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Şanlı Marş

Berkant ÇELİK 
Şehit Öğretmen Neşe Alten Ortaokulu 

8/A

İstiklâl Savaşı’nda Mehmetçiğe umut, 
Şanlı bayrağa renk verdi, 
Söyleyerek yaşadık, 
Söyleyerek yaşayacağız.

Vatanın dört bir yanı, 
Mehmetçiğin kanı ile sulandı, 
Ama umudumuzu kaybetmedik, 
Çünkü o bize umut verdi.

Mehmet Âkif yazdı onu,  
Millî gururumuz oldu, 
Mustafa Kemal de beğendi onu, 
Çünkü bu şiir zaferi anlatıyordu.

Bu yüce Türk milletinin, 
Artık bir marşı vardı, 
Unutturmayacaktı Mehmetçiğin akan kanını, 
Söyleyerek yaşadık, 
Söyleyerek yaşayacağız. 9



Vatan İçin

Burak TERTİPLİ 
Galatasaray Ortaokulu 

7/B 

Vatan için! 
İster ağlasın bulutlar, 
İster canımı alsın hüda, 
Vatanımızı değişmeyiz tüm dünyaya, 
Bırakmayacağız bu vatanı can feda!

Göğsümüzü gereriz düşmanlara, 
Hainleri yaşatmayız bu vatanda, 
Allah’tan başkasından korkmam vatanım için, 
Vatanseverlik kanımızda şehitler için.

Ne zorluklarla diktik bayrağımızı? 
Bayrak için feda ettik canımızı, 
Şehitlerimiz kan döktü bu vatan için, 
Pişman etmeyiz onları yaptıkları için.

Laz’ı, Kürt’ü, Türk’ü toplandık. 
Düşmanları vatandan attık. 
Dinimiz vatanımız şehitlerimiz için, 
İstiklâl sevgisi yüreğimizde vatan için.10



O Gün

Cemile YÜKSEKDAĞ 
Kaptanpaşa İmam Hatip Ortaokulu 

7/B

Bu millet hepimizin, söylüyorum yürekten, 
Bizler korkmadık, Hak yolunda ölmekten, 
Bırakmayız vatanı, bunu gördü düşmanlar, 
15 Temmuz gecesinde okundu selalar.

Rabbim ezanları susturmadın, 
Ecdadımızı bize karşı utandırmadın, 
Savaş meydanını şehitsiz bırakmadın, 
Şimşek gibi atıldık düşmana yedi koldan.

Elinde bayrağın, yükseliyor marşın, 
Dua et düşman! O gün mahşer olmasın! 
Milletimiz omuz omuza verip durmuşsa kıyamda, 
Tekbirler yükselir, caddeler ve meydanlarda.

Bizler direndik, ileri atıldık, kaçmadık, 
15 Temmuz günü omuz omuzaydık, 
Savaşmasını direnmesini iyi bildik, 
Söz verdik, zalime asla boyun eğmeyecektik.

Vatan burçlarında dalgalanan bayrak, 
Gökyüzü bir şehidin yüzü gibi ak, 
Ufuğu kaplasın bayrağımız al al, 
Göklere zaferimizi çizsin, vahşi bir kartal.

11



Milletin Marşı

Ceyda Nur KESKİNOĞLU 
Cemal Artüz İmam Hatip Ortaokulu 

8/D 

Anlı şanlı bu vatanın, 
Kanla kazanılmış bu toprakların, 
Savaşların, şehitlerin, 
Yetim, öksüz bebeklerin, 
Beklediği bir marş vardı.

Yarışla, parayla, pulla,  
Olacak iş değildi, 
Gönül işi yürek işiydi bu, 
Âkif’ten başkası anlatmazdı, 
Milletin bu mücadelesini.

Satır satır döküldü kaleminden, 
Dünyaya verdiğimiz kahramanlık dersi, 
Bayrağımız dalgalandıkça göklerde, 
Yer gök inledi bu destanla….

12



Ebedî Cumhuriyet

Deniz KİRLİ 
Dr. Tevfik Sağlam Ortaokulu 

8/C

Âkif’in kaleminden kopan bir “Korkma!” 
Yurdumuzun bağımsızlık ruhuna düştü, 
Milletin azmiyle çıkılan bu yolda, 
Düşmanlar yurdumun başına üşüştü.

Askerimin kanıyla harmanlanan bu bayrak, 
Yurdumu baştan başa kırmızıya bürüdü, 
Kalplerde vatan aşkı, ellerde al sancak, 
Bir millet kol kola özgürlüğe yürüdü.

Ezanlar hiç dinmiyor, kulaklarda hep sela, 
Ebedîdir özgürlük bu güzel vatanda, 
Ne anam, ne babam vatanımdır evvela, 
Muhtaç olunan kudret, mevcut bu asil kanda.

Gidecektir bu vatan Atatürk’ün izinden, 
İlkeleri aydınlatır, sevgisi kaplar yurdu, 
Yavrular kopmasın anaların dizinden, 
Bu vatanı bu millet mücadeleyle kurdu.

Milletin bu vatanda barıştır ihtiyacı, 
Damlayan kan, akan terdir Hürriyet, 
Atılan kurşunların vatandır tek ilacı, 
Bayrağımın hakkı, ebedî Cumhuriyet.

13



İstiklâlden İstikbale

Elif KÜLÜNK 
Güzelce İmam Hatip Ortaokulu 

5/B

Yıllar önce bir millet doğdu, 
Bayrakları var şehit kanından, 
İslam’dan bir hilâl, 
Yıldız şehidini anlatıyor.

Zaferlerle sonuçlanan savaşları var, 
Sayısız destanları var ki, 
Yıllardır hafızalardan silinmedi, silinmeyecek, 
Onlar hep kalbimizde yaşayacak.

Şairimiz anlatmış marşımızda, 
Bu milletin vatanı için, 
Kendini feda edebilecek kadar cesur olduğunu, 
Dillere destan marşımızda göstermiştir.

Bu güzel milletin tarihini, 
Anlatmak o kadar zor ki, 
Akılda tutmak için, 
Okumak, araştırmak, görmek gerek.

14



Fecri Aydınlatan Güneşler

Elifnur AKIN 
Cihangir Münir Özkul Ortaokulu 

6/E 

Mansiyon Derecesi Alan Eser

İstiklâlin türküsü, bağımsızlık destanı, 
Bu ne yüce bir şuur, söyle anlat atanı, 
Çanakkale’yi, Conkbayırı’nı, Dumlupınar’ı, 
Tarihi değiştiren başkomutanı.

Unutma! Unutturma İstiklâl Savaşı’nı, 
Türk’ün şahlanışıydı, bütün cihana karşı, 
Yurdumun her karış toprağı, taşı, 
Mehmed’in kanıyla yazdığı yazı.

Bayrağın gönderde başım hep dimdik, 
Yoktu ayrı gayrı hepimiz birdik, 
Biz bu istiklâle canımızı verdik, 
Vatan sevdasının sırrına erdik.

Şehidin kanı cana dokunur, 
Dillerinden şehadetler dökülür, 
Türk birlik olunca ondan korkulur, 
Vatan, millet, bayrak ondan sorulur.

Gazilik, şehitlik mirasıdır dedemin, 
Kubilay, Ömer Halis ve Fethi Sekin, 
Daha nice kahraman evlatları bizlerin, 
Sonu yoktur tuttuğumuz nöbetin.

15



Ya Ölüme Ya İstikbale

Enes ALTAŞ 
Şehit Öğretmen Neşe Alten Ortaokulu 

8/A 

Hainler ve korkaklar göz yumarken buhrana, 
Boğdun düşmanı damarlarındaki asil kanla, 
Bir hilâl uğruna gönül verdin bu vatana, 
Rabbim’den rahmet kefensiz yatana.

Ölmeden mezara girdik, rabbimden isterim şehadet, 
Düşman eli değmesin Ya Resulallah medet! 
Atalarının kahramanlıklarını İstiklâl Marşı’nda oku, 
Gaflet uykusundan Allah’ım sen bizi koru.

Atam güneş, devlet ay, bir yıldız, 
Dede, nine, abi, abla, teyze ve kız, 
Dil, din, renk, ırk ayırmadan birlikte ve çoğuz, 
Yürüyoruz hep beraber istikbale korkusuz.

Şimdi dinle bunu her yer yazacak,  
Sönmedi bu şafaklarda yüzen al sancak! 
Dalgalan göklerde yıldız ve hilâl, 
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

16



İstiklâlden İstikbale

Fatıma Zehra BÜYÜKSARI 
Hoca İshak Efendi İmam Hatip Ortaokulu 

8/B 

Savaşıldı zamanında kanlar akarken, 
Herkes açlıkla sınandı birbirini vururken, 
Eski nesil özgürlükle hayal kurup dururken, 
Kazanılan savaşlar bize şeref verirdi.

Bu cennet ülke için savaşıldığı vakit, 
Savunmada görevli binlerce asker şehit, 
Kurulu tabutlarda halimiz hep kara delik, 
Vatan uğruna binlerce yiğidimiz şehit.

Hile, oyun, yalan bizde yoktu tüm bunlar, 
Dürüstlük ve doğruluk şanlı ecdadımızdan, 
Kurtulan yeni nesil savunmadan kalanlar, 
Unutmayın! Birlik gücü aynı geçmiş vatandan.

İstikbalimiz için yürekler parçalandı, 
Merhametli kardeşim aç, sefil kalakaldı, 
Bizim için eller kanlı, kalpler ise perişandı, 
Ancak şükür ki millet sapasağlam ayakta kaldı.

İstiklâlden istikbale “Millî Birlik” için bu şiir, 
Yazan bir olsa da atan kalpler bin, 
Sevgi, saygı, hoşgörü yalnız sizden eserdir, 
Kalbimizdeki vatan sevgisi asla dinmeyecektir.

17



Vatan ve Birlik İçin

Furkan YETKİN 
Şehit Öğretmen Neşe Alten Ortaokulu 

8/A 

“Korkma!” diye seslendi bize yüce şair, 
Biriz, bütünüz, bölemeyecek bizi onca hain, 
Bütün örgütler, bütün alçaklar ortada zahir, 
Boşadır emekleri bu millet birlikte mahir.

Türk’ü, Laz’ı, Alevi’si, Çerkez’i, 
Ayırt etmedi kutsal topraklar, bağrına bastı hepimizi, 
Genci, yaşlısı, on sekizi, yetmişi, 
Biriz, bütünüz bu ülkede, bölemezler bizi.

Bombalar, saldırılar ve onca darbe, 
Söyle soysuz! Hangi biri işe yaradı söyle! 
Yurdumun insanı gidecek Atam’ın izinde, 
Yalan olmaz yiğitlerin sözünde.

Farkı yoktur ne siyahın, ne beyazın, 
Oğludur, kızıdır hepsi, güzel toprak ananın, 
Farkı yoktur ki Hakkâri’nin İzmir’in, 
Aynıyız, bu topraklar benim, senin, hepimizin.

18



Nasıl Korkalım Al Sancağın Altında?

Görkem AKTURAN 
Dr. Tevfik Sağlam Ortaokulu 

8/E 

Nasıl korkalım al sancağın altında? 
Her bir can onun yoluna feda oldukça, 
Kenetlenmişiz hilâlinde, yıldızında, 
Çünkü aşığız taşına, toprağına.

Aynı dizelerde yaşarız, 
Batılısı, doğulusu, 
Aynı cefayı çekeriz, 
Yurdumuzdur Anadolu.

Sırt sırta vermişiz, 
Bunca yıl hür yaşamışız, 
Her birimiz askermişiz, 
Yüreğimizi ortaya koymuşuz.

Ola ki yorgun düşünce, 
O marş çınlayacak kulaklarda, 
Yığınlar şahlanacak yine, 
Zaferin eli kulağında.

Anadolu hâlâ emelleri arasında, 
Bizimse muhtaç olduğumuz kudret,  
  damarlarımızdaki kutsal kanda. 
Tek dişi kalmış canavar tekrar saldırdığı anda, 
Duracağız hep birlikte dimdik karşısında.

19



İstiklâlin Anlamı

Gülsün Naz KIZMARKA 
Hasköy Ortaokulu 

5/A

Sen bu cümlenin anlamını bilir misin? 
“Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı.” 
Ad, soyad, sınıf, no bir istikbal eder mi? 
İstiklâlin yoksa istikbalin de olur mu?

İstiklâl, istikbale niye benziyor? 
Vatan kurtulursa sen de mi kurtuluyorsun? 
Bence kurtuluyorsun sadece, 
Geleceğini de kurtarıyorsun.

Lakin şuurun var mı istikbalin olsun; 
“Lakin” demek yetmez, 
“Yok” demek bitmez! 
Yedi cihana hükmetsen bir istiklâl etmez.

Hiç düşündün mü istiklâl, istikbal ne demek? 
Biliyorum ki hiç bilmiyorsun, 
“Millî birlik” ne demek, 
Ben bunu öğrenirken sen ne yapıyorsun?

20



İstiklâl

Hamza TURGUT 
Cihangir Münir Özkul Ortaokulu 

6/B 

Güneş tam batarken yükselen bir bulut gibi, 
Umutsuzluk yayılmışken parlayan bir umut gibi, 
Bu millet sevmez asla ümitsizi, 
Altından önemlidir bu millete alın teri.

Boşuna yazmamış Mehmet Âkif bu şiiri, 
Konumuz barışın ve istiklâlin önemi, 
Amacıydı onun bitirmek bu karanlık dönemi, 
Uyumadılar, ancak düşman fenerleri söneli.

Onlar için çok oldu düşmanları yeneli, 
İstiklâl sevgileriyse daima ezeli, 
Gözlerinde vatan aşkı, 
Tek istedikleri bizlerin geleceği.

İsrafı sevmezlerdi sevinç dolu kalpleri, 
Herkesi mutlu etti istiklâlin gelişi, 
Vatan için yaptılar her işi, 
Yegâne değerleri şanlı cesaretleri.

21



Ey Türk Gençliği!

Hanife Nur PORTA 
Taksim Ortaokulu 

7/B

Eğme sakın boynunu düşmana, 
Unutma ki okul daha üstündür silahtan güç konusunda, 
Silahı, tüfeği bir kenara bırak da dön bir arkana bak, 
Herkes savaşa vurmuş derdini, aynaya bak da derdine yan.

Savaşa yoracağına aklını, ülkeni ilerletmeye bak, 
Mermiden daha etkilidir, mürekkeplerin gücü düşmana, 
Bak şu güzel bayrağa, nasıl dalgalanıyor havada, 
Rengi bizim şehitlerimizden dur da şanına bak.

Kalbi sızlamasın Atam’ın bu vatan bize emanet, 
Bir resim anlatır herkesin ilmini, 
Bırak ismini, cismini, rengini, 
Olma sakın ırkçı, onlar senin öz kardeşin.

Düşman görse bunları işgal eder her yanı, 
Asla korkmamalısın! 
Türk gençliği sevgi ile kucaklar herkesi,  
Tek bilek tek yürektir sevgimiz.

Almış eline silahı, meydan okuyor barışa, 
Bilmiyor ki gerçekten daha güzel olduğunu barışın savaştan, 
Herkes hür doğdu, hür yaşar bu vatanda, 
Sevsin herkes birbirini bu üç günlük dünyada.

Gözleri yanlış bakıyor hayat deryasına, 
Çok acılar çekmiş belli bakışlarından, 
Yeter artık aklınızı kullanın bu cennet vatanda, 
Yorulmadınız mı artık savaştan, acıdan?

22



Bu güzel vatanda olmasın kötü insan, 
Umut olsun her bakış yaşayanlarda, 
Güçlü ol sanatta, sporda her alanda,  
Şu acılarla yaşayan insanlar uğruna.

Adayalım kendimizi ilime, bilime, güzelliğe, 
Vatanı ilerletsek hep birlikte, 
Anlarsınız sonunda zaten gülücüklerimizle, 
Hey çocuklar! Silin gözyaşlarınızı, artık çok mutlu olacağız  
 bu fâni dünyada. 

23



Vatan Uğruna

Harun ÖZEL 
Şehit Öğretmen Neşe Alten Ortaokulu 

8/ A

Vatan aşkıyla aldığın ilhamla, 
İstiklâl Marşı yazdın Anadolu’nun bağrında. 
Okuyoruz saygı ve selamla, 
Sen milletimin şairisin.

Bize miras bıraktın, 
En güzel şiiri, 
Rahmet olsun sana kat kat, 
Sen Türk’ün şairisin.

Tarihin şanlı sayfalarında, 
İçindeki bitmez vatan aşkıyla, 
Damarlarında akan asil kanla, 
Sen halkın şairisin.

Şanlı vatanın şanlı evladı, 
Bıraktın bize İstiklâl Marşı, 
Ay yıldızlı olan kanlı bayrağı, 
Sen vatan şairisin.

Vatan millet aşkıyla, 
Yazdığın satırlarda, 
Bu namus davasında, 
Sen kutlu şairsin.

24



Birlik İçindeyiz Hepimiz

Hazan BİÇER 
Beyoğlu Ortaokulu 

5/A 

Geçmişten bugüne, 
Kazandığımız her zaferde, 
Kana bulanmış her evde, 
Vatan aşkıyla geldik bugüne.

Geçmişimi biliyorum,  
Yarınım için geçmişimle yaşıyorum, 
Karşımıza çıkan her engelde, 
Birlik olan yüreklerimizle geldik.

Binbir zorluklarla miras kaldı, 
Atalarımızdan bu ülke, 
Farklılıklarımızla hep birlikte, 
Gönül vererek geldik bugüne.

Millî birlik nedir bilerek, 
İstiklâli düşünerek, istiklâli görerek, 
Vatanı elimizde tuttuk hep, 
Emaneti göğsümüzde bilerek geldik bugüne.

Yolumuz hiç bitmeyecek, 
Engeller önümüzde set çekecek, 
Ama birlikte, hep tek bilekle, 
Al bayrağımızı sallayacağız hep en yükseklere.
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Bağımsızlık Ateşi

İsmail ALPTEKİN 
Dr.Tevfik Sağlam Ortaokulu 

8/A

2.’lik Derecesi Alan Eser

Kurtuluş Harbi sırasında yazıldı bir bağımsızlık ateşini yakan, 
Sirayet etti önce vatana sonra cihana, 
Tokat gibi yapıştı bu topraklar üzerinde kirli emelleri olana, 
Mandayı, himayeyi savunup ecdadın kemiklerini sızlatana.

Birleştirdi dili, dini, ırkı, mezhebi ne olursa olsun herkesi, 
İstiklâl şairi Mehmet Âkif’in kaleminden damlayanlar, 
Cesaret topladı yüreği hak ve şehadet aşkıyla yananlar, 
Şaşkına döndü yüce ulusumuzu yıkılıp pes edecek sananlar.

Buhran içindeki millete gösterdi bağımsızlık yolunu, 
Diriltti yeniden Kuvâ-yi Milliye ruhunu, 
Seferber oldu genci, yaşlısı, çoluğu, çocuğu, 
Bozguna uğradı düşman kesildi sesi soluğu.

Umut oldu vatan evlatları muhafaza etti metanetini, 
Kadirşinas millet yüceltecektir ve koruyacaktır atalarının emanetini, 
Şükret önce yaradana sonra toprağı vatan kılanlara, 
Al sancağı dalgalandırmana, bağımsızlığını gururla yaşamana sebep  
 olanlara.

Türk’ün kanındadır hür olma isteği ezelden beri, 
Bu sebeptendir necip milletimizin istiklâl mücadelesi, 
İnmesin, dalgalansın bayrak; dinmesin deyü ezan sesi, 
Mahşeri andıran kutlu cenkin zaferdir neticesi.

Serden geçtik, çok can yitirdik istiklâl imtihanında, 
Rahat uyusunlar vatan evlatları, şühedalar cennet mekanlarında, 
Teminatıdır şehit evlatları istikbalinin can verdiler uğrunda, 
Sonsuza dek ilerleyeceğiz ve yükseleceğiz çağdaş uygarlık ışığında.
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Çanakkale Yiğitleri

Melike CENİK 
Muallim Cevdet Ortaokulu 

6/D 

Kurtuluş Savaşı başlamıştı, 
Tüm ülke tehdit altındaydı 
Kurtuluş Savaşı’nın kalbi, 
Çanakkale’de atmaktaydı.

Savaş günlerindeki acı 
Mehmetçiklerin inancı. 
Bunlar ayakta tuttu, 
Bu güzelim yurdu.

Çanakkale yiğitleri, 
Bu sesleniş size!  
Canlarınızı verdiniz, 
Ülkemiz uğruna.

Size teşekkürler yetmez, 
Bu sizi geri getirmez. 
Ancak bunları unutmamak, 
Demektir sizi yaşatmak.
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Gün Birlik Günüdür

Mine OKTAR  
Süruri Ortaokulu 

8/B 

Vatan bir, bayrak bir, ezan bir, 
Bu şanlı ülkenin evlatları hâlâ diridir, 
Hepimiz kardeşiz ezelden beridir, 
Hangi zalimin gücü bizi bölmeye yetebilir?

Yüce toprağın üstünde binlerce can feda, 
Kimi doğuda kimi batıda birlik amacında, 
Bitsin artık; gözyaşları ve kan, 
Dursun savaş vatan denilen bu topraklarda.

Şanımız yeter bizlere kat kat, 
Dik dur kalmasın düşmanda takat, 
Hainin cephesine en büyük tokat, 
Gün birlik günüdür herkese anlat.

Peygamberler olsun en büyük duacımız, 
En çok bunadır ihtiyacımız, 
Tarihte uludur şanımız, 
Hep barıştan yana olmalıyız.
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Milletin Uğruna

Muhammed Raşid YASLAN 
Kasımpaşa İmam Hatip Ortaokulu 

6/A

Vermedik bu yurdu düşmana, 
Her zaman değer verdik bu topraklara, 
Uğrunda canımızı verdik bu vatana, 
Milletimizin geleceği uğruna.

Aslanlar gibi savaştık bu yurtta, 
Hiçbir zaman bakmadık arkamıza, 
Gücümüz onlarınkinden zaman zaman az olsa da, 
Canımız feda olsun bu vatana.

Ulaşacağız o büyük mertebeye, 
Sözümüz var bizim millete, 
Düşman düşürse de bizi illete, 
İnşallah gideceğiz biz cennete.
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Vatansever Âkif

Nefise DAĞISTANLI 
Cemal Artüz İmam Hatip Ortaokulu 

7/A 

“Mehmet Âkif Ersoy” 
Bu onun adıyla, 
Dalgalanan şanlı bayrağın, 
Marşını o yazdı, 
Ataları cesur bir millete, 
“Korkma” diyerek hatırlattı cesur olduğunu.

Parayla, pulla ölçülemezdi vatan sevgisi, 
Vatana duyulan sevgiyi anlatmak için, 
Vatansever olmak yeterdi.

“Sahipsiz vatanın batması haktır.” 
“Sen sahip çıkarsan batmayacaktır.” 
İşte buydu onun derdi, 
Herkes bunu bilsin istedi.
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Tezahür

Nil YURTOĞLU 
Galatasaray Ortaokulu 

7/A 

Kalbine beliren gücü sun vatanına, 
Dur bir düşün, bak! 
Varlığını sağlayan şehit analarına, 
Bil ki bakidir yurdumun birliği, 
Âsım ekti bu dirliği.

Vatanım parlayan gökyüzü, yıldızdır evlatları, 
Verir misin bir kez daha vatan uğruna canını? 
Âsım’ın nesli minnetlerini sunar şehitlerine, 
Onlar güneşti iman dolu duygularımıza, 
Sessiz bir çığlık düştü anamızın bağrına, 
Bıraktı mı hiç kederi yarınlara?

Mücerret duygularımdan bir istek, 
Bizi koruyan şehitlerimize bir dua ve bir çiçek, 
Belirecek sinemde gerçek tezahür, 
Hür kalacak milletim inadına hür!
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Bir Hilâl Uğruna

Nurşin ACAR 
Pirireis Ortaokulu 

5/I 

O gün herkes meydanlardaydı, 
Canını vermeye hazırdı, 
Kürt’ü, Türk’ü, Çerkez’i, Laz’ı, 
Bir hilâl uğruna ne işi düşündü ne kızı.

Millî mücadeleye hazırdı halk, 
Vatan için ölüm bile hak!, 
Haydi durma evlat! Kalk! 
Yıldıramaz bizi hiçbir kuvvet.

Gönlünde vatan aşkı, 
Ne malı düşündü ne ardında kalanı, 
El ele verdi bu millet,  
Yok oldu, gitti düşman.
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İstiklâlimiz

Nurşin KAYA 
Pirireis Ortaokulu 

6/D 

Mustafa’nın başlattığı büyük bir zaferdir bu, 
Mehmet Âkif’in yazdığı büyük bir destandır bu, 
Mehmetçiğin savaştığı büyük bir şandır bu.

Mehmet Âkif’e rahmet olsun, 
İstiklâl Marşı hediyesi olsun, 
Duyunca alnımız ak, başımız dik dursun, 
Kalplerimiz Seyit Onbaşı’nın gururuyla dolsun.

12 Mart’ın coşkusu tüm dünyaya yayılsın, 
İstiklâl Marşı’nın şanı tüm insanları sarsın, 
Mehmet Âkif anılsın al bayrak göklerde dalgalansın.

Korkuyla dolmasın yürekler hiçbir zaman, 
Marşımız okunsun, unutulmasın hiçbir zaman, 
Vicdanlar sızlamasın, Mustafa Kemal anılsın, 
Vatanımız korunsun, birlik beraberlik sağlansın.

Bir gün ülke anarsa Mehmet Âkif’i ansın, 
Bir gün ülke anarsa Mustafa Kemal’i ansın, 
Bir gün ülke anarsa Mehmetçiği ansın, 
İstikbal hep sağlansın, dünya marşımızı ansın.

Mehmet Âkif onurdur, bu ülkenin gururudur, 
İstiklâl destandır, 102 yaşında bir İstikbal ağacıdır.
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Bayrak

Rümeysa Esma ÇALILI 
Kaptanpaşa İmam Hatip Ortaokulu 

8/C 

Senin yerin gökler, 
Yerler sana yakışmaz, 
Nice zorluklarla çıkardık göklere, 
Nice nesillerle indirmeyeceğiz yerlere.

Bağımsızlığımız oldun göklerde, 
Şehitlerimizin kanıyla, 
Bu millet boşuna mı sevindi?  
O sancak dalgalanınca.

Zafer geldi de çattı, 
Ok, mızrak, kılıç hepsi aynı yönde, 
Herkesin mutluluğu oldu, 
O sancak dalgalanınca.
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Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı

Sercan SEPET 
Pirireis Ortaokulu 

5/I

Mehmet Âkif yazdı, 
İstiklâl Marşı’nı, 
Bağımsızlığı yarattı, 
Türkiye’nin baş tacı.

Güç verdi bizlere, 
Durmadan gündüz gece,  
Ne zorlukla düşündü kim bilir? 
O harbin içinde.

Şahlanan destanımız, 
Satırlarda dillenmiş, 
Anadolumun insanı, 
Ne günlerden geçmiş.
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İstiklâl Destanı

Sıla KAYA 
Cemal Artüz İmam Hatip Ortaokulu 

8/D 

“Ya İstiklâl, Ya Ölüm!” diyor büyük komutan, 
Bir an bile düşünmeden,  
Korkusuzca düşmanın karşısına dikiliyor millet, 
Bir an bile tereddüt etmeden, 
Kahramanca savaşıyor yiğitler, 
Bir karış toprak bile verilmiyor düşmana, 
Bir destan yazıyor bu millet, 
Bedelini de ödüyor kanıyla, canıyla.

Bu destanı anlatmak için, 
Sarılıyor kalemine Âkif, 
Ölümsüzleştiriyor bu destanı, 
Yazdığı her mısrada.

Bu destanı okudukça kağnıların sesi geliyor kulaklarıma, 
Cepheye mermi taşırken, 
Şehitleri görüyor gözlerim, 
On beşinde yirmisinde, 
Vatan için! Millet için! 
Haykıran yiğitleri duyuyorum, 
Anaları duyuyorum kınalı kuzuları uğurlarken, 
Dönmeyeceklerini bile bile, 
Canlanıyor Âkif gözümde, 
Böyle bir vatansever yazabilirdi ancak bu destanı, 
Söz veriyorum kendime, 
Hep onun izinde gitmeye.
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Geleceğin Özgürlüğü

Şeyma SOYLU 
Hasköy Ortaokulu 

6/C 

Millî birlikle yürüdük istikbale, 
Çanakkale’den geçip geldik ikbale, 
Vatanımız oldu tek meşgale, 
İşte, bu yüzden şanlı Türk’üz biz.

“Korkma!” diyor bize istiklâlimiz, 
Korkusuzca geliyor istikbalimiz, 
Cihanı titretir, yıldızla hilâlimiz, 
İşte, bu yüzden şanlı Türk’üz biz.

Birlik, beraberlikle her zoru aşarız biz, 
Biz özgürüz, prangasız yaşarız, 
Esarete gelmeyiz, coşar da taşarız, 
İşte, bu yüzden şanlı Türk’üz biz.
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Ruh-u Vatan

Umay ÖZGÜL 
Galatasaray Ortaokulu 

7/B 

Göğsümüzü geren bu cennet gibi vatan, 
Bu vatana sahip çıkmış şehitlerdir bizi ayakta tutan, 
Al bayrağım dalgalan da dalgalan, 
Yaklaşıyor, demir zırhlı sanılan alçaklar, 
Yedirmeyiz vatanı asla, kan dökmüşüz o kadar.

Kalbimizde yatan birçok şehit, 
Bilinmez ki kim verdi kim verecek geçit! 
Vatanım, aşkına her şey feda, 
Güneş gibi parlayacak bu vatan, 
Üstümüze gelse dünya.
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Âsım’ın Nesliyiz Biz

Yaşar Eymen KORKMAZ 
Cihangir Münir Özkul Ortaokulu 

7/D

1.’lik Derecesi Alan Eser

Alnının yazısı istiklâl olan, 
İstiklâl aşkıyla yanıp tutuşan,  
Kurdu, kuşu hilâle selam duran, 
Şehit oğlu şehit Âsımlarız biz!

En büyük zalimdir vatanı bölen, 
Anasız yaşayan, vatansız ölen, 
Zalime korku, mazluma umut, 
Şehit oğlu şehit Âsımlarız biz!

Zalimin zulmünü yakıp yok eden, 
Zemheriyi nevbahara döndüren, 
Ömer Halisler, Fethi Sekinler, 
Şehit oğlu şehit Âsımlarız biz!

Mehmet’in hatrına, Allah aşkına, 
Vatan uğruna Hakk’a yürüyen,  
Çoluk çocuk, kadın erkek, genç yaşlı, 
Şehit oğlu şehit Âsımlarız biz!

İstiklâlden istikbale yol açan, 
Tutsaklıktan, yoksulluktan kurtaran,  
Karanlığa bir güneş gibi doğan, 
Şehit oğlu şehit Âsımlarız biz!
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Millet Ruhu

Yeşim SİM 
Süruri Ortaokulu 

8/B 

Ansızın geldiler yurduma, 
Ellerinde silahlarla, 
Bilmiyorduk ne olacak vatana, 
Başlayınca feryatlar anlaşıldı sonra.

Kararan uçsuz bucaksız arşa, 
Bakıyorduk gözlerimizdeki yaşlarla, 
Göz koyulunca vatana,  
“Ya Allah Bismillah” içimizdeki vatan aşkına.

Tekbirlerle başladı savaş, 
Sen kimsin be arkadaş! 
Gördüğün gözlerdeki yaş,  
Kaldırın bizi yerden yavaş yavaş.

Korkup kaçar zannettin bizi, 
Bilemedin lakin içimizdekini, 
Şehadet ateşini, vatan sevgisini, 
Korkulu göremezsin hiçbir zaman bu milleti.

Değil topraktan taş almana, 
İzin vermeyiz bir zerresine dokunmana, 
Dört bir yanı yiğitlikle bezenmiş yurduma, 
Yakışır şehit kanıyla donanmış yaka.
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Vatan Aşkına

Zeynep HAZMAN 
Kaptanpaşa İmam Hatip Ortaokulu 

7/D 

3.’lük Derecesi Alan Eser

Göğüslerimiz kabarır Türklük’ten bahsedince, 
Ay yıldızlı bayrağım gökleri süsleyince, 
Ne mutlu Türk’üm diyene, Türklükle övünene, 
Bayrağı, şerefi görene; onuru, gurur bilene.

Bu vatan ne savaşlar gördü, ne düşmanlar edindi, 
Bayrağına gururuyla şehidinin kanını giydirdi, 
Ne plan kurulursa, ne güç toplanırsa toplansın, 
Vatanımız bizimdir, tüm düşmanlar dağılsın.

Türk bayrağı bizim bağımsızlık simgemiz, 
Biz bu bayrak uğruna canımızı veririz, 
Dağı, taşı, deniziyle; burası Türkiye, 
Asla susmayız biz, “Türk’üz, Türk’üz!” diye.

Ey Türk milletinin onuru, şerefi, 
Bitmez milletimin sana olan sevgisi, 
Kutsal bir emanetsin bize; ayınla, yıldızınla, 
Asla inmezsin gökten; gururunla, şanınla.
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Birlik Vakti

Zeynep TIRLI 
Hoca İshak Efendi İmam Hatip Ortaokulu 

8/B 

Ey dostlarım duyun sesimi! 
Kardeşlerim ve büyüklerim, 
Haydi şimdi tam vakti. 
Ataların ki; 
Toprakta kanı,  
Dünyada şanı, 
Anaların ki; 
Dağda Elif Bacı, 
Kağnının altında Nene Hatunun başı. 
Bir istiklâl ve istikbal mücadelesi sarmıştı her yanı. 
Ne okuması! Ne yazması! 
Vatan bu, başında yazması, 
Üstünde yok bir tek hırkası, 
Sorarsın, neden yok sancısı? 
Mehmetçik rahat,  
İstikbale varılacak. 
Hepsi, hepsinin zahmeti, 
Fatma Bacının kundağındaki rahat büyüsün diye. 
Elindeki kuru ekmeğin yarısı silah arkadaşına, 
Sırf o aç kalmasın diye.

Peki şimdi, gizli saklı içimizde olana ne demeli? 
İçine saklamış bomba kemeri, 
Devlete saplamış hain hançeri, 
Hâlâ ne diye durursun? 
Şimdi birlik vakti!
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Vatan ve Millet

Züleyha TAŞKIN  
Hoca İshak Efendi İmam Hatip Ortaokulu 

7/A 

Bağımsızlığın sesidir bizim marşımız, 
Hakk’ın, imanın, akan kanın sesi, 
Ay yıldızlı bayrağım göklerde, 
Ezan sesi ile doğdum, 
Dua sesi ile gideceğim ahirete.

Belirlendi hedefler, çekildi tetikler, 
Vatan için şehit oldu Mehmetçikler, 
Kefensizdi gidenler cennete, 
Buradayız biz daha ölmedik, 
Sahip çıkacağız bu millete.

İstiklâl Marşı’nın her mısrasında bir anlam,  
Atalarımızdan emanet bize bu vatan, 
Şerefiyle yaşayanlar, mertçe yaşadılar, 
Tek bilek tek yürek oldular, 
Yılmadan hakikat yolunda ilerlediler.

Milletin şiirini okudu Hamdullah Suphi, 
Herkes ayakta gururla dinledi, 
Gözlerinden yaşlar akıttı, 
Şairimiz ödülünü yoksullara dağıttı, 
Tercih etti yoksulluğa vatanı, 
Var mıdır bayrağıyla konuşan başka millet? 
Buluşsun vatan, millet ve mabet, 
Hepimizin derdidir hem ezel hem ebed, 
Âkif’in mısralarında tanımlanır, 
Özgürlük, ibadet ve şehadet.
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Bağımsızlık Savaşı

Ahmet Yasir ALTAY 
Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Hazırlık/A

K orkma diye inlemişti bu topraklar, sen şehit oğlusun 

demişti. Dedelerinin her karış toprağını oluk oluk 

kanla suladığı, semada ay ve yıldızın pırıl pırıl parladığı bu va-

tan, senin iman dolu göğsünle yükselecek. Hürriyet aşkıyla nice 

canların feda edildiği bu sevda bitmeyecek.

Atalarımız; Çanakkale’de, Filistin’de, Irak’da, Kafkasya’da 

hatta Galiçya’da eşsiz bir destan yazdı. Ardından İstiklâl Sava-

şı’nda istikballeri için varlarını yoklarını ortaya koyarak müca-

dele ettiler. Sadece ata topraklarımız düşman eline geçmesin, bu 

kudretli bayrak inmesin, ezanlarımız susmasın diye.

Garbın devasa harp gemilerine, silahlarına karşılık iman dolu 

göğüsleriyle savaştılar ama hiçbir güç imanlarını boğamazdı. Al-

lah dinini ve vatanını savunanlara yardımcıydı. Erleriyle ve ka-

dınlarıyla bu vatanı savunanlar bu zor ve meşakkatli sınavı şe-

hadet kanlarıyla geçtiler. Bugün de onların evlatları olan bizler 

İstiklâl Savaşımızı sürdürüyoruz. Atalarımız nasıl ki bu toprakları 

kanlarıyla suladılarsa biz de emanetlerini hakkıyla savunuyoruz. 

Bastığımız yerleri toprak diye geçmedik, tekrar tekrar can verdik 

ve kıyamete kadar can vermeye devam edeceğiz.
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İnadına Birlik İnadına Millet

Bartu DEĞER 
Galatasaray Lisesi  

10/F 

3.’lük Derecesi Alan Eser

T arihten ders almayandan tarih intikam alır, derler hep. 

Bu tarih nedir ki her geçen gün değişen dünyada inti-

kam alsın diyebilirsiniz. İşin aslı bazı tarihi gerçekler vardır ki 

üzerinden asırlar geçse de önemini yitirmez. İşte bu gerçekler-

den biri de birlik olmaktır. Tarih boyunca insan toplulukları bir 

arada hareket ederek sonuca ulaşmışlardır. Özellikle Türk halkı, 

uçsuz bucaksız Orta Asya bozkırlarından Rumeli’nin en uç nok-

tasına kadar hürriyetini ve vatan toprağını korumak adına en zor 

zamanlarda bile birlik olmuş, hürriyetini hiçbir zaman başkası-

nın eline teslim etmemiştir.

Tarih sahnesinde varoluşundan beri Türk halkı, hürriyetini 

destansı beraberliğine borçludur. Bu destansı beraberliği sağla-

mak adına her şeyi göze almış ve almaya devam eden nice Alpler 

bu günlere gelmemizi sağlamışlardır. Bağımsızlığını yitirmemek 

için yeni devlet kuran Bumin Kağan’dan, Avrupalı sömürgecilere 

bu vatanı bırakmayan Mustafa Kemal’e ve darbeleri savuşturan 

liderlere borçluyuz ülkemizin bugünlere gelmesini. Her ne kadar 

tarih kitaplarında isimleri genellikle geçmese de önemli liderlere 
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yardımcı olan sayısız yiğit millî bilinci halka aşılamış, millî şuu-

run korunmasını sağlamışlardır. Bu yiğitlerin en önemlisi ise adı 

tarihe altın harfler ile kazınmış olan Mehmet Âkif’tir. 1.Cihan 

Harbi’nin ardından yurdun paylaşılmaya çalışıldığı dönemde 

son Müslüman devlet olan Osmanlı’nın parçalanıyor oluşu Meh-

met Âkif’i derinden etkilemiştir. Kendisi her ne kadar çözümün 

İslam birliğinde yattığını düşünse de diğer Müslümanların bize 

karşı tutumu son kalan vatan toprağı için harekete geçmesine 

neden olmuştur. Mehmet Âkif, vatan toprağını korumak adına 

gazeteler çıkarmış, Anadolu’nun dört bir yanına giderek vaazlar 

vermiş, halkın isyan etmesini önlemiştir. Ayrıca kendisi “İstiklâl 

Yolu” olarak anılan yolu açık tutmak adına, kendi isteği üzerine 

TBMM tarafından Kastamonu’da görevlendirilmiştir. Kendisi va-

tan toprağının her bir karışı için daha sonra destanlaşacak bunca 

görev yaparken gelen istekler doğrultusunda ve millî bilinci tek-

rar en üst noktaya taşınmasının gerekmesi nedeniyle para ödü-

lünü reddederek yazdığı İstiklâl Marşı ile millî mücadeleye mo-

ral olmuş, sayısız yabancı kışkırtmalara rağmen her çeşit insanı 

al bayrak altında toplamayı başarmıştır. Mehmet Âkif’in dizeleri 

vesilesiyle oluşan millî ruh, kendisi karşısında birleşen tüm dün-

yaya karşı vatanını korumuş, kendisine saygı duymayanlara en 

ağır dersi vermiştir. Ne yazık ki ülkemiz bu destansı birliğini kısa 

süre içerisinde siyasi istekler uğruna ve darbeler nedeniyle yitir-

miş, bu süreçte geleceği olan nice fidanları ebedîyete uğurlamış-

tır. Her yeni olayda insanlar birbirine düşman gözüyle bakmış-

lardır. Oysa ne gerek vardı bu düşmanlığa? Biz değil miydik onca 

devletin toplanıp da yıkamadığı millet? Yegâne olması gereke-

nin beraberce hareket etmek olduğunu göz ardı edip kendi kişi-

sel isteklerimizi ön planda tutmak bu milletin genlerine aykırıydı. 

Kısa süre zarfında gerçekleşen darbelerin ardından her seferinde 

daha önce yaşananlar unutulmuş ve tekrar birlik olunmuştu. Bu 

birliğin sağlanması da İstiklâl Marşı merkezli millî mutabakat-

lar sayesinde gerçekleşmişti. Hürriyetine düşkün ve onu kaybet-

meme adına her şeyini ortaya koyan Türk halkı, cumhuriyetin 
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kurucu unsurlarının, kimliğinin, vasıflarının hatırlanmasıyla ve 

ön planda tutulmasıyla birliğin bozulmasını önleyebilirdi ve or-

tak hareket bilincini ayakta tutabilirdi. Ne yazık ki cumhuriyet 

tarihi boyunca yaşanan sağ-sol, liberal-devletçi, cumhuriyetçi- 

muhafazakâr gibi ideolojik tartışmalar millî birliğin korunması-

nın önünde en büyük engel olmuş, uzun sürede korunamama-

sının önünde bir numaralı sebep olmuştur. Millî birliğin sürekli 

olarak sağlanamaması devletin gücünü de zayıflatmıştır. Ahlâki 

ve manevi anlamda tek yürek olabilmiş devletler hızla gelişebil-

miş ve yıkıcı, bölücü, zararlı akımlara göğüs gerebilmiştir. Tür-

kiyemiz ise bu birliğin eksikliğinde gerçekleşen hain darbecile-

rin demokrasiye darbe vurmasıyla boğuşmuş, ülke olarak uzun 

süre kendi yaralarını sarmak durumunda kalmıştır. Millî birliğin 

sağlanamadığı durumlarda millet iradesi sekteye uğramış, ülke-

miz hain darbecilerin iki dudağının arasında yönetilmek duru-

munda kalmıştır. Ne mutlu ki milletimiz her seferinde tıpkı Mus-

tafa Kemal’in dediği gibi bütün millî güçlerin tek bir istikamet 

olan millî birliği sağlaması sayesinde zor koşulların üstesinden 

gelmiş ve hepimizin ortak paydası olan bu cennet vatanı koru-

muştur. Onlar, yıllardır süren bu kısır döngü yüzünden bölündü-

ğümüzü bile düşünenler varken Türk halkı; millet ve biz yok, bir-

lik halinde millet var diyerek 15 Temmuz gecesi yüz yıl önce ve 

cumhuriyet tarihi boyunca yaşadıklarını unutmamış millî birli-

ğine darbe vurmak isteyen iç ve dış güçlere adeta Mehmet Âkif’in 

bugüne bile ışık tutan güzel dizeleri ile cevap vermiştir: “Arka-

daş! Yurduma alçakları uğratma sakın! Siper et gövdeni, dursun 

bu hayâsızca akın.” Yüce Türk milleti vatan toprağında gözü olan 

ile savaşan Mete’den, bir karış vatan toprağını savaşmadan bı-

rakmayan Abdülhamit’e, kurşunu kalmayınca mermi süngüyle 

giden Mehmetçik’ten, kaya bile olsa vatan toprağı Kardak’ı ko-

ruyan yiğitlerden süregelen, yolundan sapmamış ülkesinin ona 

en çok ihtiyaç duyduğu anda millî beraberlik ruhu içerisinde ke-

netlenerek gerekenlere en güzel cevabı vermiştir.
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Zaman akıp gidiyor. Her geçen gün tarihin tozlu sayfaların-

daki yerini alıyor. Nice milletler var ki uçsuz bucaksız sayfaların 

arasında unutulup gidiyor. Ama nice milletler de var ki vatanı 

uğruna, kendi geleceği uğruna tek yürek olup her bir sayfada 

kendine yer buluyor. Tarih ise bu yüce milletlerin vatanları için 

yaptıklarını ve onları bu hedef doğrultusunda yoldan sapmama-

sına öncülük eden nice yiğitleri yazmaya devam edecek. Biz ye-

ter ki millî birliğimizi, beraberliğimizi her zaman koruyalım. Bu 

öyle bir birlik olsun ki tarih boyunca olduğu gibi nesilden nesile 

aktarılan en önemli mirasımız olsun çünkü bu vatan senin, be-

nim değil; hepimizin ve hepimizin olmaya devam edecek! Bü-

yük şairin dediği gibi: “Hakkıdır hür yaşamış, bayrağımın Hür-

riyet; Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!”

51



Millî Şairimizin Getirdiği Beraberlik

Burcu NESİL 
Katip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

9/A 

İ nsanların karamsar düşüncelerini, bakış açılarını de-

ğiştiren, millî birliği tesis eden, insanlara millî benliğini, 

millet şuurunu en derinden yaşatan İstiklâl Marşı, Mehmet Âkif 

Ersoy’un en değerli eseri ve milletine hediyesidir. Mehmet Âkif, 

bu değerli şiiri karşılığında önceden belirlenmiş olan ödülü ka-

bul etmemiş, bu şiiri sadece milletine ve vatanına olan sevgisini 

göstermek için yazdığını ortaya koymuştur.

İstiklâl Marşı, zor günler yaşayan ulusumuzun birliğinin ve 

şahlanışının destanı olmuştur. Vatan yolunda bütün fikir ayrılıkları 

son bulmuş, tek amaç vatanın bağımsızlığı ve gelecek için güzel 

günler tesis etmek olmuştur. İstiklâl Marşı’nın her bir kıtası mil-

letin çektiği zorlukları ve acıları etkileyici bir şekilde ortaya koy-

muştur. İstiklâl Marşı tarihi boyunca hür yaşayan Türk milletine 

pranga vurulamayacağını, milletimizin yedi düvele kafa tutabi-

leceğini, kutsallarımıza dokunulmasına asla izin vermeyeceği-

mizi tüm dünyaya göstermiştir.

Türk milleti öyle yüce bir millettir ki vatanı, kutsalları uğruna 

canını vermekten hiçbir zaman çekinmemiştir. Şanlı bayrağının 

52



dalgalanması için ortaya koyamayacağı hiçbir şey yoktur. Milleti-

miz yurduna alçakları uğratmayacak, medeniyet diyerek bir mil-

leti tarih sahnesinden kaldırmaya çalışanlara her devirde karşı 

koyacaktır. Karşı koyacak kudreti ise tarihinde, atalarının kahra-

manlık destanlarında bulacaktır.
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Şanlı Geçmişten Şanlı Geleceğe

Canan AKYILDIZ 
Galata Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 

9/E

Mansiyon Derecesi Alan Eser

B ağımsız ve özgür bir birey, karar alma ve seçim yapma 

konusunda doğru yolda ilerleyen bireydir. Özgürlüğe ve 

bağımsızlığa sahip olmayan bireyler ve milletler, diğer millet ve 

toplumlar tarafından ezilmeye, hor görülmeye mahkûmdur. On-

lar kendi hedeflerini çizemez, kendi kararlarını alamaz ve gele-

cek kaygısı olmadan yarını bile göremezler.

Bir düşünürsek bağımsız ve özgür bir ülke olmasaydık; 

seçme ve seçilme, öğrenme ve bilgi sahibi olmaz, tedavi ve sağ-

lık hizmetleri alma ve daha nice temel haklarımız için izin ala-

rak, bekleyerek yaşamak zorunda kalacaktık. Bu durumun ne 

kadar rahatsız edici olduğunu elbette ki herkes kabul eder. Ta-

mamen haksızlık görerek ve ezilerek gelecekte bizi neyin bekle-

diğini bilmeden bu haksız adalet boynumuza takılan bir pranga 

gibi özgürlüğümüzü kısıtlayıp haklarımızı acımadan elimizden 

alan bir geleceğe dönüşür.

Seçme ve seçilme hakkımızın geçersiz olduğu, askerleri-

mizin kanıyla yıkanmış bu yüce topraklarda yaşamak çekilmez 

bir hâl alırdı. Bunlara engel olmak için bağımsızlık mücadelesi 
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verdiğimiz Kurtuluş Savaşı sırasında halkın büyük kısmı mal var-

lığını kaybetti. Onların elindeki tek maddi varlık giyecekleri ile 

küçük ve büyükbaş hayvanlarıydı. Zaten ellerinde hiçbir şey ol-

mayan halk sadece maddi varlıkları değil, kendi güçlerini de kul-

lanmış, evlatlarını ülkenin kurtuluşu için savaşa göndermekle kal-

mamış, Sütçü İmam’ı ile Nene Hatun’u ile Koca Seyit’i ve daha 

niceleri ile genç-yaşlı demeden kendileri bizzat kurtuluş müca-

delesinde mücadelelerini ortaya koymuşlardı.

Annelerimiz, ninelerimiz, bu İstiklâl Savaşında yardımcı 

olmak uğruna cephelere cephane taşımış, bununla da kalma-

yıp 14-15 yaşlarındaki masum çocuklarını göz göre göre içleri 

kan ağlasa bile ölüme göndermişlerdi. Tüm bu yaşanan olum-

suzluklara rağmen normal bir insanın başarması imkânsız olan, 

top mermisini sırtlayan ve savaşın seyrini değiştiren Koca Seyit’i 

unutmamamız gerekir. O koca yürekli adam her şeye rağmen pes 

etmeyip düşmana teslim olmamıştı. Emin olduğu bir şey vardı 

ki o da ona o cesareti aşılayan hür yaşam arzusu idi. Büyük Ko-

mutan Mustafa Kemal Atatürk’ün: “Ya İstiklâl Ya Ölüm!” sözün-

den de anlaşıldığı üzere bu topraklar kolay kazanılmadı ve ko-

lay kaybedilmeyecek.

Bizim insanımız için bağımsızlık ve onun için verilen her 

mücadele paha biçilemez değere sahiptir. Öyle ki Kurtuluş 

Savaşı’ndan sonra kahraman askerlerimizi ve şanlı ay yıldızlı 

bayrağımızı temsil edecek, halka moral olacak bir marş yazıl-

ması için ödüllü bir yarışma düzenlenmişti. Memleketin dört 

bir yanından gelen usta şair ilk defa yazılacak olan millî marşı 

için duygu ve heyecanı mısralara dökmek üzere yarışmaya ka-

tılmıştı. Dönemin üstat şairi Mehmet Âkif Ersoy’un yarışmaya 

katılmadığı görülmüştü. Katılsa kazanacağına kesin gözüyle ba-

kılan bu üstadın yarışmaya neden katılmadığı sorulunca: “Millî 

marş para için yazılmaz” diyordu. Bu istiklâlin bu kadar ucuz 

olmadığını, paha biçilemez zorluklarla elde edildiğini biliyordu 

çünkü. Daha sonra arkadaşları ve yakın çevresi onun katılması 
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için ısrarda bulunmuş ve kazansa bile parayı almama karşılı-

ğında yarışmaya girmesini teklif etmişti. Yüreğimizde yer edi-

nen ve bize gurur veren o İstiklâl Marşı böylece yazılmış oldu. 

İstiklâl yolunda attığımız bu büyük adımlar istikbalimizin ne ka-

dar parlak olacağının göstergesidir. Kazandığımız istiklâl ile ba-

şımız dik, göğsümüz gurur dolu bir şekilde istikbalimize doğru 

uzanan yolda ilerliyoruz. Bu yolda güvenli adımlarla ilerlemek 

istiyorsak gelişmiş ülkelerdeki gibi bizim de her konuda kendi-

mizi geliştirmemiz gerekir. Avrupa’daki tüm ülkeler de tarihinin 

en acımasız savaşlarını yaşamışlardı. Onlarda bu gelişmişliğe, 

teknolojiye, duyarlılığa ve zihniyete öylece mi geldiler? Şimdiki 

durumları için bizim gibi mücadele ederek hür ve ferah bir ya-

şama kavuştular. Elde ettikleri kazanç ile bağımsızlığı, bağımsızlık 

ise özgür fikir ve düşünceleri, sanatı, edebiyatı, bilimi ve tekno-

lojiyi ve bunun gibi daha birçok niteliği kazandırdı. Ve istikbal-

leri parlak ülkeler haline getirdi.

Bizim de böyle bağımsız, geleceği parlak, her yönden ge-

lişmişliği yüksek bir ülke olmamızı istemeyen iç ve dış mihrak-

lar ne yazık ki ülkemizde faaliyet göstermeye devam ediyor. 15 

Temmuz’da yaşadığımız feci olay da bunun en iyi kanıtı oldu. 

Halkımızın verdiği tepki ve mücadele de bir kez daha görüldü 

ki ne yapılırsa yapılsın bu ülke bağımsızlığı için her şeyi yapan, 

kahraman vatandaşlara sahip bir ülkedir. Bu böyle geldi, böy-

lede gidecek.

Her şeye rağmen, geçmişte olduğu gibi gelecekte de ina-

dına bağımsız, inadına hür bir toplum olarak  yaşamaya devam 

edeceğiz.
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İstiklâlin Marşı

Damla IŞIK 
Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi 

9/C 

“Y a İstiklâl, Ya Ölüm” diyerek başlanan bir zaferin gök-

leri inleten şanıdır İstiklâl Marşı. Cepheden cepheye 

vatanın istiklâli uğruna canını, vatanına feda eden Mehmetçi-

ğin sesidir. Bu vatan ki bir tarafında yedi tepeli şehri, bir tara-

fında ateşe çıra gibi kül olan ağıtları. Bu vatan ki üç tarafı kefen-

siz şehitleriyle çevrili. Bu vatan ki bir karış toprağına bin can feda.

Ey Rumelihisarı’nda dalgalanan! Ey gökyüzünü dört bucak 

gezen. Vatan uğruna akan kanları hilâline, yıldızına kavuştu-

ran. Sen hep göklerde dalgalan, dalgalan ki her ilmeğinde bir 

mısrası saklanan İstiklâl Marşımız dilimizden dökülsün. Dalga-

lan ki mısralarında tanık olsun gözlerimiz Gazi’nin izinde hal-

kın istikbaline. Bu millet ki ne bedeller ödedi istiklâli uğruna. 

Hayalleri hayata, acıları dünyaya ağır geldi. Bağrı yanan ana-

larıyla, eli nasırlı babalarıyla doğan güneşi bir tepenin ardında 

değil bayrağının altında selamladı. Bu millet ki nice kabusların-

dan yeni doğmuş gibi uyandı. Hatırlamasını da hatırlatmasını 

da bildi. Elinde bayrakla dilinde İstiklâl Marşıyla atanın izinde 

düşmana göğüs gerdi.
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Bir Ata ki gözünde masmavi denizi ile saçında şafak söken 

güneşi ile vatanına kavuşturdu milletini. En güzel mevsimi ya-

şattı milletine. Bir Ata ki bugün dört gözle aranan. İstiklâl bir 

marş bıraktı yüreğimize, yazana minnet. Bir marştır ki mısraları 

dilinizi, anlattıkları gözleri doldurur. Bir marş ki Mehmet Âkif’in 

kaleminden fısıldar. Halkın dilinden, kuşun kanadından, yerin 

yedi kat altından seslenir. Bir marş ki yeryüzünde düşman, gök-

yüzünde düşman bırakmaz.

Bir istiklâl harbidir ki bayrağa kanıyla tarihe altın harflerle ka-

zınmıştır. Direnişiyle dünya, halkın gücünü görmüş; sesini mar-

şıyla duymuştur. Bir İstiklâl harbidir ki karanlıklara umut olaca-

ğını şu mısralarında yaşatmıştır:

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma, sakın; 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın; 
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
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Uçmayacak Bir Yazı

Dilan YALÇINTEPE 
Fındıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

10/D

B ir şair yetiştirdik 20.yüzyılda. Bir tek şair değil zat-ı şa-

haneleri, aynı zamanda veteriner hekim, muallim, vaiz, 

hafız… “Yırtarız dağları enginlere sığmaz taşarız” söz konusu 

vatan olunca. Öyle ya, vatan evidir, anne sıcağıdır, yar göğsü-

dür milletinin.

Bilmediğim, tam olarak anlayamadığım bir duyguyu yaşı-

yorum. “Korkma” diyor biri nedensizce gözlerim doluyor, tüy-

lerim ürperiyor korkmuyorum! Ecdadımı hatırlıyorum. Hani şu 

kanıyla toprağa renk veren ecdadımı. Yukarıdan bir hilâlin ışı-

ğını, bir yıldızın pusulasını. Türk toplumu hiçbir zaman başı 

boş, sere serpe kalabalıklar olmamıştır. Hangi vakit doğar bir gü-

neş, ne vakit karanlık olur bir ay? Nasıl doğar bir çocuk nasıl as-

ker olur? Neyle büyür, neyle açar bir çiçek? Kurtuluş Savaşı’nda, 

millî mücadelede derin bir ağacın dibinde serinlemeyi düşle-

dik! Irkımıza yoktur izmihlâl! İstiklâl Marşı’nda her zerremize 

kodlanmış… Hûda’ya açılan ellerin, şudur ancak emeli, değme-

sin vatanımın üzerine namahrem eli. İstiklâl anca bize yakışırdı. 

Bastığımız yer kuru toprak mı? Tövbe et! Cennet parçası, altında 
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can çekişerek kefensiz yatanı. Şehit oğluyuz hepimiz. Bir şeyler 

feda etmişiz, soysuzların kuru deyip geçtiği toprağa. Edepsizlere, 

hayâsızlara siper et gövdeni demiştik. Yine deriz!!! Hak vaat etti 

bizlere, hangi çılgın zincir vurabilecekmiş? Söner mi bu duman, 

dalgalanan al sancak düşer mi? Aç gözlerini kıyamet kopsun! 

Ruhum yaradanınsa al vatan toprağına şifa et. Yeter ki uyan, bu 

kan uykulardan uyan ki yaradana şahitlik et! İstiklâl Marşı, Türk 

milletinin bağımsızlığının ebedîyen süreceğini vurgular. Guru-

rumuzdur, minnet duygumuzdur! Şayet düşersen kalk ayağa, 

yüksek sesle “oku” demektir. Unutma vatanın, milletinin zaferi-

dir o içinde kopan ateş. Cephe cephe, sokak sokak, bulvar bul-

var kazanılan bağımsızlığın insana, Türk milletine tezahür edi-

şidir İstiklâl Marşı. Hürriyettir, özgürlüktür, coşkudur, köprüdür, 

geçmişimizdir, geleceğimizdir!

Ülke, kanatları gövdesine yapışık bir kuş misali, ağacın en 

yüksek dalında tutsak edilmiş gibiydi. Bu duyguları, acıları, ağıt-

lar yakan anaları, sönen ocakları dindirmek, aktarmak kolay de-

ğildi. İstiklâl Marşı geleceğe, yeni nesillere bu duyguları aktaran 

ve aktaracak olan bir yazıdır, uçmayacak bir yazı.
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Her Şeyin Başı Millî Şuur

Dilara ASLAN 
İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi 

9/A 

B ir toplumu bir arada tutan en önemli unsurlardan biri 

millî birlik ve beraberliktir. Toplumun birlik ve beraber-

lik içinde yaşaması, o toplumun yok olmasını engeller. Çünkü 

millî birlik ve beraberlik içinde yaşayan bir toplum bağımsızlı-

ğına düşkün bir toplumdur.

Bağımsızlık, her toplum için önemlidir. Geçmişten günü-

müze tarih sahnelerinde Türklerin bağımsızlığına ne kadar düş-

kün olduğunu biliriz. Bağımsızlığına düşkün olan Türkler Orta 

Asya’dan günümüze kadar birçok kez bunu bizlere göstermiştir. 

Osmanlı Devleti’nin yıkılış döneminde Türk halkı birçok uğraş 

vermiştir. Kadın, yaşlı, çocuk demeden yediden yetmişe herkes 

bu savaşta, yani bağımsızlık savaşında mücadele etmiştir. Bunun 

yanı sıra Kuvâ-yi Millîyeler kurmuşlardır. Yurdun dört bir yanında 

savaşmışlardır. Her şey tek bir amaç içindir: “Bağımsızlık” bu dö-

nemde onları ayakta tutan, yıkılmalarını engelleyen millî birlik 

ve beraberlik içinde olmalarıdır. İstiklâli sağlayan millî şuurları 

olmuştur. Birlik beraberlik olmasa istiklâl kazanılır mıydı? Şerife 

Bacılar, Kınalı Aliler şehit oldu bu topraklar için, bağımsızlık için, 
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istikbal için, canlarından oldular ama onlar bugünleri görseydi 

hiç düşünmeden tekrar canlarını verirlerdi. Bundan hiç şüphe-

miz yok. Bu vatanın, bu bayrağın istiklâli ve istikbali için savaştı 

onlar. Eğer millî birlik ve beraberlik içinde mücadele etmeselerdi 

Maraş kahraman, Urfa şanlı, Antep gazi, olur muydu hiç? Onlar 

bunu başardılar. Bağımsızlığımızı sağladılar. Bu bağımsızlık bize 

bugünkü istiklâlimizi getirdi. O kadar geçmişe gitmeyelim diyor-

sanız günümüze yakın, çok yakın tarihte yaşanan olay da bunu 

bize açıkça gösterir. Millî şuur öyledir ki bir devrim açar bir dev-

rim başlatır. Önemli olan insanların bunu fark etmesidir; çünkü 

birlik ve beraberliğin kendisiyle neler getirebileceği tahmin bile 

edilemez. Millî birlik ve beraberlik içinde yaşayan topluluklar her 

şeyin üstesinden gelir. Geldiği de görülmüştür zaten. Millî şuur 

bağımsızlığı getirdiği gibi istikbalimizi de avuçlarımızın içine ko-

yar. Gerisini bize bırakır. Onu bir hamur gibi şekillendirmek el-

lerimize kalmıştır.

Uzun lafın kısası millî birlik ve beraberlik her şeyden önce 

gelir. Millî şuur olmasa ne istiklâl olur ne istikbal. 
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Bir Milletin Vatanıyla İmtihanı

Edanur ŞAHİN  
Beyoğlu Anadolu Lisesi 

9/A 

A slında her şey Alparslan’ın 1071 yılında Anadolu’nun 

kapılarını Türk’e, Türk’ün öz yurduna açmasıyla baş-

lamıştı. Güçlü bir devlet kuran Alparslan, sahip olduğu toprak-

ları hoşgörü ve adaletle yönetmişti. Çeşitli oyun ve entrikalarla 

yıkılan devletler birbirini izliyordu. Ta ki Osmanlı’ya kadar…. 

Osmanlı İmparatorluğu Allah’ın adaletiyle 3 kıtaya, 7 iklime 

623 yıl boyunca hükmetmiş ulu bir çınardır. 637 yıllık Macar 

İmparatorluğu’na yalnızca 2,5 saatte son veren Kanuni Sultan 

Süleyman’ından, gemileri karadan yürüten, çağ açıp kapatan Fa-

tih Sultan Mehmet’inden, Siyonist baskılarına rağmen 3 yıl bo-

yunca tek bir kara parçası dahi kaybetmeyen Sultan Abdülha-

mit’inden varlık ve yokluk mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı’na 

gelmek çok acı olsa gerek…

Üstat Gökyay’ın dediği gibi: 
Bu vatan toprağın kara bağrında, 
Sıradağlar gibi duranlarındır. 
Bir tarih boyunca onun uğrunda, 
Kendini tarihe verenlerindir.
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Ecdattan kopmayan, millî ve manevi değerlerinden sapma-

yan Anadolu insanının yeniden dirilişinin sembolüdür Kurtuluş 

Savaşı. Millî seferberliğin ilan edildiği onbeşlisinden, yetmiş beş-

lisine kadar topyekün bir milletin istiklâl ve istikbal mücadelesi-

dir Kurtuluş Savaşı. Bir milletin yok edilmeye çalışıldığı, emperyal 

güçler tarafından, bir avuç toprağına tonlarca bombanın bırakıl-

dığı savaştır Kurtuluş Savaşı. Millî birlik ve beraberliğin zirve yap-

tığı ve sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları-

nın yönetimi ile Türk milletinin lehine sonuçlanan bir destandır 

Kurtuluş Savaşı. Bu kutlu mücadelenin sonunda Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk tarafından Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş, sınır-

ları belirlenmiş ve bu destanın unutulmaması amacıyla istiklâl 

şairimiz Mehmet Âkif Ersoy tarafından yazılan İstiklâl Marşı’nın 

dizeleri şehit kanıyla sulanan toprakların en önemli kanıtıdır.

Üstat Âkif’e yakın efradı, MEB’in düzenlediği millî marş ya-

rışmasına katılması gerektiğini söylemeleri üzerine; “Millî Marş 

kesinlikle para ile yazılmaz” cevabını vermişti. Ancak Âkif, arka-

daşları tarafından ikna edilmiş, yarışmaya katılmıştı. Merhum 

Âkif, İstiklâl Marşı’nı yazmaya başladığında öylesine manevi duy-

gular içerisine girmişti ki; onun için zaman ve mekân anlamını 

yitirmişti. Aklına gelen mısraları duvarlara, yerlere yazardı. Ya-

rışmaya 724 şiir katılmış, ancak üstat Mehmet Âkif Ersoy’un mu-

azzam duygu yüklü; hak, halk ve vatan aşkını âdeta resmettiği 

İstiklâl Marşı büyük bir coşkuyla karşılanmış ve yarışmada bi-

rinci olmuştu. TBMM’de iki kez ayakta ve alkışlar eşliğinde oku-

nan marş, 21 Mart 1921 tarihinde millî marş olarak kabul edilmiş-

tir. Üstat, bu eseri Türk milletine armağan etmiş ve karşılığında 

tek kuruş dahi kabul etmemiştir. Mehmet Âkif Ersoy’un kazanı-

lan bağımsızlık ve hürriyet mücadelesine tercüman olan marş-

tır, İstiklâl Marşı, Âkif, şiirin ilk dizelerinde korkmadan, yılma-

dan değerlerimize sahip çıkılması gerektiğini söylerken, diğer 

bir dizedeyse özgürlük ve bağımsızlık aşkına pranga vurulama-

yacağını dile getirmiştir.
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Gazi Mustafa Atatürk’ün dediği gibi ülkemizi muasır me-

deniyetler seviyesine getirebilmek için üzerimize düşen görevin 

farkında mıyız? Âkif’in dediği gibi “Âsım’ın nesli... diyordum ya... 

nesilmiş gerçek: İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek.” Düs-

turuna şu anki gençlik olarak ne kadar sahibiz? Tarihimizden ye-

teri kadar dersler çıkarabiliyor muyuz? Ecdadın değerlerine ve 

geçmişimize ne kadar saygılıyız? Araştırmadan, düşünmeden, 

yorumlamadan ve bilgi sahibi olmadan fikir sahibi mi oluyoruz?

Milletçe bir ve beraber olmalı, emperyal güçlerin tuzakla-

rına düşmemeli, devletimize, milletimize, vatanımıza ve bayra-

ğımıza ilelebet sahip çıkmalıyız. Mensubu olduğumuz bu köklü 

medeniyetin ışığı yolumuzu her daim aydınlatacaktır.
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Baştan Sona Türk’ün Marşı

Elanur DOĞAN 
Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi 

11/A

“ Yediyordu Elif kağnısını, 
Kara geceden geceden ”

D izeleriyle başlıyordu Fazıl’ın şiiri. Askere cephane yetiştir-

mek için erkenden yola koyulan; vatanı, toprağı, Mehmet’i 

için kendini, kağnıya koşan Elif’i anlatıyordu. Kan püsküren yer-

ler, ölü püsküren gökler arasında Türk’ün yok olmayan umudu, 

bitmeyen inancı vardı.

Barbarlar Türk halkına zulmediyor, Türk’ü toprağından alıkoy-

maya çalışıyorlardı. Hiç hesaba katmamışlardı Türk’ün “Korkma!” 

diye başlayan İstiklâl Marşı’nı. Askere yürek veren Mustafa Ke-

mal’leri, Âkif’leri… Silahsız halk çoktandır zarara uğratılıyordu. 

Düşman ruhsuzdu, düşman acımasız… Önüne çıkanı yakıp ka-

vuruyor, ölüye dahi işkence ediyordu. Yine de vazgeçmezdi na-

musundan bu vatan evladı. Fetvalar verdi Sütçü İmam, taşla ve 

sopayla düşmanın önüne koştu Nene Hatun, kağnısına koştu 

Elif, vermedi “vermem!” dedi silahını Mehmet.
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Her gün yüzlerce kayıp, etraf kan gölü. On dördünde, on 

beşinde gençler… Kolları, bacakları ayrılmış bedeninden, siper-

lerde kanla sulanmış paramparça bedenler… Her şeyden evvel 

moral lazım askere, güç lazım.

Erkan-ı Harbiye’den meclise gelen bir yazı üzerine bütün 

halkı bir telaş almış gidiyordu. Mebuslar dahil millî güç ve azmi 

destekleyecek bir şiir yazmaya çalışıyorlardı. Büyük Millet Mec-

lisi yarışmayı duyurduğundan beri yüzlerce şair, şiir göndermişti. 

Siz söyleyin şimdi: Düşer miydi bu millet, bırakır mıydı namus 

bildiği bu toprakları düşmana, iner miydi o sancak göklerden?

Canı sıkıldı Maarif Nazırı’nın. Büyük şairlerin çoğu yarışmaya 

katılmıştı. Yalnız Mehmet Âkif katılmamıştı yarışmaya. Marş de-

ğil, destan yazmıştı sanki. Okuyanın gözleri doluyor, acıdan yü-

reği yeniden sızlıyordu. Yarışmanın sonundaki para ödülünü du-

yunca vazgeçmişti katılmaktan. “Yazamam” dedi. Ah o koca şair, 

haklıydı elbet. Ama geri dönüşü yoktu bu işin. Yarışma çoktan 

duyurulmuş, ilgi de çok büyük olmuştu. Mutlaka bir şeyler ya-

pıp Âkif’i ikna etmeli… Nazır, vekillerinden biriyle mektup yolladı 

Âkif’e. Mektubu okuyan Âkif, ikna oldu yarışmaya katılmaya. Ka-

zanırsa para ödülünü Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlayacaktı.

Yarışmanın son günüydü. Katılan onca şair arasından yedi 

şiir finale kalmıştı. Bu yedi şiir arasından en güzel olanı İstiklâl 

Marşı seçilmek üzere meclise sunulacaktı. Nazırın kısa konuş-

masının ardından Âkif’in şiiri okundu. Milletvekillerinin sürekli 

alkışlaması üzerine Türk milletinin çektiği acıları bu denli içten 

anlatan “İstiklâl Marşı” 12 Mart 1921’de kabul edildi.

Bu vatan evladı bir daha bu acıları yüreğinde yaşamasın! Al-

lah bu vatana bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın…!
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Türk’ün Marşı İstiklâl Marşı

Elif ILGIN  
İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi 

10/B 

İ stiklâl Marşımızın diğer ülkelerin marşlarına hiç benze-

mediğini fark ettiniz mi? Diğer ülkelerin ulusal marşla-

rında, ya liderleri ya da ülkeleri övülür ama İstiklâl Marşı bir mil-

lete yazılmıştır. Marşımızda bir milletin dirilişinin, tekrar şaha 

kalkışının nasıl mümkün olduğunu anlatır Mehmet Âkif. Onun 

içindir millî maç seremonilerinde millî marşlar söylenirken İn-

giliz sakız çiğner, Fransız yaylanır. Biz ise kıpırdamadan, gözü-

müz ufka bakar, hep bir ağızda marşımızı söyleriz: Şehitlerimiz 

için, istiklâlimiz için, istikbalimiz için. Bunu başka hiçbir millet 

anlamaz, anlayamaz, anlayamayacak da.

İstiklâl Marşı’nı okurken içimi bir sevinç kaplıyor, damarla-

rımda dolaşan kan daha hızlı akıyor sanki. Marşımızı okurken her 

yer sessizleşiyor. Herkes, onu söyleyenlerin, sevinç ve coşkuyla 

okudukları marşı hazır olda dinliyor. İstiklâl Marşıyla beraber 

al bayrağımız göndere çekilirken her seferinde hafif bir meltem 

esiyor. Sadece ben mi böyle hissediyorum diyorum ama İstiklâl 

Marşı’nı okurken aklıma Mehmet Âkif geliyor, acaba nasıl yazdı 

bu şiiri, bu şaheseri nasıl yazdı acaba, hangi duygularla?
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Açıkçası benim şiir yazmaya pek yeteneğim yoktur. Şiir-

lerde anlatılmak istenenleri de anlayamam genelde. İstiklâl Mar-

şını anladım ama. İlk dizesi “Korkma sönmez bu şafaklarda yü-

zen al sancak,”tan son dizesi “Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin 

istiklâl”e kadar, her kıtasını, her kelimesini anladım. Anladıkla-

rımdan da ders çıkardım.

İstiklâl Marşı bize istiklâli nasıl kazandığımızı, onu nasıl ko-

ruyacağımızı ve Hakk’ın yolundan ayrılmadığımız müddetçe is-

tikbalimizin parlak olacağının müjdesini verir. 

“Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı” üzerinde yaşa-

dığımız bu topraklar için canını vermiş milyonlarca şehide vefa 

ancak bu kadar güzel ifade edilebilir. “Korkma” sözcüğüyle baş-

lar marşımız. Onlarca yıl savaşlarda bitap düşmüş, sindirilmiş bir 

millete bundan güzel bir hitap şekli olamaz. Son dizesi de an-

lamlıdır marşımızın: “Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.”: 

Allah’a yönelmiş bir milletin bu özgürlüğü hak ettiği ve sonsuza 

kadar da özgür yaşayacağını dile getirir Mehmet Âkif.

Millî marşlar toplumun yapısından esinlenerek yazılır ama 

İstiklâl Marşımız esinlenilerek kağıda dökülmemiş, direkt olarak 

milletimizin yaşadıklarını, yapması gerekenleri unuttuklarımızı 

hatırlamayı ruhlarımızı titreterek aktarmış bizlere. Bu nedenle 

başka milletler anlamazlar, marşımız okunurken ruhumuzda 

kopan fırtınayı.
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İstikbali İstiklâl ile Kurtarmak

Fatma Oya ÖZTÜRK 
Galata Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 

11/A

M illetimizin binlerce yıllık geçmişini anlatmak, tarihi 

serüvenini özetlemek için kullanacağımız en temel 

kavram ”İstiklâl” olacaktır. Destanlarımızda kahramanlarımızın 

parolası daima “İstiklâl” olmuştur, dağları eriten ülküsü “Bağım-

sızlık” olmuştur, düşmanın üzerine korkusuzca yürürken haykı-

rışımız hep aynı olmuştur; “Ya İstiklâl Ya Ölüm!”

Şanlı tarihimizi bize canlı bir tablo halinde sunan, hatırala-

rımızı taze tutmak için bizi âdeta uyandıran, ay yıldızlı al bayra-

ğımıza bakarak okurken tüylerimizin ürperdiği İstiklâl Marşımız, 

Mehmet Âkif’in “Allah bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdır-

masın!” sözleriyle özetlediği bu ortamdan alnımızın akıyla çıkıp 

istiklâlimizi perçinleyişimizin sözlerle, yazıya dökülmüş halidir. 

Tabii ki tarihimizdeki başarılar bizi gururlandıracak, göğsümüzü 

kabartacaktır ama o zaferlerin gerçek emanetçisi olmak ancak 

her alanda milletimizi ve ülkemizi daha ileriye taşımakla, istikbali 

doğru şekillendirmekle mümkündür. Atatürk’ün “Türk çocuğu 

atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet 

bulacaktır” sözü bende hep bu hisleri uyandırmıştır; “Tarihine 

70



bak, gurur duy ama övünmekle yetinme, atalarının yaşadığı ba-

şarıları sen de milletine yaşatabilirsin.”

“Korkma!” hitabıyla başlayan bir millî marşımız var, neyle 

karşılaşırsan karşılaş, hangi zorluğu yaşarsan yaşa, asla pes etme 

mesajını veren bir ifadedir bu. Bu memlekette tüten en son ocak 

kalana kadar yıkılmayacağımızın ilanıdır dosta düşmana. İmanı-

mızdan aldığımız gücün bizleri nasıl bugüne taşıdığını satır sa-

tır okuduğumuz, kararlı bir duruştur. Bence İstiklâl Marşı, bize 

gelecek yolunda ihtiyaç duyduğumuz güveni aşılıyor, atalarımı-

zın hür olma mücadelesini bilimde, sanatta, teknikte başkala-

rına bağımlı olmamak için kendimizi geliştirme boyutuna ta-

şımamızı istiyor; çünkü vatanından düşmanı kovan, mabedine 

namahrem eli değdirmeyen bir millet, bu alanlarda başkalarına 

muhtaç olursa bağımsızlığına gölge düşürmüş olur. Elbette dün-

yanın ortak mirasından faydalanmalıyız fakat bu mirasa en bü-

yük katkıyı yapmak temel hedefimiz olmalıdır.

Türk insanı, istiklâli söz konusu olduğunda gözünü kırpma-

dan iç ve dış düşmanlarına karşı mücadeleye gireceğini en son 

15 Temmuz’da ispatlamıştır. Görünüşte bu ülkenin insanı gibi 

duran ama ipleri başkalarının elinde olan vatan hainleri sadece 

hükümeti devirmeyi değil, dışarıdan gelecek bir işgal hareketi-

nin öncü kuvvetleri olmayı planlamışlardı. Ama “Korkma!” pa-

rolasıyla düşmanı inlerine kovalayan, büyük bedeller ödeyerek 

kazandığı istiklâlinden o kadar kolay vazgeçmeyeceğini gösteren 

milletimiz dünyayı kendine hayran bırakmıştır. Bir daha aynı sı-

kıntıları yaşamamak için çok çalışmak, her alanda kendimiz ol-

mak, geleceğimizi kendi çizgilerimizle şekillendirmek gerekiyor. 

Tarihimizden aldığımız kuvvet, bu yolda büyük işler başaracağı-

mıza olan inancımızı hep diri tutuyor.
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İstiklâlden İstikbale

Fatmanur KOZANOĞLU 
Galata Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 

9/E

V atan ve millet deyince aklımıza bayrak, bayrak denince 

aklımıza İstiklâl Marşı ve bütün bir milletin bağımsız bir 

ülkede yaşamak için döktükleri kanlar geliyor. Peki, hiç düşün-

dünüz mü, bağımsız bir ülke için sadece sözler ve bayraklar ye-

terli midir? Tabii ki de yeterli değildir.

Mesela Osmanlı Devletini ele alalım. Osmanlı Devleti son 

zamanlarda tanınmayacak haldeymiş, hep savaşları kaybeden 

güçsüz bir devletmiş, sonra kendilerini toparlayıp devletlerini 

korumak için bir araya gelip biz başarırız diyip, hürriyet peşinde 

koşarak kendi devletlerinin özgürlüğünü ve bağımsızlığını ülke-

sine kazandırmıştır.

Acaba İstiklâl Marşı bizler sadece okul zamanları, okul başlar-

ken ve biterken okuyalım diye mi yazıldı? Tabii ki de hayır. İstiklâl 

Marşı’nda Mehmet Âkif Ersoy, hem geçmişten ders çıkarıp eskiler 

gibi esarete karşı yılmadan mücadele etmeyi öğütlüyor, hem de 

geleceğimizi bu mücadeleye yakışacak şekilde onurlu, başı dik 

kurmak için her alanda çok çalışmamız gerektiğini zihinlerimize 

işliyor. Çok uzağa gitmeyelim, 15 Temmuz gecesi hain saldırıda 
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bizim insanlarımız ezanlar, selâlar ile vatan deyip bizim gelece-

ğimiz için rahat bir ülkede yaşamamız için sokağa dökülmedi-

ler mi? Yaralandılar, vuruldular ama yine de bağımsız bir halde 

yaşamamız için savaştılar, yani bizi geleceğe bağladılar. Hepimiz 

şunu biliyoruz ki bizi hainler bölemediyse, yıkamadıysa biz çok 

güçlüyüz demektir. Yani hiçbir insan oturduğu yerden bir takım 

konuşmalarla dünyayı kurtaramaz ve özgürlüğü, bağımsızlığı ve 

geleceği sağlayamaz. Hepimiz darbe girişiminden sonra şunu an-

ladık ki mücadele etmezsek bu günleri biraz zor görürdük. De-

mek ki bizim millet olarak özelliğimiz hürriyet uğruna gözünü 

kırpmadan savaşmamızdır.

Şunu hiç unutmayalım, İstiklâl Marşı’nı hissederek okur ve 

hayatımıza yansıtırsak, orada çizilen tabloya uygun gelecek ha-

yallerimiz olursa, önümüzde kimse duramaz.
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Bizi Biz Yapanlar

Furkan Kasım BOYAR 
Kabataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

11/B

Y üzyıllardır var olan ve hâlâ devam eden “millet” olma 

sürecimizde başından sonuna kadar birlik ve bütün-

lüğümüz, dik duruşumuz ve özverimiz sayesinde bugünleri gö-

rebildik. Tüm bu süreç içerisinde kendimizi görmeyi ve kenet-

lemeyi elbette ki unutmadık. Çünkü hepimiz biliyoruz ki biz bir 

olmazsak yok olmaya mahkûmduk. Tüm insanlık tarihi gösteri-

yordu bizlere birlik ve beraberliğin olmadığı milletlerin sonları-

nın ne şekilde olduğunu. Bizlerin maruz kaldığı ve mecbur bı-

rakıldığı zorluklar son birkaç yüzyılın hadiseleri değildi elbette. 

Bizim birlik olma hikâyemiz miladın da öncesine dayanıyordu. 

Maruz kaldığımız siyasi entrikalar insanlık tarihinin belki de en 

eski ve en sinsice yapılan politikalarındandı. Elbette bizi böl-

meye çalışanlar kendi dışımızdakiler olduğu gibi bir o kadar da 

kendi içimizdekilerdi. Ancak biz tüm bu olumsuzluklara karşı 

tek yürek olmayı başardık. Evet bizi de kandırdılar. Bazen için-

den çıkılması çok güç durumlarla karşı karşıya kaldık. Fakat biz-

ler hürriyet ve vatan aşığı bir toplumduk! Sahip olduğumuz bü-

tün bu duygular neticesinde yeri geldi Kürşad gibi bir avuç asker 
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ile bir devleti titrettik. Bazen de Fahrettin Paşa gibi kutsal olan 

topraklar için bir avuç adamla birlikte vatan müdafaasında bu-

lunduk. Bu iki kumandan ve iki devir arasında binlerce yıl fark 

olmasına karşın Kürşad da bizdik Fahrettin de. Tüm şartlar al-

tında bile vatanımızı her ne koşulda olursa olsun canımız paha-

sına müdâfaa ettik.

Elbette ki kötü yenilgiler ve zor zamanlar geçirdik. Fakat üs-

tesinden gelmeyi bildi bu millet. Kırım Harbi’nde iflas etmemize 

karşı bir karış vatan toprağını vermemeye çalışarak iflası göze al-

dık. Bizim olanı aldıklarında ise II. Balkan Harbi’nde olduğu gibi 

üstün bir cesaret ile eski başkentimiz Edirne’yi kurtardık. Bazen 

imparatorluklarımız yıkıldı, bizler inatla yeniden dirilerek tüm 

dünyayı karşımıza alarak, bizlerin kim olduğunu göstermiş ol-

duk. Tüm bunların yanında bütün kahramanlarımız savaşta de-

ğildi. “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” diyen bir lidere yani Mustafa 

Kemal Atatürk’e de sahiptik. Tarih boyunca birçok kahraman 

yetiştirdik ve destanlar yazdık. Yılmadan, usanmadan onların 

bize bitti dedikleri yerde yeniden devlet kurduk. Dünya karşı-

mızda titrerken aman dileyene dokunmadık, bize kılıç çekme-

yene kin gütmedik. Bazen ise ekonomimiz ve politikamız her ne 

kadar uzak ve bozuk olursa olsun zorda kalanın hep yardımcısı 

ve insanlık elini de elbette biz uzattık. I. Abdülmecid bizim bin-

lerce kilometre ötemizde, tarihte hiç karşı karşıya gelmediğimiz 

İrlanda halkının hayatını önemsemesi, dönemin sıkıntılı coğraf-

yası, ekonomisi ve kültürüne rağmen yardım elini esirgememesi 

ve milyonlarca İrlandalıyı açlık ve hastalıktan kurtarması gerek 

kendi dönemi gerekse sonraki dönemlerde “Türk yardımsever-

liğini” tüm dünyaya gösterdi. Bunlar olurken Osmanlı yıkılış dö-

nemi içerisindeydi. Bizler kimsesizin sesi, yetimin ve mazlumun 

yardım eli olmayı da becerdik. İlber Ortaylı’nın da deyimiyle “Biz 

tarih boyunca hep verdik.”

Kendimize ve insanlığa umut ışığı olan, diğer milletlere ör-

nek olarak gösterilen bizler, gerek kendimizle olan bütünlüğümüz 
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gerekse de tarihin tüm akışında görülen yardımseverliğimiz, hoş-

görümüz, birliğimiz, kenetlenmemiz ve belki de en önemlisi hür-

riyet ve vatan sevgimiz bizi biz yapan en mühim özelliklerimiz-

dir. Binlerce yıldır süregelen nihai duygular elbette ki bunlardır. 

Ancak bizlere düşen önemli görevlerden birisi de bütün bu sevgi 

ve duyguları gelecek nesillere aktarmak olacaktır. Bu hususta ya-

pılması gereken en mühim şey gelecek nesilleri bu bilinçle şuur-

landırmak olacaktır. Tüm bunlar mümkün kılındığı vakit: “Biz-

ler ‘Biz’ Olacağız.”
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İstiklâlden İstikbale

Gizem TOKER  
İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi 

9/B 

B u ülkeyi, bu vatansever milleti hiçbir kelime, hiçbir cümle 

tam anlamıyla açıklayamaz. Bu millet, bu toprakları, yüz-

yıllardır kanları ve canlarıyla kahramanca savunmuştur. Bu vata-

nın her ferdi gücünü geçmişinden ve atalarından gelen ruhtan 

almaktadır. Türk milleti, tarih boyunca, bulunduğu coğrafyada 

düşmana korku, dosta güven vermiştir.

Türk milletinin millet olma adına göstermiş olduğu fedakar-

lıklar kişi, toplum ve milletler fark etmeksizin takdir edilmiş ve 

saygı uyandırmıştır. Yakın tarihimizden eski tarihimize çağ açıp, 

çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet’ten, dört bir yanı düşmanla sa-

rılmış yurduna umut olan cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa 

Kemal’e, son yıllarda dağlarda yatıp, karlar içerisinde uyuyup, 

vatanı korumaya ant içmiş onlarca, binlerce Mehmetçiğe kadar 

birçok örneğe rastlayabiliriz.

Neydi Mehmet Âkif’e İstiklâl Marşı’nı yazdıran? O duyguları, 

düşünceleri ve vatan sevgisini kağıda döktüren bu cesur milletin 

azmi ve kararlığıdır. Bu millet gerek cesaretiyle, gerekse bayrağa 

olan inancıyla tüm dünyaya örnek olmuş ve herkes tarafından 
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imrenilmiştir. Milletimiz karakteristik özelliği gereği dünya tarihi 

boyunca zulüm gören halkların ve yardıma muhtaç devletlerin 

en büyük destekçisi olmuştur. Zulüm karşısında, zalimlerin kar-

şısına ilk çıkan ve en vicdani davranandır.

Mustafa Kemal Atatürk, “Bugün vatanımızda bir millî kud-

ret varsa o cereyan, felaketlerden ders alan ulusun kalp ve di-

mağından doğmuştur” diyerek, her zaman bu vatanın gücünü, 

milletin geçmişinden ders almasını ve cesaretini gözler önüne 

sermiştir. En feci felakette bile korkusuzca ileri atılmak Türklü-

ğün anlamı haline gelmiştir.

Kadınından erkeğine, yaşlısından gencine bu ülkedeki herkes 

vatanına muazzam bir sevgi beslemektedir. Bunu ünlü düşünür 

Torguato Tasso da şu sözleriyle anlatmıştır, “Türklerden bahsedi-

yorum. Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç 

bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk; dost yanında 

ve silahsız düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. 

Gönül açan bu yeli yıldırma, göz kamaştıran bu gölü coşkun bir 

denize çevirmek tabiatı da inciten bir gaflet olur.”

Söylenen onlarca söz ve paylaşılan onlarca ortak değer gös-

teriyor ki bizler gerek mallarımızı gerek canlarımızı ortaya koya-

rak, mücadele eden aziz bir milletiz. Yaşanılan olumsuzluklar ve 

baskılara karşı muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil 

kanda mevcuttur!

“Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel 

seni tarihe desem, sığmazsın.”
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Millete Sesleniş

İlayda Fatma DEĞERLİ 
Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi 

11/A 

B üyük üstat Mehmet Âkif Ersoy, bağımsızlık güneşinin 
daha ufukların arkasında bulunduğu o karanlık, o kor-

kunç günlerimizde kurtuluşumuza karşı duyduğu o imanlı inan-
cıyla İstiklâl Marşı’nı yazmıştır.

“Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.”

Millî şairimiz Mehmet Âkif, bu mısraları yazarken giderek yı-
kılmakta olan bir vatanın geleceğine dair umut vaat ediyordu. O, 
cepheden cepheye koşarak insanlara, ümitsizliğe düşmemelerini 
ve güçlü olmalarını söylüyordu. Mehmet Âkif’in asıl amacı, ül-
kenin geleceğinde söz sahibi olacak güçlü bir nesil yetiştirmekti.

“ Âsım’ın nesli… Diyordum ya… Nesilmiş gerçek. 
İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek.”

Onun davası, etrafındaki herkese doğru yolu göstermek ve ülkeyi 
geleceğe taşıyacak vatansever gençler yetiştirmekti. Ve Âsım’ın nesli 
diyordu o gençlere. Vatanın karış karış işgal edildiği bir dönemde 
Mehmet Âkif, geleceğe Âsımla bakmakta, Âsımla teselli bulmakta 
ve Âsım’ın iradesi ile ülkenin kurtulacağına inanmaktadır; çünkü 
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ülkenin geleceği iyi yetişmiş kuşaklarla mümkündür. Acaba millî 
şairimizin dediği gibi “Âsım’ın nesli olabildik mi?” diye kendime 
sorduğumda vatan ve bayrak aşkının her şeyden üstün geldiğine 
ve bu yüzden Âsım’ın neslinin sonsuza dek devam edeceğine ina-
nıyorum. Millî şairimiz sayesinde devletimize ve milletimize daha 
çok kenetlendik. Özgürlüğün, bağımsızlığın ve cesaretin önemini 
daha iyi anladık. Vatan aşkı tohumlarını, onun sayesinde filizlen-
dirdik gönlümüzde. Ülkemiz için bir İstiklâl Marşı yazılması sebe-
biyle düzenlenen yarışmaya, sırf para ödülü olduğu için katılmak 
istememişti Mehmet Âkif, yarışma için verilen para ödülüne ihti-
yacı olmasına rağmen kabul etmemiş ve milleti için yazdığı mar-
şın hiçbir şekilde maddi değerinin olamayacağını düşünmüştür; 
çünkü biz bu mücadeleyi şehitlerimizin kanıyla, âlimlerimizin mü-
rekkebiyle kazandık. Ve bu mürekkep vatan aşkıyla atan kalbin da-
marlarından çekilmiştir.

Zulüm ve sömürgeciliğin gölgesinde olan milletinin, azim ve 
karalılığından, atalarının kanları ile sulanmış mübarek topraklar-
dan, hilâl ve yıldızdan esinlenerek yazdığı, adının “İstiklâl Marşı” 
olarak anılmasına vesile olduğu İstiklâl Marşı’nı bütün kalbi ile 
kaleme almıştır Mehmet Âkif. Bugün hâlâ göklerde dalga dalga 
olan al sancak ve İstiklâl Marşı Türk milletinin en manevi ve millî 
varlıklarındandır. Peyami Safa’nın da dediği gibi, “Âkif’in en bü-
yük meziyeti, her mısrasında inanarak yazmış olmasındandır. 
Onun içindir ki İstiklâl Marşı, hiçbir babayiğit tarafından benzeri 
yazılamayan alev gibi bir şiirdir.” Ne güzel dua etmiş büyük üstat: 
“Allah bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın.”

Kolay değil, bir yazıya sığdırmak böyle bir dava adamını. Bir 
millet böyle şair ve dava adamları yetiştirdikçe hiçbir güç tarafın-
dan yıkılamaz; çünkü Mehmet Âkif gibi insanlar davaları uğruna 
canlarını seve seve verecek kişilerdir. Bize düşen, böyle şairlerin 
şiirlerini özümsemek ve her zaman onları önderlikleriyle hatır-
lamaktır. Her dalgalanışında, varlığımızı bütün dünyaya dalga 
dalga ilan eden bayrağımızın kanat seslerine uyarak hep bir ağız-
dan söylediğimiz “İstiklâl Marşı” onun ruhuna, kalbimizden ko-
parak ulaşan bir Fatiha gibidir. Ruhun şad olsun büyük üstat…
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Son Söz Millî İrade

Muhammet Yusuf KUTLU 
Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Hazırlık/C

2.’lik Derecesi Alan Eser

1 919’da başlamıştı soluksuz dinlediğim kurtuluş serüveni… 

Hazmedemeyenlerin ve hazmedilemeyen bir kızıl elma 

hikâyesiydi bu. Ben yoktum ama dedelerim, ninelerim başkahra-

manıydı bu hikâyenin. Kıran kırana bir mücadele… Dünyanın en 

büyük ordularına, en büyük donanmalarına, en güçlü silahlarına 

sahip olan ve kendini medeniyet olarak takdim eden dişli cana-

varlara karşı iman dolu göğüsler, vatan sevgisi ile yanıp tutuşan 

nefesler… Millî irade… Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i ile millet…

“Vatanıma göz koymaya çalışanın gözü oyula

El koymaya çalışanın eli kırıla!”

Ve milletin sahada kazandığı büyük mücadele… Hakk’a ta-

pan bir milletin hakkı olan istiklâl için çaba sarf ettiği bir müca-

dele… İsimsiz kahramanlar… Şehit kanıyla sulanmış topraklar… 

Kazanılan ise doğmamış bebeklere kocaman bir vatandı, candı...

Anlamıştım, bu vatan kolay kazanılmamıştı. İstikbalime hük-

medecek büyük bir tarihti okuduklarım… Geleceğimizi şekillen-

direcek örnekler ile dolu bir tarih: Sütçü İmam, Nene Hatun, Yö-

rük Ali, Şerife Bacı…
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Artık Nene Hatunlar kalmadı, Sütçü İmamlar unutuldu, 

imanlı yürekler bir bir soldu diyordu herkes. Ve gün geldi, oku-

duğumuz şanlı tarihi yeniden yazmak düştü bize. Artık bizdik 

kahramanlar, geleceğe ışık tutacak istiklâl mücadelesinde… Ki-

mimiz Ömer Halis Demir olup baş haini alnından vurdu, kimi-

miz Metin Doğan olup tankların altına yattı, kimimiz Binbaşı Ba-

rış Dedebağı olup 200 tankın kışladan çıkmasını önledi. Tükendi 

denilen imanlı yürekler filizlendi bugün! Ve tarih tekerrür etti!

Büyüyen, hazmedilemeyen Türkiye’nin hikâyesi… Oyun bü-

yüktü bu defa. Senaryo aynı ama oyuncular farklı. Kardeş dedik-

lerimizdi piyonlar… Dün Nizamülmülk’ü zehirleyen Haşhaşiler, 

Sultan Abdülaziz’i tahttan indiren paşalar bugün ihanetlerine 

başka yüzler, başka isimler altında devam ediyordu. İhanet bü-

yüktü. Tankların ve halkların savaşıydı bu kez istiklâl mücadelesi. 

Dün bombaların altında parçalanan bedenler bugün tankların 

altında can veriyordu! Dün Meclis-i Mebusan’ı basanlar bugün 

Büyük Millet Meclisi’ne bomba yağdırıyordu. Hakk’ın düşmanla-

rına kukla oluyorlardı! Geçmişte Haremeyn’in Şerif Hüseyin’e bı-

rakılmasını isteyenler şimdi vatanın kalbini, Ankara’yı istiyorlardı!

Bu vatan kolay kazanılmamıştı. Kolay da teslim edilmeye-

cekti. Dedelerimin kanla yazdığı bir tarihin öznesi olmuştum ben 

de. Çünkü ben millî iradenin ta kendisiydim.

Çin’den Adriyatik’e kadar tüm topraklarda duydular ismi-

mizi. Gün geldi bizden korkup set yaptılar; gün geldi göç ettik 

kavimleri sürükledik; gün geldi düşmanı İzmir’de denize dök-

tük. Zalime karşı durup mazlumun intikamını aldık.

Şimdi yine karşımızdalar. Her şey ellerinin altında. Akın akın 

üstümüze gelmek için fırsat kolluyorlar. Mesele bize hükmetmek 

değil artık. Biliyorlar ki biz bu topraklarda olursak onlara bu dün-

yayı zindan ederiz. Ettik de!

İşte bu kadim duygularla yaşanan olaylar yazdırmıştı millî 

şaire İstiklâl Marşı’nı ve hâlâ yazılmaya devam ediyor… 
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Maziden İstikbale

Mustafa Yasir DEMİRKOL 
Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 

10-C

A cı yetiştirir insanı, olgunlaştırır, adamlaştırır. Kişinin 

ne kadar düçar olduğundadır mesele. Çektiği acılar 

tanıtır insanı, âleme…

Milletler de acıyla büyür, acıyla bir dev haline gelir.

Bizim milletimiz de çok acılar çekmiş, vatan sathında küfre 

göğüs germiş, büyük bir millet. Büyük diyoruz zira birçok acıya 

düçar oldu, birçok badireler atlattı. Lakin yıkılmadı millet, yı-

kılmadı. Vurulan her darbe güçlendirdi devleti, milleti; bir çe-

lik yumruk yaptı.

Bundan yaklaşık bir asır önceydi. İstiklâl ve istikbal savaşı 

zamanlarıydı. Dış kuvvetler (İngiliz’i, Fransız’ı… Ne eklerseniz.) 

tarafından hasta edilen milletin fişi çekilmek isteniyordu. Dev-

letin içine ekilen kavmiyetçilik, batıcılık tohumları devletin kal-

binde bir ur misali büyümüştü. Hâliyle hasta oldu devlet ve te-

baayı oluşturan millet.

Bu aşama sonrasında son bir adım kalmıştı finale: “Fiili planda 

hastaya yüklenmek, tıbbi terimle: Fişini çekmek…”
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Dış kuvvetler taarruzuna başladı kat kat üstün araçlarıyla. 

Topu tüfeği eksik olur mu keferenin? En âlâsı onda. Onlar bu 

halde yüklendi, çelik zırhlı duvar; biz, “İman dolu göğsümüzle…”

Laz’ı, Türk’ü, Çerkez’i, Kürt’ü; Mehmetçiğimizin iman dolu 

göğsü…

Bundan bir asır önceki istiklâl mücadelesi böyle verildi, ‘bir’ 

olup ‘diri’ olarak. Küfrün tek milletine karşı İslâm birliği olarak 

kurtarıldı devlet.

Bir asır öncesinin istikbaline, asr-ı hazıra, yani günümüze 

geldiğimizde nasıl oldu bu olay, modern istiklâl mücadelemiz? 

Bir din istismarcısı çıktı meydana. Haşhaşi kalesinde yeryüzü 

cennetini va’d ettiği nefretiyle(!) çıktı ininden, saldırdı devletine. 

Devlet ki ne büyük? Geçmişte yediği çekiçler onu zalime, kâfire 

hayli keskin bir şekilde bilemişti. Millet yine bir oldu, birlikten 

dirlik buldu. Bu sefer toplumun her kesiminden insanlar… İri 

oldu, diri oldu. Sokağa döküldü, tankın namlusuna gerdi iman 

dolu göğsünü. Sonra dedi: “Bizim tarihimiz acılarla, imtihanlarla 

dolu. Değil siz, piyonu olduğunuz devletler de gelse, dünya üze-

rindeki bütün Türk-İslam düşmanları da gelse, ‘cihan yıkılsa bu 

cephe sarsılmaz’; bu vatan, bu millet yıkılmaz…” 
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Atatürkiye

Neslişah ALDEMİR 
Fındıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

9/F 

Dinim belli ırkım belli, 
Canım belli vatan belli, 
Uğruna dökülen kanlar belli, 
Göklerde süzülen bayrak belli.

E y bu kudretli topraklarda yaşamış ecdadım. Bu toprağı ka-
nıyla sulamış kahramanım üzerine yıllar ekledik. Vatanını 

yine kanlarımızla suladık ama vazgeçmedik, bir karış toprağını 
düşmana esir etmedik. Evet istediler, zorladılar. Biz Lozan’ı iste-
mezken onlar Sevr’i hortlattılar. Ne dinimize saygı duydular ne 
bizleri saydılar ama ölmedik, ama bitmedik.

Yapıldı, çok hatalar yapıldı. Bizden olanlar tarafından camiler 
kapatıldı. Kur’anlar toplatıldı. İyisi kötüsü yine içimize sokuldu. 
Hain, tarihteki gibi yine vücudumuzda bulundu ama ölmedik 
ama bitmedik. Onlara inat çoğaldık, büyüdük, inadına iman de-
dik. Kalbimizden vatanı, göğsümüzden imanı çıkartmadık, eksik 
etmedik. Bizler sizlerin torunuyuz. Bizler sizdesiniz. Bizler Ha-
san Tahsiniz, Halide Edipiz. Bizler peygamberin övdüğü o bü-
yük komutan Fatih’in askeri, o ulu önderin evlatlarıyız. Mustafa 
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Kemal’iz, yolundan dönmeyiz. Bizler sizlerin bize bıraktığı o kut-
sal emanetin bekçileriyiz.

Evet, çok darbe yedik. Halktan değil ama bakanlardan. 1960’ta 
1980’de ve şimdi 15 Temmuz’da içimizdekiler bitirdi onlar yıprattı 
bu emaneti. Ama suçluyuz, koruyamadık, yapılan oyunlara zama-
nında uyanamadık. Yine oynuyorlar, oynattırıyorlar. Kimdir, nedir 
bilinmez ama şu bellidir ki düşman milyonlar olsun Türk Milleti 
yenilmez. Yüreği tunçtur Türk’ün, öncüsüdür o büyük ülkünün. 
Mustafa Kemal’den bu yana yürütür, gelecek nesil devamını el-
bet sürdürür. Kalemde mürekkep, defterde sayfa yetmez bu aşka.

Tarihe bile sığmadı kahramanlık şöyle dönüp baksana. Uzağa 
gitme ey millet birkaç ay öncesine baksana. Ömer Halisdemir, 
kimdir bilir misin? Bir ana evladı o da. Anası Nene Hatun sanki 
öyle büyük bir kahraman da. Hangisini yazayım saymakla bit-
mez ki. Bu sayfa bu vatanın şerefine, onuruna yetmez ki. Evet, 
hatalar her daim var ama bunlara karşı duran ulu bir birlik var.

Böyledir bu milletin ululuğu, hürlüğü hiçbir millet yolundan 
döndüremez, söndüremez bu ülküyü. Hedef tek ilelebet cumhu-
riyet, ilelebet vatan. Göğüste iman, kalpte yine iman.

Dirliktir birliktir bizi ayakta tutan. Göklerdeki hilâldir ruhu-
muzu aydınlatan. Yıldızlar kadar çoğuz, yıldızlar kadar parlak. 
Yedi bölge, yedi renk, yedi farklı lehçeden bir bayrağa sahipler 
81 farklı ilden. Mehmet Âkif ne demiş o güzel yazısında Kurtu-
luş Savaşı’nın en büyük anısında; “Girmeden tefrika bir millete 
düşman giremez, toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.”

Ey Vatan, uğruna dökülen kan yetmez mi? Dillerdeki ekber 
göklerde inlemez mi? Dünyada her şey biter de Türk’te asker 
bitmez. Camilerde ezanlar dinmez, göklerden bayrak inmez. El 
uzatanı çok oldu başaranı az. Azını yok etti, bak o da ayrı haz. Bu 
millet kolay kolay teslim olmadı ki olmaz. Tarih yaz, bunu da yaz.

Ey Allah’ım! Din için, vatan için ölür ölür gideriz ama dedik-
leri gibi askerlerin erlerin, 

BİZLER TÜRKÜZ 
BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ…
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Doksan Altı Yıl Önce

Özlem ŞAHİNSOY 
Fındıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

10/D 

B undan yıllar önce ülkemizin şehirleri işgal altında, yur-

dun insanı sersefil, yokluk içinde, bir yandan kandan, 

bir yandan gözyaşından rengi belli olmayan toprağın altında ke-

fensiz yatan binlerce şehidin yanına giden şehitlerimizin artışını 

izliyorduk. En kötüsü de Türk ırkının özgürlüğü ve bağımsızlığı 

tehlike altındaydı. Her milletin kendine ait marşı varken biz ağzı 

süt kokan gencecik oğlanlarımızı toprağa veriyorduk. Milletimi-

zin bir marşa, bir gurura ihtiyacı vardı ve bunun üzerine beş yüz 

liralık bir ödül neticesinde yarışma tertip edildi. Yedi yüz yirmi 

dört şairin katıldığı bu yarışmadan Mehmet Âkif gönülsüz katıl-

dığı halde birincilik ile çıkmıştı. Ama o sırtında yamalı dahi olsa 

bir paltosu olmamasına rağmen verilen para ödülünü kabul etme-

miş, gurur okşayan marşıyla şehitlerimizin ruhunu şad etmiştir.

Evet Mehmet Âkif… O yüce gönüllü insan, şeref göstererek 

yazdığı marş ile hem millî duygularımızı ayaklandırmış hem de 

hepimizi onurlandırmıştı. Vatan, millet aşkı için yazmıştı o marşı. 

Ve biz Türk ırkı, dalga dalga göklerde, şehit kanının bulunduğu, 

dünyada eşi benzeri olmayan ay yıldızlı bayrak gibi marşımızı 
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da öyle ilan ettik. Bu marş Türk milleti ile bağdaşan bir şeydi ar-

tık. Boşuna söylenmedi: “Allah bu millete bir daha İstiklâl Marşı 

yazdırmasın” diye. Biz o marş ile doğduk yeniden 12 Mart’ta. Bu 

marş ile de yaşamaya devam ederiz bundan sonra; çünkü bizim 

marşımız ülke krallarına değil, yüreğini kalemine yansıtan, gün-

lerce kendini heba eden Âkif tarafından kefensiz yatan şehitleri-

mize yazılmıştır; çünkü o milyonlarca ağızdan tek yürek olup çı-

kan, İstiklâli haykıran bir ses olmuştu. Milletin yüreğinden çıkan 

inançlı haykırış olmuştu. Bu marş bizim ruhumuzu yansıtır en 

başta. Korkmayız biz! Bu da demektir ki, dokunulmaz Türk’ün 

hürriyetine. Bugün Âkif de o toprağın altındadır. Binlerce yatan 

kefensiz şehidin arasında… Ömrünü verdiği, Türk’ün ay yıldızlı, 

şanı ile dalgalanan, şehit kanı taşıyan bayrağın namusunu bize 

emanet edip yattı o toprağa. Biz Türk’üz. Marşımızın da başla-

dığı gibi korkmayız. Davamızdır bizim o marş. Davasından dö-

nen namert olsun diye yemin eden, namus sözü veren şerefli 

Türkleriz biz. Korkmayız biz korkmayız. Şehitlerimizin kanını 

yerde bırakmayız. Temiz, helâl kanlı toprakta yeşeren çiçekle-

rin altında yatan atalarımızın kemiklerini sızlatmayız biz. Önce 

vatan ve millet aşkı için yanan, sonra ana ve yar için kan döken 

yürekli Türkleriz biz. Milleti için yaşayan, vatanını namus sayan, 

helâl süt emmiş Türkleriz biz.

Milletimizin yaşadığı, can verdiği coğrafyalara baktık. Türk’e 

fenalık edenleri gördük tarih sayfalarında ve o ihaneti şehit ka-

nıyla kalbimize yazdık. Hoşgörü yok! Vatan, namus meselesidir. 

Bu mukaddes yoldan dönen namerttir. Biz Türk’üz Türk! O ad ki 

her unvandan üstündür. Marş dinmez, bayrak inmez.88



Milletin Yazdığı Mühür

Zeynep AYKAN 
Galatasaray Lisesi 

9/A 

1.’lik Derecesi Alan Eser

T acettin Dergâhı duvarlarının mum ışığında sindirdiği 

yüce duygular, Bedr’in aslanlarının güçlü haykırışla-

rını çağıran yankılar, secdeye kapanmış başlar, vatanı candan 

öte sayan fedakarlıklar…. Ve ortaya İstiklâl Marşı çıkar- ki her di-

zesinde millî mücadeleyi sürdüren Türk halkının özgürlükle ne 

denli bütünleştiği yazar.

96 yıl geçmiş üstünden, Mehmetçiğin açlığını yatıştıracak 

bir lokma kuru ekmek bile bulunamazdı yurdumun bir hane-

sinden, noksandı silah elden, huzur yüzlerden… Halk perişandı, 

halk yoksuldu ve yorgundu. Ama asla umutsuzluğa kapılmadı. Bu 

yüzden eksik olmazdı dua anaların dilinden; çünkü inanç yok-

luğudur ümitsizliğe iten. Tek ülkü sahip çıktı hepsinin yüreğine, 

hayallerine. Atlar dörtnala koştu koca tepeye, bülbül son nefe-

sine kadar şakıdı güzel günlere… Özgürlüğe! Aziz Türk milleti-

nin aktardığı özü, sözü, en büyük düşkünlüğü ezelden ebedîye…

İşte millî mücadelenin o çetin zamanlarında İsmet Paşa halkı 

heyecanlandıracak, onlara güç kaynağı olacak bir marş yazılma-

sını önerir. Çerçevesinden damlayan her kanla daha da bizleşen 
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bu tablonun yazıya dökülmesi gerektiğini düşünür. Böylece 500 li-

ralık para ödüllü bir yarışma düzenlenir. Hüseyin Suat Yalçın’dan 

Kazım Karabekir’e yüzlerce yazar, siyaset insanı katılır bu yarış-

maya. Aday, yedi yüz yirmi dört şiir Türk milletinin davasını des-

tanlaştırmaya… Hepsi büyük bir dikkat ve özenle incelenir, altı 

tanesi ön elemeyi geçer.

Geçer geçmesine de İstiklâl Marşı adını taşımaya hiçbiri uy-

gun değildir. Yaşananı yazdığınla zordur yaşatmak, yürek ister 

ulu tarihin anlamını mısralarda sonsuzlaştırmak. Bunun üzerine 

dönemin maarif vekili Hamdullah Suphi Bey, Balıkesir milletve-

kili Hasan Basri Bey’den Mehmet Âkif’i ikna etmesini rica eder.

Mehmet Âkif’in para ödülünden dolayı yarışmaya katılma-

dığı söylenmektedir. Yoksa vatan ve millet sevgisini en derinden 

yaşayan bir şair ve bir siyaset insanı olan Mehmet Âkif, toplantı-

larda arkadaşlarına Türk milletinin umudunu okumaktadır. Ca-

nını, yavrusunu ortaya koyan yiğit ulusun ruhundan gelen dize-

lerin de onun sanatında saklı kaldığı bilinmektedir.

Para ödülünün kaldırıldığını söyler Hasan Basri Bey ve Meh-

met Âkif özlemi, yenilmezliği, sevgiyi, alp ordumuzun kaderini 

kaleminden damla damla akıtır.

Ölüm meydan okusa bile ay yıldızlı al bayrağı mavi hürri-

yetinden indirmeyen kahraman ordumuza… Kadınıyla, erke-

ğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla bağımsızlığa gönül koymuş; cepheye 

yardım taşıyan; cephede savaşan; cephede can veren kahraman 

milletimize….

Kırk sekiz saatte, on dörtlük, kırk bir dize. Ustalıkla yerleşti-

rilen duygu tercümanı sözcüklerle birleşir millî irade.

“ Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak.”

Korkma, ey aziz Türk milleti! Söylemesi dile kolay nice yıl-

ları devirmiş ecdadın devletsizliği bitmedi. Gönülden duyulan 
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“Ne mutlu Türk’üm diyene!” tükenene kadar da senindir bu va-

tan ve kuşak emaneti.

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;  
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Her seslenişi, her yakarışı, kar taneleri yazmasına bağlayan 

bacılarımızdan, bahçede kovalamaca oynayacak yaştayken cep-

hede sakat kalan yavrularımızdan, gizli toplantılar düzenleyerek 

kanla kurumuş toprağa ferahlık kokan çiçek tohumları atma za-

manını getirmeye kararlı gönüllerden, yıldızları çiylere düşüren 

analardan kopan ruhun yükselişi…

Mehmet Âkif, imzasız bir şekilde milletin marşını, milletinin 

temsilcilerine teslim eder. Zaferin habercisi olan bu kutsal marş, 

öncelikle kahraman ordumuza okunur. Millî ve dini denge, or-

dumuzun coşkusunu kimi zaman acı bir çığlık kadar sert bir şe-

kilde haykırır, kimi zaman ise uykudaki bir dev gibi usulca üfler.

Millî marşımız ve millî şairimiz, ordumuzda bıraktığı etkiyle 

çoktan belirlense de mecliste bir kez daha okunur. Hamdullah 

Suphi Bey’in sesi kısılana kadar bir kez daha… Gururla açılan 

gözler, ilkeler ve getirdiği insanlıkla aydınlık bir devletin “müh-

rünü” barındıran özgür yürekler kendi yazdıkları bu kahraman-

lığı ayakta alkışlar.

O sırada Mehmet Âkif, meclisten çoktan çıkmıştır. Yüce ese-

rinin ilk defa millî marş olarak okunuşunu dinleyemez. Utan-

gaçlığı ve alçak gönüllülüğü, ayak seslerini meclisin dışına yön-

lendirmiştir.

Ödül verilir ve para Darülmesai’ye bağışlanır, ödünç paltoyla 

gezmesi onun için hiçbir zaman sorun olmaz. Sadece ödülünü 

değil, eserini de hepimize armağan eder. İstiklâl Marşı’nı da işte 

bu yüzden Safahat’ına almaz. İstiklâl Marşı bütünüyle milletindir.

96 yıl geçti üstünden. Zaman aktı, hayat değişti. Ancak kö-

keni yürek olan vatan ve millet bilinci hep korudu yerini.
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Başlangıç bellidir törenlerde, millî bayram kutlamalarında 

tüm salon dimdik ayakta, gözler bayrağı aramakta. “Dikkat!” 

komutu gelir sonra. Osman Zeki Üngör’ün bestesiyle Mehmet 

Âkif’in güftesi sanat uyumunu en gururlu biçimde sunar kah-

ramanlar anısına.

Her pazartesi okula başlarken, her cuma okulu kapatırken 

tüm benliğimizle söylediğimiz kurtuluş destanına mavi göklerin 

beyaz ve kızıl süsü de katılır. Yuvalarımıza dağılmadan önce rüz-

garın sesiyle Mehmet Âkif : “Sahipsiz olan vatanın batması hak-

tır. Sen sahip olursan, bu vatan batmayacaktır.” diyerek tekrar 

bize ulaşır. Etkisinden zerre eksilmeyen sözleriyle kafesten çıka-

rılan kuş gibi minnettar, yağmura kavuşturulan yangın bir yürek 

gibi ferah… Anlatır devletin bizdeki yüceliğini: “İstiklâl Marşı bir 

daha yazılamaz. Kimse bir daha İstiklâl Marşı yazamaz, ben de 

yazmam! Allah bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın!”

Yedi tepeli şehrin göz bebeği Beyoğlu’nun bir sakini ola-

rak söylüyorum bunları: Mehmet Âkif’in son demlerini yaşa-

dığı Mısır Apartmanı’nın önünden oldukça sık geçiyorum. Her 

seferinde İstiklâl Marşı şairine yakışan en özgür yeri düşünüyo-

rum: İstiklâl Caddesi…
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