kopmuştur içinde Mehmet Akif’in, ne kasırgaları dökmüştür satırlara. 

Mücadeledeki kadınları görmüştür, akan kanları  bir vatan uğruna yitip giden 

hayatları görmüştür. Bu marş insanlık adına  insanımız uğruna yazılmıştır ve 

kabul edilmiştir. Bu vatanın her  karış toprağı vatan evlatlarının kanıyla ıslanmış 

da beden olmuş ruhlarla mısralaşmıştır .  

 Bu kutsal emaneti varlık sebebi bilip canımız pahasına  korumalıyız  . 

                                                        MELİSA ÖZTÜRK 



KURTULUŞ ÇAĞRISI 

 Bir devlet düşünün ki, düşmanları tarafından “hasta adam” olarak nitelendirilse de o çetin 

savaşta direniyordu genciyle yaşlısıyla. 

 Sene 1920… Bu yılın yaz ayı içinde bu cennet vatanının büyük bir bölümü işgal altındaydı. 

Kentler karış karış yağmalanmış, binlerce ananın yavrusu şehitlik mertebesine ulaşmıştı zalim düşman 

karşısında. İstanbul Hükümeti, Mondros Ateşkes hükümleri gereğince halkın tek umudu olan orduyu 

terhis ettirmek zorunda kalmıştı. Bağımsızlık ışığına olan ümitler gittikçe tükeniyordu. Yiğidiyle, 

bacısıyla, doktoruyla, öğretmeniyle hem psikolojik hem de fiziksel yapılan bu zorlu savaş bitmek 

bilmiyordu. Meclis Hükümeti ise savaşın daha yeni başladığını haykırıyordu tüm gücüyle. Şairler de 

kalemiyle bir cephede savaşıyordu halkın yağ lambasındaki küçük umut ışığını alevlendirmek için. 

İşgallerden saklanarak yayımlanan dergiler, gazeteler birlik çağrısı yapıyor,; her gün biraz daha 

alevlendiriyordu bu lambayı. 

 Günler geçip bu savaş devam ederken dönemin Milli Eğitim Bakanı halkın direncini, cesaretini 

bir arada toplayıcı bir şiir olması gerektiğini duyurdu. Bu zorlu günlerde halkın böyle bir güce ihtiyacı 

olacağını düşünüp bunu yarışma haline getirdi ve ucuna para ödülü de koydu. Bu yarışmaya yüzlerce 

şiir katıldı. Ancak hiçbiri halkın içindeki bağımsızlık ateşini dile getirebilecek güçte değildi. Kurulun o 

anda aklında böyle coşku ve cesareti kalemiyle hissettirebilecek tek isim vardı: Mehmet Akif Ersoy.  

 Mehmet Akif, böyle milli bir marşı para için yazmayı kabul etmediğinden yarışmaya 

katılmamıştı bile. Bakan Hamdullah Suphi, yarışmaya para ödülü nedeniyle katılmadığını öğrenince 

Mehmet Akif’e yazdığı mektupta bu meselenin çözülebileceğini beyan edip ondan bir şiir yazmasını 

rica etti.  

 Ardından bir ses yükseldi meclisten“ Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak.” 

Anadolu’nun gücünü, bir ananın vatanı uğruna şehit verdiği yavrusunu, halkın damarlarında dolaşan 

bitmek bilmeyen cesaretini sembolize eden bu şiir, mecliste onlarca alkışı beraberinde getirdi. Mehmet 

Akif Ersoy’un “kahraman ordumuza” ithafıyla başlayan bu marş, o gün defalarca  meclisin duvarlarını 

inletti. Ertesi gün de gazetelerin ilk sayfasında “ Her mısrada Türk ve İslam ruhunun ulvi mübarek 

hisleri titreyen bu abide-i sanatı, kemal-i hürmet ve mübahatla (övünçle) derc ediyoruz.” sözleriyle 

yayımlandı ve oy çoğunluğuyla mecliste milli marş olarak kabul edildi. 

 Bir kurtuluşun çağrısı, yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin milli marşı olan İstiklal Marşımızın 

kabulünün 99. yılını kutlar ve Mehmet Akif Ersoy’u anarken ben de sözlerimi Mehmet Akif’in marşın 

kabulü sonrası yaptığı konuşma ile tamamlamak isterim: “ 

Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın.” 

     BAŞAK PÜRÇÜKLÜ 



YEGANE DUYGULARIM 

 Atalarımı ,düşünüyorum  eşim, çocuğum, anam, babam demeden; yaz, kış, soğuk, çamur demeden 

ömürlerini, canlarını, cananlarını feda eden atalarımı düşünüyorum  vatan uğruna, bayrak uğruna aç susuz, 

yalınayak… 

Düşünüyorum bir şehit babasını. Evladının kırmızı örtüsünü öperek hıçkıra hıçkıra, bağıra bağıra ‘Vatan sağ olsun.’ 

diyor. 

Vatanım sağ olsun.  

 Acaba mutluluktan mı döküyor bu yaşları ana? Tam anlamıyla canından can giderken bir insanın gururla ‘Vatan sağ 

olsun.’ demesi için bir şeyleri gözden çıkarması  mı gerekiyor. Yıllarca başını okşadığı el bebek gül bebek büyüttüğü, 

ona bir şey olmasın diye sabahladığı günleri unutup da mı söylüyor bu cümleyi? Ömrü boyunca onun için uğraştığı 

gerçeğiyle beraber nasıl olur da vatan için evladını gözden çıkarabilir bir baba?   

Hadi gözden çıkardı diyelim, ya yüreğinden?  

-Asla.  

Yahu! Nedir ki bu vatan, bu bayrak? Bir avuç toprak bir metre  kumaş parçası? Nedir milletin  bağımsızlık çabası ? Ne 

var ki Şair Akif’in uğruna yazdığı istiklalimiz denilen bu marşta? Nedir bağımsızlık sembolü olacak kadar önemli olan 

al  bayrakta?  

Eğer Kemal’in evlatlarına soruluyorsa bu soru size bir dörtlükle cevap vermek isterim:  

“ Yüreğimden gelip kalemimin mürekkebiyle akan sevgim 

Gözyaşlarımdan ,taşan yegane duygularımdır , 

Damarlarımda asilce dolaşan deli kanım , 

Ben Türk evladıyım şerefimdir bayrağım , 

Ben  Akif’in nesliyim  MARŞIM  istiklalimdir .” 

                                                                                       DİLARA KAŞKA  

 İSTİKLAL MARŞI 
 

Her bağımsız ülkenin olduğu gibi bizim de bir marşımız vardır. Bu marş İstiklal 
Marşıdır. Ama İstiklal Marşına sadece dörtlüklerden ibaret değildir. İçinde bir 
hikaye, bir yaşanmışlık, bir kahramanlık var. 

Vatan uğruna Mehmet Akif ERSOY tarafından yazılan ve karşılığında hiçbir şey 
kabul etmediği bu marş, Mehmetçiklere umut olan milleti birbirine bağlayıp 
düşman karşısında tek yumruk yapan bir marştır. Okunmaya başlayınca herkes 
saygı duruşuna geçecek. Söylerken herkesin içi ürperecek deseler bir yabancıya 
anlamaz. Ama o yaşananları bilen ve hisseden biri bahsettiğim hislerle okuyacaktır. 

İstiklal Marşı, bayrağımız gibi bağımsızlığımızın bir sembolüdür. Bir millet 
bağımsızlığını kolay kazanmaz. Bunu en güzel anlatan örnek ise Mehmet Akif’e 
‘’Yeniden yazmayı düşünmez misiniz?’’ sorusuna ‘’Allah Türk milletine bir daha 
İstiklal marşı yazdırmasın.’’ cevabını vermesidir. 

On kıtada o savaş günlerini ve Türk Milletini anlatan bu marşa sahip çıkmamız 
gerekir. Gerekir çünkü nasıl ataların torunlarıyız unutmamalıyız. Biz bugün sıcak 
evlerimizde rahatça yaşayabiliyorsak onlar sayesinde. Bu bağımsızlık savaşında 
galip çıkan atalarımızı unutmamalı ve bu millete yeni Mehmet Akif’er , yeni 
İstiklal marşları yazdırmamalıyız. 

İBRAHİM ZEYTUN  



12 MART 

     Bir milleti millet yapan en önemli unsurlardan biri marştır. Marş, o 

milletin ayakta kalma mücadelesini, birlikteliklerini, varlıklarını 

sürdürme çabalarını anlatır. Zorluklarla tek vücut olarak mücadele 

etmelerini, işgallerden kurtulmalarını, zaferle sonuçlanan bağımsızlık 

ve özgürlük yolculuğunu aktarır. 

    Milli marşımız İstiklal Marşı’ nı Mehmet Akif Ersoy milletimize armağan etmiştir. Savaş zamanlarında 

çok zor durumda olan Türk milletinin mücadelesi, o zaman yarışmaya katılan tüm eserlerden daha güzel 

bir dille, samimiyetle, vatan sevgisiyle yazıya dökülmüştür. Türk milleti elinden gelenin en iyisini yaparak, 

kar kış demeden, onlarca yokluğa rağmen düşmanların karşısına korkusuzca çıkmış, vatanımızı 

kurtarmıştır. Birçok gün hiçbir şey yemeden içmeden güzel ülkemizi elimizden almaya gelenlerin 

karşısında dimdik durmuştur  şanlı Türk  askeri, Türk milleti.  

     Yapılan fedakârlıklar karşısında, henüz zafere ulaşmadan da bu kahraman millete özgü, savaşta 

yaşanan duyguları da içeren bir milli marş gerekmiş, bu marşların en güzelini seçmek için bir yarışma 

düzenlenmiş. Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’ un şiiri milletimizi temsil etmeye layık görülmüştür. 

Marşların en güzeli İstiklal Marşımız da 12 Mart 1921’ de kabul edilmiştir. 

      Kökleri tarihin tozlu sayfalarına kadar uzanan çok az millet vardır, vatanını bu kadar seven, sahip 

çıkan. Türk olmak ayrıcalıktır. “ NE MUTLU TÜRK’ ÜM DİYENE!” 

                                                                                                İCLAL ŞENER  

İSTİKLALİMİZİN SEMBOLÜ 

İstiklal Marşı ,her satırında Türk milletinin damarlarında akan istiklalle, vatan sevgisiyle ve cesaret 

ile dolup taşan marş. Özgürlüğümüzün sembolü olan marşımız. Her karışı şehit kanları ve fedakarlıklarla 

kazanılmış toprağımızın marşı. Ve sadece toprak diyerek geçilemeyecek olan cennet vatanımızın 

bağımsızlık sembolü. 

İstiklal marşı, Kurtuluş Savaşı zamanında zor şartlarda yazılan bir marştır. Dört bir yanı 

düşmanlarla çevrili olan yurdumuz için cesaret verici bir şiirdir. Her karışı fedakarlık olan vatanımız içindir 

bu eşi benzeri olmayan marş. Kan kırmızı bayrağımız için yapılan bağımsızlık mücadelesini anlatır. Savaşta 

askerlerimizin nasıl da yiğitçe gövdelerini siper ettiğini, insanlarımızın nasıl kendilerinden ödün verip sadece 

vatanı için savaştığını, gencecik askerlerimizin bu cennet vatanı korumak için canlarını feda etmelerini 

anlatmıştır. Zaten bu yüzdendir ya her okunduğunda insanın içine vatan sevgisi aşılaması. Şüheda 

fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Ayrıca bu sözleri ile vatanın bize verilmiş mükemmel bir nimet 

olduğundan da bahsetmiştir Mehmet Akif. Çünkü bu topraklar savaşılarak, kendi menfaatini değil sadece 

vatanını düşünen insanlar sayesinde kazanılmıştır. Bu yüzden bu cesur yürekli kahramanların torunları olan 

bizlere düşen ise bu paha biçilmez vatanı her gün daha da ileri bir seviyeye taşımaktır. Bize dünyaları 

verseler bile bu cennet vatanı düşmanların eline vermemektir.  

İstiklal marşında bana göre asıl anlatılmak istenen konu ise bizim özgürlüğümüzdür. Bu marş ve bu 

ülke bizlerin ne kadar özgürlüğümüze düşkün olduğumuzu anlatır. Çünkü biz ezelden beri hür yaşadık, hür 

yaşarız ve hür yaşamaya devam edeceğiz. Bu yüzden çabalamalıyız. Hürriyet sadece gerçekten hürriyeti 

isteyenler ve bu yolda çabalayanlar için var olacaktır. Çünkü hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. 

HAYAT NAZ SOY 



İSTİKLAL MARŞI 

“Korkma!” dedi Mehmet Akif. Cephelerde hürriyeti için canı 

pahasına savaşan Türk’e, evlerinde evlatlarını savaşa göndermenin 

korkusunu ve acı bekleyişi yaşayan analara ve babalara, umudunu kaybedenlere korkma dedi. O, 

mücadele eden vatanı uğruna kanını toprağa feda eden bu halkın her kesimini en iyi gören ve 

halkına aktarabilen, hafızalarda canlandırabilen şair oldu. Gördü Şahin Bey’i, Sütçü İmam’ı 

Nezahat Onbaşı’yı, Halime Çavuş’u...Yol arkadaşlarını düşerken gören en keskin gözdü onunkisi. 

Duydu, silah ve top seslerini, yalnızca bir patlama olarak değil halkın narlı haykırışları olarak 

duydu. O halkın direnişi sırasında sessizce ettiği dualara kulak verdi. 

Bildiğimiz üzere bu destan hiç kolay yazılmadığı gibi hiçbir kuvvet de onu silemeyecektir. 

Satırlarında kimsenin esareti altında ezilmemiş ve ezilmeyecek olan şerefiyle ölmemeyi korkaklık 

olarak gören Türk’e seslendi. İçlerindeki özgürlük mumunu harladı. Tüm endamıyla dalgalanan 

bayrağımıza al rengini veren şehitlerimize seslendi. İçinde kopan fırtınaları nesiller boyu dillerden 

düşmeyecek olan marşımıza dönüştürdü. O herkesin gözü, gönlü ve sesi oldu.  

Dudaklarından dökülen o sözler, şiirin sıcak kanı ve sözlerin tazeliği karşısında herkesin 

tüylerini diken diken eden  dinledikçe vatanın kurtuluş mücadelesinin gözlerde film şeridi gibi 

geçmesini sağlayan bu nadide marş İstiklal Marşı idi. “Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!” 

dedi ve bitirdi sözlerini Mehmet Akif. O günden beri Türk milletinin bağımsızlık ve kurtuluş 

mücadelesi böylelikle kendine yakışır, duyanları yüreklendirir bir şekil bulmuş oldu. Ve Mehmet 

Akif ekledi:  

“ALLAH BU MİLLETE BİR DAHA İSTİKLAL MARŞI YAZDIRMASIN.”  

TUTKU ÖZDENİZ  

KORKMA  

 12 Mart bir dönüm noktası , bir diriliş sembolüdür. 12 Mart Mehmet Akif'tir. 12 Mart 

Türkiye'dir . 

 Vatan elden giderken düşman birlikleri akın akın üzerimize gelmeye devam ediyordu. Her karış 

toprak parçası şehit kanıyla kırmızıya boyanmıştı. Aniden bir zafer müjdesi verildi. Yok olmuş Osmanlı 

Devletinin son , Türkiye Cumhuriyetinin ilk zaferi. Artık o saatten sonra bunu kutlamak gerekti; devleti 

bir başkent, bir bayrak ve bir marş gerekti .Marşın yazarı Mehmet Akif'in dudaklarından, aklından, 

kalbinden o sözcükler döküldü. İlk sözü “korkma!” idi.  

 Korkma Türk genci; korkma vatanını savunmaktan . Yazdıklarıyla yol gösterdi yaşananları 

anlatmakta ; düşmanların da gözünü korkuttu birlik beraberlik ruhuyla. Dizeleriyle gürledi yurdun dört 

bir yanından. Mehmet Akif Ersoy o kadar güçlü bir karakterdi ki “Bu benim değil, bu Türk milletinin 

eseridir” dedi. 

DOGA KEÇE   



ON KITA BİR VATAN, İLELEBET İSTİKLAL! 

Bir metni, bir şiiri ya da herhangi bir cümleyi gerçek, yazan kişinin aklından 

geçen anlamıyla anlamak için o sözün ya da o metnin arkasındaki hikayeyi ve yazan 

kişinin o zamanlarda neler yaşadığını iyi bilmek gerekir. Hele ki anlamak istediğiniz şey bir ülkenin hazinesi yani milli şiiri ise onu 

kat ve kat daha iyi araştırmanız, arkasındaki hikayeyi daha da iyi öğrenmeniz gerekir. 

İstiklal Marşımız öyle herkesin yazabileceği bir şiir olmaktan çok uzaktadır. Kullanılan her kelimenin bir anlamı, altında 

yatan yaşanmışlıkları vardır. “Korkma!” diye başlar, vatanın etrafını sarmış, her taraftan saldıran düşmanlardan korkma! 

Şehitlerimizin kanlarıyla boyanmış bayrağımızın ulustaki son ocaktaki son ışık sönene kadar dalgalanacağını hatırlatmıştır. Bu şiir 

vatana cesaret vermiştir, karşılarına kim çıkarsa çıksın tek vücut oldukları sürece yenemeyecekleri hiçbir düşmanın var 

olmadığını söylemiş ve kanıtlamıştır. İçlerinde yatan cesareti uyandırmış, onları birleştirmiş ve ülkelerini ne olursa olsun 

korumaları gerektiğini söylemiştir. Yediden yetmişe herkesin savaşta milletini koruyabileceğini hatırlatmıştır. Kurtuluş 

Savaşımızda herkes, her yaştan insan savaşa katılmıştır. Kimisi cephede düşmanla kimisi cephe arkasında hastane çadırlarında 

acılarla, acılara atılan feryatlarla göğüs göğüse gelmiş kimisi de evinden, evinde bulunan son lokma ekmeği de cepheye, askere 

göndermiştir ama bilinmesi gerekir ki tek bir kişi yoktur ki bu savaşta milletini, toprağını korumaya çalışmamış. 

”Hakkıdır hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakka tapan, milletimin istiklal!” Unutulmamalıdır ki bu topraklar 

üzerinde yaşamış ve milletini korumak için canını feda etmekten korkmamış her kişi için minnet duymak bizlerin boynunun 

borcudur.                      RECEP BAYHAN 

ON KITA BİR VATAN İLELEBET İSTİKLAL 

Korkma diye başlar İstiklal Marşı. Biz Türk milletini korkutacak birçok şey olabilir. Ama bu güzel vatanda çarpan her kalp 

sahiplik duygusuyla yanıp tutuşurken bu güzel vatanın topraklarında doğan her Türkün bitmeyecek vatan sevgisini anlatır İstiklal 

Marşı. Türk olarak doğan her gencin atasına saygısını anlatır İstiklal Marşı. Bayrağımız uğruna dökülen her damla kanın ne kadar haklı 

bir sebeple helal olacağını anlatır İstiklal Marşı. Özgürlüğümüze ne kadar düşkün olduğumuzu ve buna engel olunamayacağını anlatır 

İstiklal Marşı. Topraklarımızda şehit olan binlerce askerimizin şehit olurken şahadete yürüyüşlerini anlatır İstiklal Marşı. Ezanlar 

okundukça bu güzel vatanda bağımsızlığımızın ilelebet süreceğini anlatır İstiklal Marşı. Özgürlüğümüzün ve İstiklali nasıl hak ettiğimizi 

ve şehitlerimizin döktüğü kanların bayrağımız göklerde dalgalandıkça bağımsızlığımızı temsil edeceğini anlatır İstiklal Marşı. 

İstiklal savaşımızın yıllarında düşmanı Türk topraklarından püskürtmek için canlarını feda eden şehitlerimizi anmaya ve 

cephede savaşan askerlerimizi umutlandırmaya ihtiyaç duyulmuştu ve bunun için bir marş yazılmalıydı. İşte her şey o zaman 

başlamıştı. Bir marş yazılacaktı ve ödül olarak 500 lira konulmuştu. Mehmet Akif Ersoy İstiklali nasıl kazandığımızı anlatacak bir marş 

yazmak istese de ödül istemiyordu. Bu yüzden başlangıçta yarışmaya katılmamıştı. Gelen marşları hiçbiri uygun değildi. Ve mecliste 

en güzel şiiri Mehmet Akif’in yazabileceği söyleniyordu. Arkadaşı Hasan Basri Bey’in ricası şairimizi ikna etti. İstiklal harbini 

milletimizin o günkü durumunu anlatan kurtuluşun yalnızca hür yaşamaktan geçtiğini ve bugün bile dinlerken biz Türklerin 

damarlarında dolaşan kanı harekete geçiren istiklalimizin şiirini yazdı. 

İstiklal marşımız göklerde dalgalanırken, hiçbir çılgının gelip onu indiremeyeceğini, bizlerin kanının son damlasına kadar onun 

göklerden yere inmeyeceğini, şehitlerimizin saygıyla minnetle anılırken ona nasıl sahip çıkacağımızı, ebediyen dalgalanan 

bayrağımızın bize hürriyeti simgelediğini o kadar güzel anlatmıştı ki şairimiz haklı olarak birinci olmuştu. Dönemin Milli Eğitim Bakanı 

Hamdullah Suphi Bey tarafından mecliste okundu ve ayakta alkışlanmayı hak ederek milli marşımız olarak kabul edildi.      

              ARDA KÜPELİ  



 

YÜREKLERİMİZDEKİ TEK SES 
 
 Milli marşımız, bize Mehmet Akif Ersoy’un armağanı olan Türk 
milletinin atlattığı badireleri ve onur mücadelesini anlatan en önemli şiirdir. 
İstiklal Marşı, hilal uğruna o temiz alnından vurulup toprağın kara 
bağrında sıra dağlar gibi yatanlar, cepheye koşan analar, yüreği millet için atan 
herkese yazılmıştır. Söylendiğinde herkesin içinde çağlayanlar coşturur, 
şehitlerimizin kanının acısını göz yaşlarıyla akıtır. Bu aşmış sözlere sahip 
muhteşem destanı, vatanına kopmayacak iple bağlı olan ve vatanı için endişe 
duyan Mehmet Akif Ersoy’dan başka kimse yazamazdı. Mehmet Akif Ersoy’u 
benimsemeli ve ona bu destanı yazdıran Türk şehitlerini unutmamalıyız. 
 
 Bu vatanın bağımsızlığı kolay kazanılmamıştır. Nice ağıtlar yakılmış, nice 
göz yaşları dökülmüş, nice kişiler nice ölümler görmüş, kimisini endişeden ve 
korkudan uyku tutmamış, kimisi sadece ekmek ve hoşaf yiyerek aç kalmış ama 
yine de midesinin derdine düşmemiş, vatanın derdine düşmüştür. Marşımız, 
bizlere bu güzel kahramanlardan emanettir. Onu her şeyin üstünde tutmalı ve 
korumalıyız. 
 
 Türk milleti içinde fikir ayrılıkları bulunsa da düşmana karşı hep tek beden 
olmuştur çünkü Mehmet Akif bizlere “Verme, dünyaları alsan da bu cennet 
vatanı.” demiştir. 
 
 Türk Bayrağı ezelden beri hür yaşamıştır, bundan sonra da hür yaşamak 
hakkıdır. Hakk’a tapan Türk milleti de istiklali hak etmiştir. 
         BEGÜM KUŞ 

HÜR KUŞLAR 
 Ben hür bir ülkede doğdum, benim ülkemde hep hür yaşarlar. Bu 
topraklar cesarete su verenleri gördü, hür kuşlar sonsuz kanat açanlar. İçine 
mermi alıp da etinde sümbül açanlar; gözünde yaş bitip de yüzünde güller 
açanlar. Yüreğini açıp ruhunu dışarı saçanlar, bu kuş düşünden aşağı 
düşmesin diye. Ben bu toprakların çocuğuyum, kanım damarımdan ayrı akar; 
ben kanlı toprakların çocuğuyum, istikbal şahdamarımda var. Gencim 
gençliğimden evvel ve özgürüm kayan yıldızlar kadar birer birer. Tüm dünya 
bilir huyumuzu, asla vazgeçmeyiz davamızdan ölene, son damla kanımızı 
dökene kadar. Mücadele etmek ruhumuzda var; atalarımızdan, Milli 
Mücadele’den gelen birlikteliğimiz var. Bu ateş bizi değil korkumuzu yakar. 
Dağ duman kokar da kızıl dere durmaz akar. 
 Ve bir gün gelir de benliğim soyulursa, şerefim ezilip huzurum 
bozulursa, bu kuşlar uçar konduğu dallardan. Bir pençe izi kadar olsa da dar. 
Bilirim benim kanadım aleve har katar. Öyle kolay değil almak elimden 
istiklalimi, parlak yıldızımı ak hilalimi. Bilirim her karanın akı var, benim 
gözümün feri kadar. Biz durduk mu dimdik, ne kalem kalır ne kelepçe. Biz 
sustuk mu bir bir ne toz kalır ne ülke! 

OZAN ALTINKOL  



                  BİR BİR MARŞ Kİ  

 Bir bağımsızlık savaşının son selamıdır İstiklal Marşı. Akif’in 
sevdasıdır duygu dolu satırları önce yüreğine kazdığı sonra alıp emanet 
olarak bizlere bıraktığı. Savaşın götürdükleri ve açtığı yaralar 
unutturulmaya çalışılırken bu yiğittir kutsal dizeleri sıralayan. Ve odur 
yine bu dizeleri uğruna ölünecek olan milletine adayan. Şehit olamadığı 
için ağlayan ve cephede yitenleri rüyasında görenlerin duygularını her 
notasına işlenmiş bu marşı okuyan gençtir bu milletin istiklali. Savaşı 
asla anlayamayacak bir çocuğun Çanakkale’yi izleyerek yüreğinde bir 
titreme hissetmesidir. Her mısrasında, bin bir yakarışı duyabilecek kadar 
duyarlı bir meclistir ,bu kıtaları onore eden. Alkışa düşmancasına nefret 
duyan ve şair kelimesinin onu vasıflandırmaya asla yetmeyeceği alçak 
gönüldür Türklüğe ömrünü veren Mehmet Akif. Çektiği sefalet içinde 
“Hayır,” demesidir mükâfatı, bu milletin yazdığı destan. Ve nicelerin 
hatırladığı ve bundan sonra da onurlanacağı mücadeledir bu destana 
konu olan. 

  İşte budur marşın Anadolu’nun bağrından dökülüp gelmesi ve senelerce  
unutulmayıp ebediyete yükselişi. 

                                                                                                               
FATMA SUDE SİVRİKAYA  

                                                           

12 MART 

Bir yarışma vesile oldu bu ulusal şiire, 

Başladı Mehmet Akif  söylemeye kanıyla, teriyle 

Yazdı, düzenledi, verdi meclise, 

Kabul etti Meclis, seçti birinci oy çoğunluğu ile. 

 

Bu bağımsızlık için büyük bir adımdı, 

Elini taşın altına Mehmet Akif koydu, 

Bunu da kendi için yapmadı, 

Bir Mehmetçiğe, bir aileye ümit oldu. 

 

Bu marş etkiledi bir milleti, 

Mehmetçiğe cephede yardım etti. 

Bu milleti kendine minnettar etti. 

Atamız ona sonsuz teşekkürlerini iletti. 

                                                                DENİZ BEYAZTAŞ  



CENNET VATANIM 

Anadolu gibi bereketli ve 
değerli topraklar 
üzerinde, bu topraklar 
uğruna savaşların 
verilmesi kaçınılmazdır. 
Bundan bin yıl önce 
Anadolu’ya gelen 
Alparslan’ı, İstanbul’u 
Türk yurdu yapan Fatih 
Sultan Mehmet’i ve bütün 
imkansızlıklara rağmen 
dönemin süper güçlerini 
mağlup eden Ulu Önder 

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ortak paydada birleştiren 
şey, vatanımızdır. Ben de bu yazımda vatanımızın yetiştirdiği önemli 
kahramanlardan biri olan Mehmet Akif Ersoy’dan ve onun kaleminden 
çıkmış olan İstiklâl Marşı’mızdan bahsetmek istiyorum. Unutmamalıyız 
ki atalarımızı gelecek nesillere anlatarak onları gururlandırmak bizim 
vazifemizdir. Atatürk’ün “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük 
işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” sözü de cümlemi 
kanıtlar niteliktedir. 

İstiklâl Marşı’mız vatanımıza olan bağlılığımızın ve sevgimizin en 
güzel yansımasıdır bence. Bir marş ve şiir olmasının da ötesinde, daha 
derin anlamları da vardır. Aynı zaman da tarihi bir belgedir. Milli 
Mücadele dönemine ışık tutar diyebiliriz. Milletimizin destansı 
mücadelesinin anlatıldığı bu şiirin her bir satırı üzerimde büyük bir 
tesir bırakmaktadır. 

 Saygıdeğer yazarımız Mehmet Akif’in bu şiiri yazarken kimi 
zaman kâğıt bulamayıp duvarlara mısraları bıçakla duvara kazımış 
olması bizlere ne kadar zor zamanlardan geçmiş olduğumuzu 
gösteriyor. Türk halkı da savaşırken bu gibi zorluklarla karşılaşmıştır. 
Kimi zaman ayağına giyecek çarık, kimi zaman da sıkacak mermi bile 
bulmayan halkımızın çektiği zorlukların özetidir aslında Mehmet Akif 
Ersoy’un hali. Tüm bunların üstüne de o dönem için büyük bir meblağ 
olan ikramiyeyi reddetmiş olması ise bize yazarımızın ne kadar 
vatansever ve mütevazı olduğunu gösteriyor. 

İstiklâl Marşı’mızın çok zor dönemlerde yazıldığını ve milletimizin 
bu dönemleri atlattığını biliyoruz. Bizim üzerimize düşen de 
tarihimizden haberdar olmak ve tarihi unutmamaktır. Sözlerimi de 
yazarımızın “Allah bu milletle bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın.” 
sözüyle bitirmek isterim.     

CEMİLE İREM MERT 

 



SEVİNCE ÇOCUK OLUYOR İNSAN 

Çok sevmeliyiz vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı. Atalarımızdan  

bizlere yadigârdır çünkü o kutsallar. Biz de canımız pahasına  

da olsa korumalıyız bizi var eden bu değerleri. 

Bu vatan  uğruna gözünü kırpmadan canını veren  şehitlerin bize armağandır. Bayrağımız ise bu onuru 

en güzel şekilde bizlere anlatır. Mehmetçiklerimizin kanının rengidir. Allara boyanmış şanlı bayrağımız. Her 

bakan farklı bir güzellik görür onda. Kimi analar oğullarını, kimi kızlar yavuklularını, nişanlılarını, eşlerini. Ben 

baktığımda geleceğimi görüyorum bazen. 

Biz ki Fatih Sultan Mehmet’lerin, Kanuni Sultan Süleyman’ların , Osman Gazi’lerin torunlarıyız. 

Vatanımızın, milletimizin refah seviyesini en yükseğe çıkarmak için çabalıyoruz. Fakat bunu mümkün kılmak 

için öncelikle tanıması gerekir bu kutsallarını insanın. Vatanını, bayrağını, marşını, geçmişini. Sevmelidir de 

aynı zamanda. Sevmek dediysem öyle lafta değil, yürekten olmalıdır. Bir ana daha, “Oğluna hasret 

kalmasın!” diye sevmelidir. Hatta bir ana yahut baba gibi sevmelidir. Bir çocuğun uçurtmayı sevdiği kadar 

sevmelidir. O uçsuz bucaksız göklerde dalgalandıkça senin yerde için içine sığmamalıdır. Ve şu dizeler 

belirmelidir aklında; 

“Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. 

Ebediyen sana yok ırkıma yok izmihlal; 

Hakkıdır hür yaşamış bayrağıma hürriyet; 

Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklal!” 

Belirmelidir ki bu hissin tadını tam manasıyla çıkarabilesin. 

Velhasıl çocuk gibi sevmelidir. Can Yücel’in de dediği gibi  

“Sevince çocuk oluyor insan.”  

Çocuk sevince vatanını, bayrağını ,bize her gün bayram! 

              

           BURCU SATMAZ 



İSTİKLAL MARŞIMIZI KABULÜNÜN  100.YILINI 

KUTLAMA  VE MEHMET AKİF ERSOY Û  ANMA  

ETKİNLİĞİMİZDEN 


