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Millî Mücadele ve Bağımsızlık

Ahmet Emin ERŞAHİN
Güzelce İmam Hatip Ortaokulu
6/B

Bizler birçok şehit verdik,
Bu yurdu teslim etmedik,
Zor olsa da,
Bayrağımızı yere indirmedik.
Şehidimiz çoktu,
Askerimiz yoktu,
Yine de direndik,
Bu savaşta da galip geldik.
Yiğitçe savaştık her cephede,
Korku yoktu o zamanda,
Göğüs gerdik düşmana,
Canımız feda Türk yurduna!
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Asil Kan

Ayşenur ARSLANKARA
Dr. Tevfik Sağlam Ortaokulu
8/B

Sevdalıyız bu vatana, yüreğimizdeki coşkuyla,
Asil kanımız sayesinde yenilmeyiz düşmana,
Korkutmaz bizleri toplar, silahlar,
Çıktık meydana “Ya Allah!” nidalarıyla.
İstiklâl aşkıyla coşacak,
Tarihimiz nesilden nesile yaşayacak,
Milletin el birliğiyle,
Yürek yakan çığlıklar yok olacak.
Türkler özgürlük sevdasıyla,
Vatanı payidar kılarak yüceltecek,
Tek vatan, tek yürek, tek bilek oldukça,
Bu ulus sarsılmaz olacak.
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Kahraman Yiğidim

Azra Begüm ÖZKAN
Kaptanpaşa İmam Hatip Ortaokulu
7/B

Göklerde dalgalanan hilâl ile yıldız,
Sanmayın bu millet sessiz sedasız,
Varsa karşısında hain, imkânsız,
Kükremiş aslana döner yiğidim.
Bir çakıl taşını vermem ülkemin,
Yan bakan küffarı çiğner, ezerim,
Bin düşmana bedel benim askerim,
Canını vatana verir yiğidim.
Yedi düvel bilsin Türk’ün gücünü,
Mehmetçiğin iman dolu göğsünü,
Gözünü kırpmadan o şehadet günü,
Sanki bir düğüne gider yiğidim.
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Millî İrade

Azra TORPİ
Güzelce İmam Hatip Ortaokulu
6/B

Bir tarafta düşmanlar,
Bir tarafta vatanseverler,
İndirtmedik bayrağımızı,
Semadaki direkten.
O gece sokaktaydı,
Bütün vatanseverler,
Alamadılar toprağımızı,
Kötü kalpli hainler!
Göğsümüzü siper ettik,
Düşmanların önüne,
Vermedik, vermeyeceğiz,
Vatanımızı ellerine.
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Attık kendimizi sokağa,
Canlar feda olsun vatana!
İndirmeyeceğiz bayrağımızı,
Vermeyeceğiz topraklarımızı.

Şanlı Marşımız

Berfin ÖZÇELİK
Süruri Ortaokulu
7/A

Türk milleti marşıyla bütündür,
Bu marş vatanın sembolüdür,
Her bir yanı inletir durur sesi,
Anlamlı sözleriyle yazılmıştır her dizesi.
Benzeri yoktur onun asla,
Vatan, millet aşkına,
Dillerde söylenir daima,
Yaşarız hep marşımızla!
Yüksekten duyulur sesi,
Âkif’in en büyük meziyeti,
Coşkuyla hep bir ağızdan söylendi,
Korkma, bu vatan bölünmez asla!
Dalgalanıyordu bayrağımız,
O sırada okundu marşımız,
Ne güzel yazmıştı gönülden Âkif,
Gurur duydu onunla vatanımız.
Mahşere kadar gideriz bu marşla,
Başka marş istemeyiz asla!
Gür namesiyle inletirken arşı,
Söylediğimiz İstiklâl Marşı!
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İstiklâlin Hikâyesi

Betül AKSU
Süruri Ortaokulu
8/D

Kurtuluş Savaşı Samsun’a çıkışla başlamıştı,
Halk bunun bir İstiklâl Savaşı olduğunu anlamıştı,
Her tarafı bir istiklâl havası sarmıştı,
Türk milleti artık hak ettiği yeri almıştı.
Fakat yoktu bu devletin bir marşı,
Bu marş alkışlarıyla geçmeliydi arşı,
Yazmaya başladı tüm şairler bir İstiklâl Marşı,
Çünkü bir oldu halk düşmana karşı.
Marş için yarışma başlattı Millî Eğitim Bakanı,
Anlatmalıydı bu marş ay yıldızı, kanı,
Ele alacaktı tüm şairler bu kahraman vatanı,
Öveceklerdi bu devleti ayakta tutanı.

16

Âkif karar verdi bir marş yazmaya,
Döktü içindeki bütün sözleri kağıda,
Cümleleri de bu vatanın hakkını vermişti,
Ve nihayet İstiklâl Marşı sona ermişti.
Korkma’ydı ilk sözü,
Bu marş olmuştu bağımsızlığın özü,
Âkif’in üstündeydi milletin gözü,
Herkesin dilinde İstiklâl Marşı sözü.
Birinciyi belirlemek için hazırlandı,
Âkif büyük bir coşkuyla karşılandı,
Oy birliğiyle onun marşı alkışlarla kazandı,
Âkif’in anlatmak istediği sadece bağımsız bir vatandı!

12 Mart 1921

Beyza DELİBAŞOĞLU
Cemal Artüz İmam Hatip Ortaokulu
7/A

Bayrağımız ayla yazılmış bir bestedir,
Şehitlerimizin kanıyla süslenmiştir,
Uğrunda çarpışan binlerce Mehmetçiğimiz,
Bu uğurda can veren şehitlerimizdir.
Sonunda ulaşıldı zafere,
Anılmalıydı senelerce,
Toplandı bütün Millet Meclisi,
Onlar da seçti Mehmet Âkif’i.
Mehmet Âkif yazmıştı çünkü en güzelini,
Fakat istemiyordu ödülü, hediyeyi,
Hasan Basri oraya girdi,
Mehmet Âkif’i ikna etti.
Okunurken Âkif’in şiiri,
Duygulandırdı herkesi,
En iyi şekilde anlatıyordu zaferi,
O yüzden oldu Türk milletinin baş tacı.
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12 Mart

Buse Yağmur ÇELİK
Cemal Artüz İmam Hatip Ortaokulu
7/A

Mehmet Âkif yazmıştı en güzelini,
Fakat istemiyordu ödülü, hediyeyi,
Vatanına vermişti sevgisini,
12 Mart’ta kabul edildi, kalplere işleyen derin seslenişi.
İstemişti milletinin zaferini, istiklâlini,
Bu ne güzel destandı ki gönüllere taht kuran,
Bu ne güzel destandı ki imanları güçlendiren,
Bu ne güzel destandı ki yeniden dirilişimizi sağlayan.
İstiklâl Marşı ile inliyordu artık sokaklar,
Söyledikçe coşuyordu gökteki ay yıldızlı bayraklar,
Aşkla inliyordu dağlar, taşlar,
İstiklâl Marşı’mızdı zaferimize ses olan.
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Şanlı Türk

Canan ACAR
Dr. Tevfik Sağlam Ortaokulu
7/E

Gökten inmeyecek şanlı Türk bayrağı, ilelebet dalgalanacak,
Millî iradeyle yaşayacak, yurdum daima var olacak,
Tarihteki mücadelesine devam edecek, milletim hiç yılmayacak,
Başarılara imza atacak, şehitleri unutturmayacak.
İstiklâl ışığımız sönmeyecek, hep bizimle kalacak.
Yaşam devam ettikçe Türkiye yaşayacak,
Tarihini unutmayıp hep akıllarda kalacak,
Türk kimmiş, dünyaya anlatacak.
Her türlü yerde temsil edecek ülkesini,
Asla çıkarmayacak yüreğinden merhametini,
Zamanı gelecek verecek canını,
Ama hiçbir zaman çıkarmayacak yüreğinden vatanını.
Yer ile gök inleyecek Türk’ün şanından,
Gücünü alacak bayrağındaki aziz kandan,
Millî irade Türk’ün damarında akacak,
Yurdum hep daim olacak.
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Bugünlerin Yarınları

Damla YILMAZ
Hoca İshak Efendi İmam Hatip Ortaokulu
8/A

Şu bayrağın Yıldız’ı mı, Ay’ı mı?
Göğü aydınlatan?
Yoksa al rengine boyanmış şehit kanı mı?
Her karışı vatan yapan?
Yemyeşil bir ağaç ise yurdum,
Yılın her mevsimi dalında çiçek açan,
Bayraktır ona gülümseyen,
Besleyen, ışık saçan.
Yürü vatan evladı, Mehmetçik yürü!
Sen ki bu ülkeye barışı getirensin,
Olsa da karşında hainlerden bir sürü,
Sen ki geleceğin Fatih’isin!
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Vatanımın sönmeyen güneşi,
Toprağımın can veren suyusun,
Sen ki dünün bugünleri,
Bugünlerin de yarınlarısın!

Ata’mın İzinde

Deniz DALGIN
Cihangir Münir Özkul Ortaokulu
6/A

Ey kahraman Türk milleti!
Cephelerde verdiğin savaşta,
Yoktur, eşin benzerin,
Canını hiçe sayıp,
Verdiğin mücadelenin.
Bombalar yağarken üstüne,
Ya istiklâl ya ölüm diye,
Mehmetçik Ata’mın izinde,
Ebedi yolculuk şehadete.
Bir destan yazıldı şerefle, şanla,
Cesur milletimin asil kanıyla,
Bir devlet kuruldu aşkla, inançla,
Erkeğiyle, kadınıyla, çocuğuyla.
Korumak Türk istiklâlini,
Ve yaşatmak cumhuriyeti,
Andolsun ki bu söz tutulacak,
Milletim ilelebet var olacak!
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Ne Gururlu

Dilruba ALGAN
Dr. Tevfik Sağlam Ortaokulu
8/B

“Ben Türk’üm!” demek,
Vatan için can vermek,
Düşmana göğüs germek,
Ne gururludur Türk olmak!
Tarihiyle güçlü olan bir halk,
Eğilmeyen iradesiyle,
Ana kucağından kopup gelen,
Mehmetçik olmak ne gururludur!
Al beyaz denince akla, Türk bayrağının gelmesi,
Göklerdeki bayrağın hiç yere inmemesi,
İndirmeye çalışana fırsat verilmemesi,
Ne gururludur Türk olmak!
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Topraktaki şehitlerin kan kokusu,
Sardı bu vatanın etrafını,
Ana, baba yâr demeden
Vatanı korumak ne gururludur!

Âkif’in Armağanı

Dua Buse TAŞDEMİR
Süruri Ortaokulu
8/D

Yeni çıkılmıştı Kurtuluş Savaşı’ndan,
Mehmetler ayrı kalmıştı analarından, yarlarından,
Kavuşunca birbirine onca günün ardından,
Kenetlenmişti kalpler o gün en sıkısından.
Herkes olmuştu birlik,
Bu vatan uğruna olunmuştu şehit,
Onlar için yazılmalıydı bir şiir,
Bütün millet olmalıydı buna şahit.
Bir yarışma yapılacaktı,
İstiklâli en güzel kim anlatacaktı?
Şiir yazmayan bir Âkif kaldı,
Çünkü ucunda para ödülü vardı.
Katılacaktı Mehmet Âkif bu yarışmaya,
Gösterecekti özünü, sözünü,
Kazanırsa almayacaktı ödülü,
Bu da millete onun ödünü.
Seçilmişti Mehmet Âkif’in şiiri,
Aralarında en iyisi, en güzeli,
O günden bu yana söylenen bu marşın,
İstiklâl Marşı oldu adı.
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Dalgalanan Yüce Bayrağımız

Ebrar AYTAÇ
Kaptanpaşa İmam Hatip Ortaokulu
7/C

Şehitlerin kanıyla renklenen al bayrağımız,
Gökyüzünde dalgalanan yüce şanımız,
Bu vatan için can feda olsun sana,
Biricik bayrağımız!
Bayrağımız bize büyük bir armağan,
Dökülmesin hiçbir zaman yere kan,
Vatan için korumalıyız onu her an,
Anlamı büyüktür bizim için her zaman.

24

Hürriyet

Ebrar ESKİCİOĞLU
Beyoğlu Ortaokulu
6/C

Korkmak yok benim mayamda, hamurumda,
Cesaret miras bana atamdan.
Elini öptüm, dua aldım anamdan,
Bu vatana can koydum doğmadan.
Hür yaşamak damarlarımdaki kanım,
Feda olsun bu ülkeye canım!
Ey güzel yıldızım! Ey güzel ayım!
Ben Türk’üm unutmayın!
Türk olmak benim gururum,
Bayrak benim onurum,
Atam üzülmesin, dökmesin gözyaşını,
Beklerim vatanın her karışını.
Düşman kalabalıkmış, çokmuş,
Onları gömmeye benim toprağım mı yokmuş?
Silahım yârim, süngüm imanım olmuş,
Nedense düşman benden pek korkmuş.
Yurduma kötü gözle baktırmam,
Düşman ayağını toprağıma bastırmam,
Türk doğdum, Türk öleceğim!
Şehit olmaktır benim en büyük isteğim.
Bu yurda canım feda,
Kanım karışsın toprağa,
Dilimde duam, göğsümde iman,
Düşmanı bu vatana adım attırmam!
Bayrak, toprak benim yürek sızım,
Andım; Türk’üm, doğruyum, çalışkanım!
Şahidim olsun dinim, imanım!
Şehit olur, yerde yatanı utandırmam.
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Sönmeyen Işık

Elanur ÇELEBİ
Hoca İshak Efendi İmam Hatip Ortaokulu
8/A

İnsanın içinde umut olmalı,
Gücünden, şanından ilham almalı,
Ay’ına, Yıldız’ına kurban olmalı,
Herkesi kucaklayan bayrak olmalı!
Millet birlik olursa eğilmez başlar,
Birleşirse güçler, yıkılır dağlar,
Onurlu milletler yalnız vatan için ağlar,
Bayrağa değen el, yüreği dağlar.
Bayrağın rengini kanından veren,
Öyle bir millet ki hiçbir şeye boyun eğmeyen,
“Devletim var olsun!” diyerek ölen,
Bayrağına sarılıp, toprağa giren.
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Bir millet düşünün; hep birlik olsun,
Bayrak için ölmeye hevesli olsun,
Onu gördüğü zaman gözleri dolsun,
Yeter ki inmesin bayrak, göklerde dursun!

En Güzel Destanımız

Elif GÜÇLÜ
Cemal Artüz İmam Hatip Ortaokulu
7/A

Dizelere nakşetti bu milletin ruhunu,
Kahramanlar kurtardı milletin onurunu,
Büyük şair anlattı kurtuluşun yolunu,
Her Türk çekinmeden korur güzel yurdunu.
Vatan aşkıyla döktük kanımızı,
Hiç düşünmeden feda ettik canımızı,
Dizelere yazdık büyük destanımızı,
Kazıdık gönüllere İstiklâl Marşı’mızı.
Dilimizde şehadet, kalbimizde imanımız,
Hiç düşmesin yerlere kutsal sancağımız,
Ebediyen var olsun bu cennet vatanımız,
Gönüllerde, dillerde hep İstiklâl Marşı’mız.
Susmasın hiçbir zaman mübarek ezanımız,
Dalgalansın göklerde şanlı bayrağımız,
Cesaret ve istiklâl her zaman parolamız,
Gönüllerde, dillerde hep İstiklâl Marşı’mız.
Seccadeyi ıslattı gözyaşlarımız,
Budur bizim en büyük duamız,
Korusun bizi yüce Mevla’mız,
Gönüllerde, dillerde hep İstiklâl Marşı’mız.
Her zor günde semada avuçlarımız,
Hep rehberdir bize Kur’an’ımız,
Düşmana karşı her daim mesajımız,
Gönüllerde dillerde hep İstiklâl Marşı’mız.
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İstiklâl ve Hilâl Uğruna

Elif KÜLÜNK
Güzelce İmam Hatip Ortaokulu
6/B

Korkma!
Senin kanında var istiklâl,
Kimse cüret dahi edemez almak için,
Önüne çıkanları yerle yeksan edersin bunun için,
Kim göğsündeki hilâli almaya cüret ederse,
Bilsin ki karşısında yüreği iman dolu Türkler,
İstiklâl ve hilâle aşık gençler var!
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Kızıl Elma

Elif Nur AKIN
Cihangir Münir Özkul Ortaokulu
7/E

Bir gece koparıp hilâli gökten,
Bağladılar bir yıldıza,
Şavkı vuran kutsal toprakları,
Kanlarıyla suladılar.
Şûhedadan emanet bu toprak bize,
Ölürüz de çiğnetmeyiz ellere,
Vatana kem göz değmesin hele,
Şahlanırız düşmana dilde tekbirle.
Çelik bir zırhtır millî irade,
Destanı dolaşır dilden dile,
Bir anda tek yumruk olur milletim,
İz bırakır, çağlar açar Mehmet’im!
İstiklâl aşkıyla parlayan ateş,
Sönmez, yüreklerde kor demire eş,
Bir tarih yazan ceddin izinde,
Yeter ki vatanda hür olsun herkes.
Semalarda çınlıyorken selâ ve ezan,
Tek çağrıyla meydanları dolduran,
İstiklâl aşkına, hilâl aşkına
Uyan, ey diriliş nesli uyan!
Asırlardır hükmettiği topraklara sevdalı,
Geliyor Mehmetçik elinde zeytin dalı,
Yanıltmasın kalleşlerin çığlıkları,
Aşılamaz asla vatanın hudutları!
Cesaret! Yüreğimizden eksik olma,
Gökten gelen çağrıya uy ve dağılma,
Bu birliği bozabilir mi bilmem şu bela?
Doğru git! İstikamet Kızıl Elma!
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Büyük Türk Milleti

Elif Sudenaz DERE
Güzelce İmam Hatip Ortaokulu
6/B

15 Temmuz mesela,
Milletimiz bu vatana feda,
Olmasaydı ne fena,
Olamazdık burada.
İstedik, mücadele verdik, başardık,
Bu vatanı kurtardık,
Dalgalansın diye bayrağımız,
Meydanlara sığamadık.
Asildir bizim kanımız,
Esaret nedir bilmeyiz,
Yedi düvel gelse de,
Vatan bizim vermeyiz!

30

Türk’ün Gücü

Fatma Peri DEMİRCİ
Hoca İshak Efendi İmam Hatip Ortaokulu
8/A

Bizim damarımızdan akan asil kanımız,
Dalgalanır semada yıldızımız ayımız,
İrade gücümüz ile sönmez hiç ışığımız,
Türklüğe kuvvet veren, geçmişteki şanımız.
Her karışında yapıldı, özgürlük savaşımız,
Bu millet bir oldukça kesilemez başımız,
Başlangıçta bile “Korkma!” diyor marşımız,
Geçmişi unutmazsak parlayacak arşımız!
Haydi, vatan evlatları! Uyanın, kalkın artık!
Dört bir yandan geliyor düşman denilen varlık,
Koru vatanını, düşünme bile anlık,
Türk’ün öyküsü bitmez, milyonlarca asırlık!
Türk Gençliği unutma! Ata’m böyle söylüyor,
“Bütün zor koşullarda vatanı koruyun!” diyor.
Engel olamaz önüne çıkan hiç bir zorluk,
İhtiyacın olan kan damarında mevcut!
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Tek Yürek

Haydar Yağız MAMATİ
Cihangir Münir Özkul Ortaokulu
6/A

Darbeymiş, işgalmiş ne fark eder?
Vatana bir tehdit olması yeter,
Kenetlenir eller, birleşir kalpler,
Tek bir gaye için çarpar yürekler.
Mevzu vatansa teferruat gerisi,
Düşmanın gücünün yoktur bir önemi,
Tektir milletin derdi, elemi,
Değmesin bayrağına namahrem eli.
Kağnısıyla mermi taşıyan Elif’i,
Göğsünü tanka siper eden Metin’i,
Yüz yıllar geçse de değişmez çehresi,
Her Türk, bu ordunun şanlı bir neferi.

32

Laz’ı, Kürt’ü, Çerkez’i,
Bir tehdit olursa unutur her şeyi,
Fark etmez hainin türlü düzeni,
Tek yürek olur, devleşir Türk milleti.
Her daim zalimden sakınır mülkü,
Vatan sağ olsun, dilinde türkü,
Bu nidalarla bezeli dünü, bugünü,
Tüm dünyada bilinir, Türk’ün bu yönü.

Vatan

İlker YILDIRIM
Hoca İshak Efendi İmam Hatip Ortaokulu
8/D

Nice Mehmetçikler vatan aşkıyla,
Şehit olmak için can verir bayrağa,
Yolumuz dosdoğru bir hilâl uğruna,
Ben sana vatan bıraktım oğlum!
Düşman, toprağımıza göz mü dikermiş?
Dünyada bu millete güç mü yetermiş?
Bu ışık ebediyen sönmeyecekmiş,
Ben sana vatan bıraktım oğlum!
Bu şanlı vatan için varız bizler,
Yaşar hepimizin yüreğinde şehitler,
Asla tükenmez bu dünyada yiğitler,
Ben sana vatan bıraktım oğlum!
Kalpte iman, dilde dua tükenmez,
Allah’ın izniyle bu sevda bitmez,
Ebediyen bayrağımız yere inmez,
Şehitler ölmez vatan bölünmez!

33

Yıldızının Güzelliği

Kiraz ACER
Dr. Tevfik Sağlam Ortaokulu
8/B

Al kanlarla yazılan en güzel destansın,
Şanlı bayrağım göklerde gururla dalgalanansın,
Vatanına değer vermeyen varlığından utansın,
Türk’ün şanını dünyaya anlatansın.
Gençlerdir ayını, yıldızını gururlandıracak,
İstiklâl uğruna canını ortaya koyacak,
Doğusunu, batısını ayırmadan daima koruyacak,
Ulu önderini geleceğine saygıyla anlatacak.
Vaktiyle vatanım düşmanlarla dolmuştu,
Analar yiğitsiz, çocuklar öksüz kalmıştı,
Toprağımız kirlenmiş, çiçeklerimiz solmuştu,
Binlerce vatan evladı ebediyen uyumuştu.
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Vatanımız bize zorlukların armağanıydı,
Her taşımız şehit kanlarıyla kazanıldı,
Nice canlar gitti, analar evlatlarına ağladı,
Yaptıkları her mücadele vatan uğrunaydı.
En yüce emanet oldu bize, bil kıymetini,
Uğruna canlarını veren şehitleri unutma, koru hazineni,
Bil ki hiç kimse bulamaz vatanın dengini,
Ebediyen unutturma Türk’ün millî iradesini!

İstiklâl Marşımız

Medine Elif DEVECİ
Süruri Ortaokulu
6/B

Ülkemiz zor durumdaydı,
Bir zafer lazımdı bize,
Dört bir yanı düşman sarmıştı,
Ama Türk askeri gelmezdi dize.
Türk ulusu büyük mücadele verdi,
Vatan, düşmandan temizlendi,
Her yerde bayram ilan edildi,
Hür milletimiz huzura erdi.
Bu büyük zafer için,
Büyük bir marş gerekiyordu,
İşte o anda Mehmet Âkif Ersoy,
İstiklâl Marşı’nı yazıyordu.
Bir bir anlattı her şeyi,
Milletin mücadelesi tarihe kazındı,
Herkesin bilmesi, coşkuyla söylemesi için,
Şanlı marşımız yazıldı!
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İstiklâl Muharebesi

Mira Deniz GERGİN
Beyoğlu Ortaokulu
8/C

Bu vatan uğruna dört bir yanda,
Çarpışıyorlardı harp meydanında,
Memleket uğruna, namus uğruna,
Çocuk yaşta ana kuzuları.
Savaşıyordu silahsız, aç, susuz,
Kalmayalım diye yurtsuz,
Ruhuyla, inancıyla,
Aldılar bu vatanı, yenilmez Türk ordusuyla.
Bir devir nihayete eriyordu,
Vatanın tarihi yeniden yazılıyordu,
Bu şanlı destan, dökülen onlarca kan,
Tarih sayfalarında anılmalıydı.
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Toplandı yurdun dört bir yanında,
Bu zaferi kaleme almak için şairler,
Mehmet Âkif katmıştı yüreğini,
Ama istemiyordu konulan ödülü.
TBMM’de okunurken Âkif’in şiiri,
“Bir daha, bir daha!” sesleri inledi.
Gözler yine üstada çevrildi,
Yazılmıştı bir milletin istiklâli!
Kazanmıştı Mehmet Âkif’in şiiri,
İstiklâl Marşı’ydı bu eserin ismi,
Asla unutulmayacak dizelere sahipti,
Her zaman hatırlatacaktı kazanılan zaferi.

Yüreklerde inanç, takvimlerde 12 Mart,
Parayla yazılır mıydı bu millete marş?
Bağışladı Dar’ül Mesai’ye bu ödülü,
Artık Âkif’in değil ulusundu bu marş.
Ay yıldız göklerde dalgalandıkça,
Millet hilâl altında birlik oldukça,
Tarihin dilinden düşmez bu destan,
Bir daha yazdırmasın bu marşı bize yüce Yaradan!
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Bağımsızlık Mücadelemiz

Muhammed Enes CİHAN
Kaptanpaşa İmam Hatip Ortaokulu
6/D

Çanakkale’de kazandık olmadı,
Sakarya’da yendik bitmedi,
Antep’ten kovduk yetmedi,
Millî mücadele ruhu asla sönmedi.
Boyun eğmek yok, diz çökmek yok,
Ölmek var vatanı terk etmek yok,
Ne zaferler kazandık yine kazanırız,
Bize esaret yok!
Namerde geçit vermez,
Asla yok edip bölemezler,
Bizi sindiremezler,
İstiklâl Marşı’mızın sırrına eremezler.
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Ezan susmaz, bayrak inmez,
Şehit oluruz ama Mehmetler bitmez,
Ömrümüzü verir vatanımızı vermeyiz,
Bu sevdadan vazgeçmeyiz.

Hilâl ve İstiklâl

Mustafa Eray ERSOY
Cihangir Münir Özkul Ortaokulu
6/A

Dalgalanır nazlı nazlı,
Gökyüzünde al bayrağım,
Mutsuz olsam,
Alır bütün kederimi,
Onu öyle seyre dalsam.
Düşünürüm geçmişimi,
Muzaffer Türk milletini,
Birleşerek iman ile,
Yenilmezi yendiğini.
Esarete başkaldırıp,
Hakkı batıldan ayırıp,
Doğru yoldan ayrılmayıp,
İstiklâle erdiğini.
Gökte parıldayan mübarek hilâl bile,
Şehidime selam durdu,
O muhteşem, eşsiz tablo,
Milletime bayrak oldu.
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Özgürlük Marşı

Nazar PAKYÜZ
Kaptanpaşa İmam Hatip Ortaokulu
7/B

“Korkma, sönmeyecek!” demiş Mehmet Âkif Ersoy,
Sönmedi, sönmeyecek bu bayrak, bu yüce soy,
12 Mart’ta kabul edildi şanlı marşımız,
Enginlere sığmadı azmimiz, kararlığımız.
İstiklâlin, hürriyetin kabulüdür 12 Mart,
Bu al sancağı korumak artık bize şart,
Son verdik köksüzlüğe, ruhsuzluğa,
Tüm dünyaya duyurduk yüce sesimizi bu marşla.
Kahramanlığımız damarlarımıza işlemiş,
Al bayrağı, hilâli yakıp yıkacak da kimmiş?
Oldukça bu ülkede o ulu askerler,
Amaçlarına ulaşamaz, vatana göz dikmişler!
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Artık bu yoldayız geri dönmek yok,
İstiklâlimizi, gücümüzü kabullenemeyen çok,
Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak,
Bu vatanın öcü düşmanlardan alınacak.

İstiklâl Marşımız

Nazlıcan YILDIRIM
Beyoğlu Ortaokulu
8/E

Vatan için savaşmış,
Toprağa karışmış,
Yiğitlerimize armağandır,
İstiklâl Marşı’mız.
Bayrak için yazılmış,
Ay ile yıldız parlamış,
Cesaretini halkından almış,
İstiklâl Marşı’mız.
Millet için yazılmış,
Şehitler de anılmış,
Hiçbiri unutulmamış,
İstiklâl Marşı’mız.
Her satırı ayrı bir anlam,
Düşündüren, ağlatan,
Gönüllere dokunan,
İstiklâl Marşı’mız.
Şimdi dalgalanır bayrağımız,
Gururla okunur marşımız,
Göklerdedir ışığımız,
İstiklâl Marşı’mız.
Ürperir tüylerimiz,
Nerede okunursa titreriz,
Damarlarımızda hissederiz,
İstiklâl Marşı’mız.
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Birliğimizi anlatır,
Ülkemizi yansıtır,
Gücümüzü haykırır,
İstiklâl Marşı’mız.
Bayrak, marşla dalgalanır,
Okuduğumuz her yerde şanlanır,
Gür sesle haykırılır,
İstiklâl Marşı’mız.
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Türkiye’nin Onuru

Nefise DAĞISTANLI
Cemal Artüz İmam Hatip Ortaokulu
8/A

O zamanlar ülke karışıktı,
Bütün şairler yarıştı,
Mehmet Âkif Ersoy yazdı,
Vatanın marşı sayıldı.
Tarih 12 Mart’ı gösterdi,
İstiklâl Marşı kabul edildi,
Mehmet Âkif ödülü kabul etmedi,
“Vatan için canım feda” dedi.
Marşımız, İstiklâl Marşı oldu,
Herkes Âkif’le gurur duydu,
Bütün millet bu marşı okudu,
12 Mart Türkiye’nin onuru oldu.
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Hilâlin Gölgesinde Vatan

Nehir KARAARSLAN
Dr. Tevfik Sağlam Ortaokulu
7/B

Batmayan güneşsin sen,
Solmayan çiçeksin sen,
Gölgesine sığındığımız,
Yıkılmayan çınarsın sen.
Milyonları kucaklayan,
Hilâlin gölgesinde,
Cennetten bir köşe,
Bir çiçek bahçesisin sen.
Uğrunda korkusuzca savaştığımız,
Dün Çanakkale, bugün Afrin’de şehitler verdiğimiz,
Canımızı ortaya attığımız,
Yuvamızsın sen.
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Tükenmeyen bir umutsun sen,
Sönmeyen bir ışıksın sen,
Kahraman bir milleti kucaklayan,
Şehit kanlarıyla yıkanan,
Hilâlin gölgelediği kutsal vatansın sen,
Tarihe tanıklık etmiş çınar,
Büyük Türkiye’sin sen!

Bağımsız Ülkemiz

Nisa KONDAKÇI
Güzelce İmam Hatip Ortaokulu
6/B

Mustafa Kemal ve askerleri,
Bağımsızlığın simgesi,
Kazandı savaşları,
Korudu milletimizi.
Kovuldu düşmanlar ülkemizden,
Özgürüz biz bu yüzden,
Ülkemizin gücünden,
Ayaktayız biz bu yüzden.
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İstiklâl ve İstikbal

Nurdan İkbal SÖYLER
Muallim Cevdet Ortaokulu
6/C

Kadınıyla, erkeğiyle bir olup düşmanı yok eden,
Yavrularını bırakıp, örtüsü ile mühimmatı örten,
Gece gündüz demeden, korkusuzca savaşa giden,
Korksunlar vatanımıza göz dikenler, yüce Türk milletinden!
Gökyüzünün karanlığı bıraktı yerini maviliğe,
Yeryüzünün bedbahtlığı bıraktı kendini yeşile,
Düşman döküldü denize, döndü haçlı rezile,
Vatan kolay bırakılmadı, bilin gençler bize!
Bu bir rüya değil gerçek, şimdiki hâl ne hâldir?
İstiklâl ve istikbâl can ortaya koyacaksanız vardır,
Bu sevgi kuru değil, canı pahasınadır,
Düşman bitmez ama ülkemiz ayaktadır!
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İstiklâl Marşı

Rojin DEMİR
Taksim Ortaokulu
7/A

Vatan, millet hazırdı özgürlüğe,
Millet temsilcilerinin hepsi mecliste,
Tek bir eksik kalmıştı geriye,
Bir marşımız olmalıydı bizim de.
700 eser katıldı yarışmaya,
Hiçbiri terletmedi tenleri,
Bize lazımdı Âkif’in şiirleri,
Hamdullah Suphi aradı Âkif’i,
Sordu “Bu vatana çok mu gördün bir şiiri?”
Âkif ise şöyle dedi:
‘’Vadedilen o para kırdı şevkimi.’’
Hamdullah Suphi şaşırdı ilkten,
Ama haklıydı Âkif,
Ayırmalıydı parayı şiirden.
Katıldı Âkif yarışmaya,
Okundu mecliste defalarca,
Titredi gönüllerin telleri,
İşte buydu milletin şiiri.
Hey gidinin Âkif’i,
Bu millete hediyen dillerde,
Anarız seni milletçe,
İstiklâl Marşı her söylendiğinde.
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Sönmeyen Işık

Rümeysa Betül GÜZEL
Cihangir Münir Özkul Ortaokulu
8/D

Bayrağımızdaki hilâlden,
İnanç gücü geliyor,
Al bayraktaki yıldızsa,
Türklüğü temsil ediyor.
Hilâl ve istiklâl aşkıyla,
Atılırız meydanlara,
Savaş olsa, darbe olsa,
Ne yazar ki hep boşa!
Bir tehlike karşısında,
Hemen kenetleniriz,
Bu birlik ruhuyla biz,
Vatanımızı çiğnetmeyiz.
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Millî irademiz,
İndirtmez bayrakları,
Susturtmaz ezanları,
Böldürtmeyecek asla,
Bu destansı vatanı.

Kahraman Millet

Sudenaz AKGÜN
Beyoğlu Ortaokulu
8/D

Zincir vurulmuş güzelim yurduma,
Düşman saldırmış her bir yanına,
Bağımsızlığına düşkün bu millet,
Kalkmış hemen ayağa.
Kahraman ecdat savunmuş vatanı,
Perişan etmiş alçak düşmanı,
Mehmedimizin gücü ölçülmez,
Bu vatan bölünemez!
Biraz gözyaşı,
Belki biraz da kalp ağrısı,
Bunların hepsi korumak için vatanı,
Sen de gurur duy, tanı Ata’nı!
Bir şehidimiz var diye,
Veririz yedi cihanı ateşe,
Yere düşen her damla kan,
Kurşun olur döner tüm hainlere!
Bağımsızlık en önemli ilkemiz,
Seksen milyon askeriz hepimiz,
Bölemez kimse bizleri,
Vatan için siper olur gövdemiz.
Bu vatan, bu millet,
Ayrılmaz ilelebet,
Bak şu ay yıldızlı bayrağa,
Kahraman ırkına minnet et.
Kan kırmızı bayrak gökten inmez,
Bu vatanda kahraman bitmez,
Çünkü şehitler ölmez,
Vatan zaten bölünmez!
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Mehmetçik Marşı

Şevval POLAT
Cemal Artüz İmam Hatip Ortaokulu
8/C

Çocukluk oyunundan çıkarak,
Özgürlük için savaşansın,
Şehadet şerbetini,
Aşkla içensin.
Bir bahar esintisinden kaçıp,
Karı, yağmuru seçensin,
Bir tabak aşa muhtaç olup,
Namerde eğilmeyensin.
Cesaret desen bol damarlarında,
Pes etmek yok, yıkılmak yok,
“Geldikleri gibi göndeririz” dersin,
Bir avuç toprağını vermezsin.
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Marşımız korkutur düşmanı,
Anlarlar mı kırmızı beyazda ki aşkı?
Ağıtlarda Mehmetçikler,
Gönüllerde vatan aşkı.

Zaferin Sembolü

Tuba ORAL
Süruri Ortaokulu
8/D

Savaşıyorlardı yurdun dört bir yanında Mehmetçikler,
Hiç düşünmeden canlarını veriyorlardı teker teker,
Feda ediyorlardı kendilerini nice neferler,
Şehit kanıyla kazanıldı bu zafer.
Alnımızın teriyle koruduk bu milleti,
Anlatılmalıydı bu beraberlik, bu yüce sevgi,
Toplandılar tüm şairler kâğıda dökmek için istiklâl mücadelesini,
Yedi yüz yirmi dört şiirden seçilecekti, sadece bir tanesi.
Tarih bin dokuz yüz yirmi birdi,
Seçilen şiir Mehmet Âkif’in idi,
Ancak istemiyordu bu esere ödül verilmesini,
Tek isteği bu vatana bir hediye verebilmekti.
TBMM’de okundu İstiklâl Marşı,
Mehmet Âkif’in şiiri büyük bir coşkuyla karşılandı,
Dinleyenler her seferinde ayakta alkışladı,
Zaferimizin sembolüydü bu İstiklâl Marşı.

51

Korkma

Tuna ARSLANTAŞ
Kaptanpaşa İmam Hatip Ortaokulu
6/F

Biz oldukça alamazlar vatanı,
Sana namus sözü!
Mehmetçik deyip geçme,
Anasının aslan parçası!
Siper eder bedenini,
Yeter ona biraz su, biraz ekmek kurusu,
Hissedilir toprağımın kanlı kokusu,
İstiklâl bir vatan tutkusu!
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İstikbal İçin İstiklâl

Zeren SEKRETER
Beyoğlu Ortaokulu
8/E

Çoktan kararmıştı ışıkları köylerin,
Dumanı tütmez olmuştu evlerin,
Bir milleti umutsuz koyan acı mı?
Yoksa vatansızlık mı en derin?
Kalelerin duvarlarında gıcırtılı bir ses,
Bu sese kulak verip dirildi bir oldu millet,
Bir destan daha ekledi şanlı tarih sayfasına,
Bu vatanın aydınlığına uzandı bir marşla.
Parlayan, pas tutmayan cenk sanatımızla,
Sönmeyen istiklâl aşkı ateşlendi marşla,
12 Mart’ta karşılıksız yazdı paltosuz adam,
Kazanılan istiklâlin altına imza attı bu marşla.
Bir olup gür sesle okuduğumuz marşla,
Seninle anladı bayrak istiklâl olduğunu,
İstiklâl seninle anladı istikbâl olduğunu,
Anladı millet Hakk’a taptığı için, istiklâlin hak olduğunu.
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Sönmeyen Işık

Zeynep KOÇ
Hasköy Ortaokulu
7/D

Anlatılabilir mi sana olan sevgim?
Yürekler hassas, yürekler yangın,
Ay yıldız altında bir Türkiye,
Bir ölür bin diriliriz.
Sönmeyen ışığımsın huzur bulduğum,
Rüzgâr değil üstümde esen,
Şehitlerimizin soluğu,
Türkiye’m canım yurdum!
Dağı taşı karış karış,
Şehidimin kanı,
Gün birlik, beraberlik günü,
Gel sende çarpış bu vatan için.
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Sönmeyen ışığımsın huzur bulduğum,
Hilâlin altında bir Türkiye,
Aşığız sana ezelden,
Ne mutlu senin uğrunda ölene!

Aşk-ı Vatan

Züleyha TAŞKIN
Hoca İshak Efendi İmam Hatip Ortaokulu
8/A

Bayrak bizimdir, kimse elimizden alamaz,
İstiklâl Marşı’ndan başkası sevdamızı anlatamaz.
Âkif’im dedin ya “Korkma!” diye,
Bu millet Allah’tan başka kimseden korkmaz!
Dağları delecek, denizleri taşıracak güçteyiz.
Azmin neferi, Âsım’ın nesliyiz,
Tek bilek, tek devlet, tek yüreğiz,
Bizler Hz. Muhammed ümmetiyiz.
Gözler kör, kulaklar sağır, diller olmadan lal,
İnmez gökten bayrak, dinmez ezanlar.
Dalgalanır bayrakta yıldız ve hilâl,
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!
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Kurtuluş Destanı

Abdüsselam TURGUT
Güner Akın Anadolu İmam Hatip Lisesi
11/C

H

er milletin kendine özgü bir bayrağı ve marşı vardır. Bu
bayrak ve marş, kendince çeşitli anlamlar taşır. Örneğin Azeri bayrağı, Türk kültürünün, İslâm inancının ve modern
batının demokratik esaslarını anlatır. Fransa bayrağında mavi,
özgürlüğü; beyaz, eşitliği; kırmızı, kardeşliği simgeler. Türk bayrağında ise hilâl, İslamiyeti; yıldız, Türklüğü ve herkesin bildiği
üzere kırmızı şehitlerimizin kanını simgeler. İstiklâl Marşı da bayraklar gibi kendi ülkesine özgüdür; bayrak gibi taşır içinde Türklüğü, şehitliği ve imanı!
Önceleri Osmanlı Devleti’nde, her padişah kendine özgü
marşlar kullanırmış. Mahmudiye Marşı, Mecidiye Marşı, Osmaniye Marşı, Hamidiye Marşı... Bu marşlar özel günlerde, sefere çıkışlarda, fetihlerde çalınır, duygular canlandırılırmış. Fakat bunların hiçbiri vatanın ve milletin bağımsızlık mücadelesi sonucunda
söylenmiş marşlar olmamıştır. Bu vatanın bağımsızlık hikâyesini,
Kurtuluş Destanı’nı anlatan ilk ve tek marş İstiklâl Marşı’dır!
20 Nisan 1921’de cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte bir millî
marşa ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaçla beraber ülkede bir şiir
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yarışması rüzgârı esmiştir. 6 ay vakit verilmesine rağmen, ilk ayda
724 şiir yazılmıştır ki o zamanlar çok az şair vardır. Mehmet Âkif
Ersoy’da bu nadir şairlerden biridir. O da yarışmaya katılmak istemiştir ancak seçilecek olan şiir karşılığında para ödülü olduğunu duyunca vazgeçmiştir ama gelen ısrarlara dayanamayıp bir
şiir yazmış ve bu şiir karşılığında hiçbir şekilde para kabul etmemiştir. Nitekim yarışmada Mehmet Âkif Ersoy’un yazdığı İstiklâl
Marşı birinci seçilmiştir. Böylece Mehmet Âkif Ersoy, yürekleri
çelikleştiren İstiklâl Marşı’nı yazmak suretiyle İstiklâl Harbi’nin
manevi cephesinde dövüşen kahramanlardan biri olmuştur.
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Ruhların Gölgesi: Hilâl ve İstiklâl

Ahmet Talha TÜRK
Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
11/E

H

ilâl ve istiklâl… Arif Nihat Asya’nın “Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim” dizeleriyle anlattığı, Türk milletinin eşsiz değerlerini ebediyen yüklenmiş yegâne sembol:
Al bayrak. Diğer yanda Türk milletinin birleştirici ve sönmeyen gücü: İstiklâl.
İstiklâl kavramının Türk milleti adına ne ifade ettiğini anlamak için şanlı tarihimizin herhangi bir kesitine bakmak yeterli
olacaktır. Uğruna verilen mücadele hiçbir şart altında değişmemiştir. Canlar verdik, şehitlerin kanlarıyla suladık vatanımızı ancak istiklâlimizi kaybetmedik, hilâli asla yere düşürmedik.
Birinci Dünya Savaşı’nda ve Millî Mücadele yıllarında milletin
her bir ferdi tek bir amaç doğrultusunda birleşmiştir. Millî irade
ve istiklâle sahip çıkmak için herkes fedakârlık yapmıştır. Böylesine kutlu ve birleştirici değerlere sahip olmak ve uğruna canlar
verebilmek her milletin harcı değildir. Sadece kalpleri imanla çarpan; milletini, vatanını, bayrağını seven, ülkesi için doğduğu andan itibaren şehit olmaya hazır olan yiğitlerin harcıdır bu.
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1919’da Maraş’ı işgal eden Fransız askerlerinin, Türk kadınlarının peçesine uzanan ellerini, kurşunuyla engelleyen Sütçü
İmam ve yakın tarihte 15 Temmuz’da millî iradeye darbe indirmek isteyen hainleri tek kurşunla devirip şehadet şerbetini içen
Ömer Halisdemir de aynı ruh, irade, iman ve cesaretin timsalidir. Kalesinde düşman bayrağı olan beldede cuma namazı kılınmaz diyerek akın akın kaleye tırmanıp, al sancağı tekrar lâyık olduğu yerde dalgalandıran Türk milletidir. Aynı milletin torunları
15 Temmuz’da elinde sadece bayrağıyla köprüye giderek silahların, tankların karşısına dikilmiş ve şehadete koşmuştur. Türk
milleti, şanlı tarihi boyunca sahip olduğu istiklâl sevdasını Millî
Mücadele’de ve 15 Temmuz’da bir kez daha göstermiştir. Tarih
ve günümüz gösteriyor ki bu ruh, hiç eskimeyecek, daima Türk
milletinin birleştirici değeri olacaktır.
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Vatan aşkıyla yanan kalpler istiklâl diyerek atar. Cephede
verilen mücadele o kadar mukaddestir ki; binlerce kilometre
ötede destan yazdırır bir şaire. “Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber” dizeleriyle kâğıda dökülmüştür. Bir İstiklâl Marşı yazılması gündeme
geldiğinde herkesin aklına bir isim gelmesindeki sır da buradan gelir. O şair Mehmet Âkif Ersoy’dur; çünkü onun kalemi
Mehmet’imin kılıcıdır. O milletin istiklâl mücadelesini yaşayan
biridir. “Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!” dizelerini
destur bilmiş, bu yolda verdiği vaazlar ve kalemiyle daima mücadele etmiştir. Tarihe not düşecek, ruhların gölgesini haykıracak bir şair. “Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda, etmesin
tek vatanımdan beni dünyada cüda” dizelerini yazmış bir şair
“para için marş yazmam!” demiştir elbette. Kalem bulamadığı
zaman duvara kazıdığı mısralar, çoktan yüreklere işlemiş, taşmış bir tufan olmuştur 12 Mart 1921 günü meclis kürsüsünde.
İstiklâl Marşı’nı duyan her kişi, bu şiirde ruhunun hissedip söyleyemediklerini bulmuş, adeta su serpilmiştir yanan yüreklere.
O gün orada ödünç paltosuyla beş yüz lira ödülü bağışlamış bir
şair, Türk milletinin yaşadığı gururu yüzyıllar boyunca nesillere

aktaracak bir marş armağan etmiştir bizlere. “Allah bir daha bu
millete İstiklâl Marşı yazdırmasın.” derken, milletine olan inancını dile getirmiştir. İstiklâl Marşı, Türk milletinin tek vatan, tek
bayrak, tek millet, tek devlet iradesine gölge düşürmek isteyenlere uyarıcı ve hatırlatıcı nitelikte bir şiirdir.
Millî iradenin, mevzu şanlı hilâl ve istiklâl olunca nasıl tezahür ettiğini tarih boyunca birçok kez gösterdik. Yakın tarihte yaşadıklarımız gösteriyor ki milletimiz, istiklâl ve al bayrağa olan
bağlılığını asla yitirmeyecektir. Böyle bir milletin mensubu olmaktan gurur duyuyor, yüce Allah’a hamd ediyorum. Ne mutlu
Türk’üm diyene!
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Mehmet Âkif Olmak

Ahmet Yasin ALTAY
Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
9/B

M

64

ehmet Âkif Efendi, elinde bir kova suyla kurumaya yüz
tutmuş ama bir o kadar da heybetli, dalları İslâm aleminin dört bir yanına uzanan o haşmetli çınara daha fazla su,
daha fazla hayat sunmaya çalışan bir münevverdi. Fikirlerin, iktidarların, kan ve gözyaşının harman olduğu bir dönemde “bir
vatandan başka bize yatak yok” der ve mücadele ederdi. Âkif
olmak; kararlılığın, mücadelenin ve sabrın adıdır. Davası için
Balkanlar’dan Arabistan’a karış karış vatanın her yerinde hakkı
anlatmak ve düşmana karşı direnmektir. Yalnızca baytar yahut
basit bir yazar değil, vatanı için didinen ve uğraşan asil bir vatanseverdir.
Arnavut’tur, millî şairimiz fakat “ben Müslümanım” diyen
herkesi canından kabul eder. “Ebediyen sana yok, ırkıma yok
izmihlâl” der; çünkü bilir son kale olan Anadolu da giderse elden
Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Arnavut, Boşnak, tüm Müslüman’lar birer birer dağılacaklardır. Mehmet Âkif yola revan olur. Kalemiyle,
kelâmıyla Müslümanları ittihada çağırır. Çölün sıcak kumlarının
arasında Çanakkale Destanı’nı kalben görür ve yazar. Mehmet

Âkif durmaz, duramaz. Zulümler, yenilgiler ve anlaşmalarla lekelenen tarihte, vatanın son parçası olan Anadolu’yu “Değmesin
mabedimin göğsüne namahrem eli” diyerek müdâfaa eder. Silah
ve düşman tanımaz. Namus tüm memlekettir. Mehmet Âkif nefesinin yettiği her yerde sancak için, namus için bu âziz milleti kıyama çağırır. Bu çağırış Erzurum’dan Urfa’ya, Antep’ten Bursa’ya
tüm vatanı kaplar. Ateşten gömlektir mebusluk. Ankara’da en şiddetli günlerde dahi çekilmeyelim diyen O’dur. Bir gece ise yılların
getirdiği o destan boşalır dilinden. Duvarlar süslenir o destanla
gecenin karanlığında. Daha sonra ise yıkılmış bir imparatorluğun küllerinden doğan istiklâl, marşlara dökülür mısra mısra.
İstiklâl Marşı, şehit kanlarıyla sulanmış ay yıldızlı bayrağın
ve dalgalandığı her karışın anlatıldığı yüce destandır. On yıllardır verilen mücadelenin ve kaybettiklerimizin hüznünü taşıyan
lakin en sonunda kazandığımız hürriyetin ve istiklâlin marşıdır.
Mehmet Âkif olmak ise bu destana şahit olmaktır.
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Vatanım

Amra KAMER
Galata Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
11/A

V

atan anadır, vatan babadır. Soluduğum nefes, geçmişimi
bağrında saklayan toprak, yürüdüğüm yol, barındığım ev,
havada uçan özgür kuşum, bayrağıma rengini veren şehidimin
kanıdır. Küçüğünden büyüğüne, gencinden yaşlısına hepimizin
yüreği vatan için çarpar. Hepimiz vatanımızı severiz fakat farklı
şekillerde ifade ederiz bu sevgimizi. Kimimiz şehit oluruz, kimimiz yazarız, kimimiz en iyi şiirini vatan için yazar.
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Vatanım... Bir insanın dağarcığında bundan daha güzel bir
sözcük var mı? Hangi sözcük insan yüreğinde bundan daha fazla
huzur verebilir ki? Hayatta en güzel duygulardan biridir insanın
geçmişine dönüp baktığında vatanıyla ve milletiyle gurur duyması. Bu millet o kadar güzel korumuş ki toprağını, geleneğini
ve kültürünü, hayran kalmamak elde değil! Düşman dört bir
koldan saldırırken bile “ Ya istiklâl, ya ölüm! “ demiştir. Atacak
mermisi kalmadığında canını siper etmiştir toprağının uğruna.
Dünyada kaç millet, kaç ülke vardır ki bayrağının rengini şehitlerinin kanından alan?

Ülkem, dünyanın dört bir köşesine umut aşılar! Ülkem tüm
mazlumların imdat çığlığı! Ülkem, İslâm’ın bayraktarlığını yapan yegâne savaşçı! Ülkem her haliyle düşmana korku veren bir
asker. Geçmişten geleceğe, onlarca etnik kültürü bağrında büyütmüş ve yaşatmıştır. Birçok dine, dile renk katmış, varlıklarını
korumada onlara destek olmuştur. Ülkem dünyadaki tüm Müslümanların yegâne umududur, Müslümanların sesidir.
Vatanımın düşmanları her yerde fırsat kollamaktadırlar. Dıştan güçlerinin yetemeyeceklerini bilmektedirler ve öteden beri
yaptıkları gibi içten zayıflatmaya, yıkmaya kalkışmaktadırlar. Elbette buna güçleri yetmedi ve yetmeyecektir. Mevzubahis vatan
olduğunda her zerresiyle tüm yurttaşlarının birlik olduğuna şahit
oldular ve olacaklardır da. Geçmişte Çanakkale’de, Sakarya’da,
Dumlupınar’da olduğu gibi her fert yekvücut olmuştur, olacaktır; çünkü Türkiye şanlı bir geçmişe sahiptir; çünkü Türkiye Müslümanların tek umududur ve öyle olacaktır.
Allah’ın bu toprakları aziz kıldığına ve her dara düştüğümüzde Bedir Aslanları’na yardım ettiği gibi, bizlere de yardım ettiğinden şüphe duymadık ve duymuyoruz; çünkü dünyanın dört
bir köşesinden eller Türkiye için semaya kalkmaktadır. Bizler bunun bilincindeyiz, bu şuurla hareket edeceğiz ve birlik olacağız.
Sonuç olarak Mehmet Âkif’in sözleriyle diyeceğiz ki:
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.
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Korkuların Gölgesinde Sönmeyen Hilâl

Buse ERDOĞAN
Galatasaray Lisesi
Hazırlık Sınıfı

K
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orkma…

Biz korkmayız ki… Demek istediğim Türk milleti cesur, atılgan ve azimlidir. Öyle değil mi? Niye böyle başlar bizim millî marşımız? Almanlarınki gibi milletimizin üstünlüğünü, gururlu ve
şevkli bir şekilde belirtse olmaz mıydı? O zaman bu nedir, Mehmet Âkif’in sınır tanımaz mütevaziliği mi, yoksa sıkı aruz kalıbı
kurallarına uyma telaşesi mi? İkisi de değil, burada bizlere verilmek istenen bir mesaj gizli: Öyleyse korkarız, peki bizi ne korkutur? Ölüm mü? Hayır, ölümün bizi korkutmadığı en az iki bin yıldır aşikâr: Türkler bırakın korkmamayı, milâttan önce daha Orta
Asya’nın doğusunda yaşarken Çinliler ile giriştikleri mücadelelerle; ta ki çağımızda, çok değil iki bin yıl önce yaptıkları millî iradeyi koruma mücadelesiyle, ölüme gözlerini kırpmadan ve hatırı
sayılır bir çılgınlıkla yürüyebileceklerini gösterdiler.
O zaman böyle bir millete, böyle bir giriş yaraşır mı? Peki, ne
diyor sonra şair: “Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak” öyleyse
doğru, biz korkarız, en çok da bayrağımızın yere düşmesinden…

Çoğumuz bu ibareyi vatanımızı kaybetmek olarak görmekte.
Haksız da sayılmazlar: Mehmet Âkif Ersoy’un 1921 yılında yazdığı bu şiir, istiklâl mücadelesinin en hararetli günlerine denk
geliyordu, öyle ki ülkemizin her bir tarafı işgalci güçler tarafından ele geçirilmişti. Ancak şunu unutmamak gerekir ki Mehmet
Âkif Ersoy’un şiirinin bu denli beğenilmesinin ve benimsenmesinin en büyük sebebi, sadece yazıldığı günü değil, ulusumuzun
köklü geçmişini de içinde barındırması ve geleceğe atıflarda bulunulmasıydı. Öyleyse başından beri arayıp durduğumuz, ulusumuzu yönlendiren bu korku, bütün tarihimizi içine almalıydı.
Örneğin; göçebe zamanlarımızı düşünelim, bizim için vatan,
otağımızın bulunduğu her yerdi. Eğer tek derdimiz vatan korkusuysa ne gerek vardı, bir ordu-millet olmaya, binlerce amansız mücadeleye… Otağımızı Çin topraklarında kurup onların bir
alt kolu olarak yaşayabilirdik. Ancak böyle olmadı, tam tersi biz
ezelden beri hür yaşadık. Öyleyse şüphesiz, bizim ezeli ve bâki
korkumuz, vatanımızı kaybetmek değil, zincire vurulmak veya
modern anlamıyla bağımlı olmaktı.
Korku, ne kadar kötü ve işe yaramaz bir insan duygusu
olarak gözükse de psikolojik olarak kişiyi hayatta tutmaya yarar; çünkü korku hissetmek, kişiye tehlikeyi fark ettirir ve bazı
savunma önlemleri aldırır. Hal böyle olunca korkunun gerekliliğini inkâr edemeyiz. Bizim geleneksel korkumuz da birçok
sefer işe yaramış, tarihimiz boyunca bizi esaretten kurtarmıştır. Örneğin; 1918 yılında işgal güçleri donanmasıyla İstanbul
sularına vardığında Atamız, Türk insanına güvenini ve onun
bağımsızlığa olan düşkünlüğünü kanıtlarcasına, o meşhur sözünü söylemiştir: “Geldikleri gibi giderler!”. Aynı şekilde 1919
Amasya Genelgesi’nde “Milletin bağımsızlığını yine milletin
azim ve kararı kurtaracaktır” ibaresi yer almıştır. Tam da düşünüldüğü gibi olmuş, millî mücadele ordusundan bağımsız,
tamamen halkın gücünü temsil eden Kuvâ-yi Milliye oluşmuş;
hatta Maraş, Antep gibi şehirlerimiz kendi kendilerini kurtarmıştır. Bu konuda sayısız örnek mevcuttur, kısaca Türk halkının
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bağımlılık korkusunun kısa vadede mucizeler yarattığı ve ulusumuzun devamlılığını sağladığı açıktır.
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Ancak, her şeyin olduğu gibi korkunun da fazlası zararlıdır;
çünkü fazla ve uzun süren korku artık endişeye dönüşür. Bu endişe veya panik hali ise bırakın bizi savunmaya hazır hale getirmeyi, güç kazandırmayı; tam tersi beynimizi bulandırır, düşünemez veya sorgulayamayız. Sonuç olarak bizi normalde kolayca
yapabileceğimiz işlerden de mahrum bırakır. İşte tam da bu durumda bir cevaba o kadar ihtiyacımız vardır ki ne denirse densin,
inanma ihtiyacı duyarız. Mehmet Âkif’in bizi uyarmasının nedeni
de bu korku fazlalığıdır ve bu uyarı inanılmaz bir şekilde tam da
bu güne söylenmiştir. Günümüzün en büyük korkusu şüphesiz
barut kokulu kara bulutlardır; çünkü sadece bizi değil, bütün
dünyayı kaplamıştır, adeta bir salgın hastalık gibi. Bu hastalık, o
denli vahşi ve acımasızdır ki öldürmekten çekinmez, insanlara
işkence eder, evlerini ve yurtlarını harabeye çevirir. Öyle vicdansızdır ki yitip giden onca masum cana yüreği sızlamaz, tam tersi
sırıtır yaptıklarından zevk duyarcasına. Öyle günahkârdır ki onca
yaptığı yetmiyormuş gibi bütün insanlığın umut, iyilik ve mutluluk kaynağı olan tertemiz bir duyguyu: inancı, kendine günah
keçisi belirlemiştir. İşte bu korkunç hastalığın adı terördür. Fransızca bir kelimedir. Dilimizdeki anlamı ise “Dehşet verici korku”
demektir. Doğru, maalesef ki her gün bizi daha da sıkmaya başladı bu korku, öyle ki evimizden dışarı adım attığımızda büyük
bir risk alıyormuşuz gibi geliyor. Mesela kalabalık yerlere gitmekten kaçınıyoruz veya çöp konteynerlerine şüpheli gözüyle bakıyoruz. Bir kaos ortamı var sanki, kim bilir kaç aydır olağanüstü
haldeyiz ki bizim için normalleşti artık şehit ve ihanet haberlerinin birbiri ardına gelmesi. Aslında herkes farkında sorunun, bu
yüzdendir ki bir çözüm üretme yarışı süregelmekte. Ancak endişe beynimizi kitlenmiş durumda, kim bir şey düşünürse haklı
geliyor kulağa, sorgulamaktan uzağız.
Farkında mısınız birkaç parçaya bölündük? Her dilli düdüğün kendi grubu var, bizi ona göre ayırıyorlar. Sen şunlardansın,

ben de bunlardan. Birbirimizi suçluyoruz, sanki hiç düşman yokmuş gibi… Tam da terörün istediği şeyi yapıyoruz aslında, kulaklarımıza fısıldıyor hadi böyle devam edin bölündükçe bölünün
ki sizi kolay yutabileyim. Sahi terör ne ara bu kadar büyüdü ve
güçlendi, dünya çapında bir hal aldı? Evet, ses getiren saldırılar
yapıldı ancak ölüm değildi insanlığı bu denli dehşete düşüren,
tam tersi her gün karşılarında gördükleri insanlardı; çünkü her
şey şüpheliydi artık, ya o kişiden bir zarar gelirse! Başörtüsü korkutucuydu, aynı şekilde bir haç kolyesi de…
Hiç şüphesiz en büyük silahı budur terörün: Ötekileştirme!
Lafta önemli farklılıklarla insanlığı biz, siz ve onlar halinde ayırmak. Ancak biraz düşününce bunun çok da yeni bir durum olmadığını fark ediyor insan. İnsanları birbirinden farklı göstermenin birçok yolu mevcuttur. Ten rengi, din, millet, hatta farklı
düşünceler… İnsanlık tarihi boyunca bu ayrımlar sürekli sorun
yaratmış olsalar da hepsi küçük ve bir o kadar da önemsizlerdir;
çünkü önemli olan kişinin ruhudur; yaptığı iyilikler, sebep vermiş olduğu mutluluklardır… Unutmamak gerekir ki kaç parçaya
bölünürsek bölünelim, hepimiz dünya adlı bir gemide yolcuyuz.
Belli bir kesime nefret besleyip geminin o bölümünü, günümüzün taktiğiyle havaya uçurursak hep beraber batarız… Ölmemek
için birbirimize muhtacız.
İşte bu yüzden, terörü yenmenin belki de tek yolu, onun
bizden aldığı en mühim şeyi geri kazanmaktır: Birlikteliği. Terör bunu bizden, önceden olmayan, zorla öğretilen bir korkuyla
aldı, bütün insanlığı birbirine şüpheli hale getirdi ve bu endişe
içinde bizler asıl korkumuzun yani bağımlılığın sinsice bizi sarmakta olduğunu göremedik, birbirimize düşmüşken asıl düşman
gözümüzden kaçtı. Geri kazanmalıyız birlikteliği, öyleyse yenmemiz gerekir bu yalan korkuyu. Ben, sen ve o olmadan! Ayrışmadan… Ötekileşmeden ve ötekileştirmeden! Farklılıklarımızdan
farkındalıklar öğrenerek… İnançlarımızın iyilik ve güzellik öğretisi olduğunu bilerek… Kültürlerimizin ve düşüncelerimizin
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çeşitliliğinden onur duyarak… İnsan olmanın ve kardeş olmanın hazzına vararak ve birlikte olunca, birlik olunca çok daha iyi
şeyler başarabileceğimize inanarak yenmeliyiz…
Ve sonunda görmeliyiz ki binlerce yıldır sönmeyen hilâl, bu
şanlı ışık birlikteliğin ta kendisidir. Ve onu canlı tuttuğumuzda,
el ele vererek beslediğimizde bu ateş elbette terör gibi bencil bir
hastalığın üstesinden kolayca gelecektir. Öncelikle vatanımız
içinde, millî irade, egemenlik ve istiklâl tohumu olacak. Kim bilir belki de sınırları aşarak, tüm dünyaya barışı kazandıracaktır.
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İstiklâl Meşalesi

Ebru Sena YILMAZ
Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi
10/A

B

ir millet, hür bir şekilde yaşayabiliyorsa istiklâl hazinesine sahip demektir. İstiklâli olmayan bir toplum, rüzgârla
oradan oraya savrulan bir yaprak gibi yönsüz ve güçsüzdür. O
yaprağı dalında tutan şey; bağımsızlık, inanç ve milletin gösterdiği sarsılmaz iradedir.
Türk milleti, bağımsızlığı için karşısına çıkan her engeli aşmış ve aşmaya devam etmektedir. Bir milleti çepeçevre sarmalayan istiklâl, o milleti tutsak etmek için ellerini bağlamaya çalışacak olan hiçbir güce boyun eğmez. Her türlü zorluğa göğüs
germiş bir millet asla tutsak edilemez. Bağımsızlığımızı devam
ettirmek hepimizin görevidir. Geçmişte olduğu gibi şimdi ve gelecekte de özgürlüğümüzü elimizden almak isteyenler olacaktır.
Bu tehdit karşısında birlik olmak gerekir.
Bir ulusun bayrağı dalgalandıkça, o ulusun en büyük nimetlerden biri olan bağımsızlığa sahip olduğu anlaşılır. Bayrak
ki, bu iman gücüne sahip milletin vazgeçilmez yegâne sembolüdür. Bizler yaşadıkça onu elimizden kimse alamaz. Bağımsızlık, Allah inancıyla yanıp tutuşan ve hürriyeti için savaşan Türk
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milletinin en tabii hakkıdır ve şehitlerin kanlarıyla sulanmış bu
toprak parçasında yeşermeye ilelebet devam edecektir.
Toprak sıradan bir kara parçasıdır ve her yerde mevcuttur.
Ancak ona değer katan uğruna verilen mücadeleler ve feda edilen canlardır. Bugün hiçbir yere sığınmak zorunda kalmadan toprağını öpebileceğimiz bir yurdumuz varsa bu çok kıymetli şehitlerimiz sayesindedir.
İnsanlar canlılığını sürdürebilmek için nasıl ki suya muhtaçlarsa, bağımsızlık da bir o kadar şarttır; çünkü insan içgüdüsel
olarak özgür olmak ister. Konu millet olunca çok daha yoğun bir
duyguya dönüşür bu istek. Günümüzde sözde bağımsız olan ülkelerin, güçlü devletler tarafından nasıl eziyet gördüğünü acıyla
izliyoruz. Kimi zaman zulme ses çıkararak tepki göstermeye çalışıyoruz ama bu katliamı tam olarak durduramıyoruz.
“İrade” kelime anlamı olarak dilek, istek demektir. Kişi tek başına da irade sahibidir ve isteklerine ulaşabilir ama bu millî iradeye dönüşürse, milleti oluşturan fertler yıkılamaz bir güce sahip
olmuş demektir. Bu güç her zaman toprak, iman ve istiklâl için savaşmaya hazır olan milletin elinde olmalıdır. Elinde olmalıdır ki tek
millet, tek vatan, tek bayrak ve tek devlet çatısı altında bütünleşebilelim. Hak için, hürriyet için, bağımsızlık için bu bayrağı ebediyete kadar dalgalandırabilelim. En büyük servetimiz olan bu vatan toprağını, şanlı bayrağımız altında özgürce koruyabilelim. Bu
yüzdendir ki istiklâl, ilelebet millî irade gücüyle yaşamaya devam
edecektir. Halkın sönmek bilmeyen vatan aşkı hep canlı kalacaktır.
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İstiklâl aşığı, cehaletin düşmanı, millî marşımızın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’dur. Doğruluğuyla anılan, gerçekçiliğin peşinde
koşan, milliyetçi ve halkın içinden gelen bu değerli insan, şanlı
marşımızı para karşılığında asla yazmayacağını belirterek milletin gönlüne taht kurmuş, şahsına münhasır değerli bir yazardır.
Milletiyle beraber istiklâl mücadelesinde gönül birliği etmiştir.
Sonuç olarak Mehmet Âkif Ersoy’un istiklâl marşımızın son kıtasında dediği gibi “Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet /
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!”

Kahraman Atam

Emirhan ÇELİK
Güner Akın Anadolu İmam Hatip Lisesi
11/A

İ

şgal zamanı el uzattı Atam, bir güneş gibi doğdu Anadoluya! Canı pahasına tüm halk; çocuk, kadın, genç, yaşlı,
her biri koştu bu vatanı savunmaya! Böyle bir milletle, böyle bir
devletle kim baş edebilir ki?
Kurtuluş Savaşı sadece bir mücadele değildi, Türk halkının
hem sınavı hem de azmiydi! Düşmanla göğüs göğüse, nefes nefese cenk etti. Bu millet, başında muhteşem bir komutanla destanlar yazdı, tüm dünyaya söyletti!
Yıllar geçti Türk’ün gücü değişmedi. 15 Temmuz’da gösterdi
birliğini, inancını, mücadelesini! 1919’da nasılsa, bugün de döktü
kanını milletim, Kurtuluş Savaşı’nın altına imza atar gibi! Bu mücadele bitmeyecek, destanlarımız dillerden düşmeyecek! Şehit
mirası kanımız, imanımız nesilden nesile gidecek!
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“Türk” Dediğin

Emirhan PURAL
Güner Akın Anadolu İmam Hatip Lisesi
11/A

B

ağımsız olmak; bir ülkenin hiçbir baskı altında kalmadan kendi bayrağı, dili ve dini ile yaşamını devam ettirmesi ve kendi kararlarını hür iradesiyle vermesidir. Ancak kolay
elde edilen bir hazine değildir bağımsızlık! Savaşmadan, birlik
olmadan, mücadele etmeden; toprağını, milletini, bayrağını, namusunu ortada bırakıp kaçarak elde edilmez!
Kurtuluş Savaşı’nda da olduğu gibi; kadın, erkek, yaşlı, genç,
herkes elini taşın altına koymuş, canlarını bu uğurda vermeye
seve seve hazır olmuştur.
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Tarih boyunca vatan her zaman kutsal sayılmıştır. Etrafında
bunca hain, bunca aç kurt sürüsü beklerken kolay değildir Türk
olmak, zorluklara göğüs gerip ayakta kalmak! Türklük cesaret gerektirir, Türklük azim gerektirir, Türklük birlik gerektirir!
Kurtuluş Savaşı’nda da, 15 Temmuz gecesinde de kendine
yakışanı yaptı Türk ve gücünü hainlere gösterdi. Nice gaziler,
nice şehitler verdi… Bırakmadı, bırakmayacak bayrağını ellere
Türk Milleti!

Korkun Türk’ün Birliğinden

Emre EKŞİ
Güner Akın Anadolu İmam Hatip Lisesi
11/A

B

ir Kurtuluş Mücadelesi’nin ayak sesleri duyuldu yedi düvele karşı. İmanla dolu Anadolu evladı siper aldı. İngiliz’i,
Fransız’ı, İtalyan’ı, Yunan’ı geldi. Zırhlısıyla, tankıyla, topuyla geldiler ama aman vermedi Anadolu evladı. Boğazın serin sularına,
kirli emelleriyle beraber gömüldüler. Sanki etten kemikten bir
duvarmışcasına savundular bu vatanı kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla. Bir istiklâl Mücadelesi’nin neferleriydiler. Onlar için yazıldı İstiklâl Marşı! Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, Trablusgarp’ta,
Yemen’de canlarını bu vatan için kara toprağa verenler, işte onlara büyük bir borcu var bu milletin.
Daha dün gibi 15 Temmuz… Okyanus ötesindeki ülkeden
medet uman hainler, bu milletin hürriyetine pranga vurmak istediler ama halk direndi! Şühedanın kanıyla sulanmış bu vatanı
ne içerdeki ne dışarıdaki hainlere vermedi! Bu millet, öyle bir millettir ki Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i, Alevi’si, Sünni’si geçit vermez düşmana. Bir olur, beraber olur, hainleri durdurur!
“Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela / Hani
ta’una da züldür bu rezil istila” Âkif böyle özetlemiş işgali ve
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onların tuttuğu kuklaları. Anadolu’yu yakıp, yıkıp, yağmalayan,
kendine medeni diyen Avrupalı devletler, korkun Türk’ün gücünden! Korkun Türk’ün birliğinden! Nasıl direndi görün Kurtuluş
Savaşı’ndan bugüne kadar! Bu milletin bir bayrağı, bu milletin
bir marşı var! Bu halkın kahramanlıklarıyla yazılmış olan İstiklâl
Marşı! Allah bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın…

78

İstiklâl Marşımız ve Günümüz

Eren ÇITIR
Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
10/A

H

er ülkenin bağımsızlığının ve özgürlüğünün sembolü
olan bazı şeyler vardır. Bayrak ve Millî Marş bunların
en önemli olanlarıdır. İstiklâl Marşımız yedi düvele karşı verilen
Kurtuluş Savaşı sırasında yokluklar içerisinde kazanılan bir zafer
için yazılmıştır. İstiklâl Marşı şairimiz Mehmet Âkif Ersoy, yaşayışı ve davası ile tam bir vatanseverdi. Onun için vatanının, milletinin ve dininin değeri, maddi hiçbir kıymet ile ölçülmeyecek
kadar yüceydi. Bu sebeple kutsal denilebilecek görevi üstlenmeyi
en başta istememişti; çünkü vatan evlatlarının kanları ile kazandıkları bu topraklar için yazılacak bir marş karşılığında, para kazanmayı onuruna yakıştıramıyordu. Ancak yüzlerce marş yarışmaya katılmasına rağmen, bu zaferin büyüklüğünü ve değerini
anlatmaya hiçbiri kâfi gelmedi. Başta Atatürk olmak üzere, herkes aslında bu duyguları, yüreğinde en iyi yaşayanın ve marşı
yazabilecek kişinin Mehmet Âkif Ersoy olduğunu bilmekteydi.
Mehmet Âkif ısrarlar sonucunda ödülü kabul etmemek şartı ile
İstiklâl Marşı’nı yazmayı kabul etti ve yazdığı marş, mecliste herkes tarafından gözyaşları içinde dinlenerek ayakta alkışlandı.
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Mehmet Âkif Ersoy, bu toprakların yetiştirmiş olduğu en
vatansever ve en dindar insanlardan biriydi. Milleti, Kurtuluş
Savaşı’na sahip çıkmaya çağıran manevi önderlerden biriydi.
İstiklâl Marşı’nı yazmak gibi bir şerefe nail olan Mehmet Âkif Ersoy, Türklerin ebedi yurdunun tapusu olan marşımızı Türk milletine hediye etmiştir.
Mehmet Âkif böyle bir marşı yazmış ama her zamanki alçak gönüllü tavrından asla ödün vermemiştir. Ona “Bu marşı
tekrar yazabilir misiniz?” diye soranlara “Allah bir daha bu millete İstiklâl Marşı yazmayı nasip etmesin!” diyecek kadar vatan
aşığı bir insandır. Karanlık günlerden aydınlığa çıkışımızın simgelerinden biri olan İstiklâl Marşı’mızı, her Türk kelimesi kelimesine içine sindirmeli ve ecdat yadigârı bu topraklar için gerektiğinde canını bile vermekten çekinmemelidir.
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Bu bilgiler ışığında bugüne bakarsak, tıpkı kişiler gibi, milletlerin de karakteri olduğunu söyleyebiliriz. Bizim milletimizin karakteri, çok önemli değerlerle donatılmıştır. Bu değerlerden biri
de, yeri geldiğinde vatanını korumak için canından vazgeçmeyi
göze alabilmektir. Türk milleti bu yüksek karakterini, yüzyıllara
uzanan destansı tarihimizde çok kez göstermiştir. İşte bunların
sonuncusu, 15 Temmuz 2016’da tüm dünyaya millet olma dersi
verdiğimiz demokrasi zaferimizdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkemizin huzur ve refahına göz diken hain çetelerin, 15 Temmuz gecesinde yapmaya çalıştığı kalkışmayı, sokaklara dökülerek genç, yaşlı, kadın, erkek demeden milyonların
bastırdığı bir destandır 15 Temmuz.

Millî Beka

Ezgi Kübra AYAN
Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
10/A

M

illî birlik ve beraberlik, Türk milletinin hiçbir bölücü,
ayırıcı unsura yer vermemesi demektir. Bu duygu, millet olma bilinci etrafında vatandaşları birbirine bağlar. Millî birlik
ve beraberlik, sosyal adalet anlayışı içinde toplumsal dayanışmayı
gerçekleştirdiğinde, toplumun çeşitli kesimleri arasında uyumlu
bir iş birliği ve iş bölümü oluşturur. Aynı zamanda ülkede siyasi
gücün de gelişmesi bakımından önemlidir.
Devlet gücünü, ulusun birlik ve beraberliğinden alır. Aynı
milletin bir parçası olduğu inancını taşıyan partiler ve vatandaşlar, ülke ve millet çıkarları söz konusu olduğunda ortak hareket
ederek her türlü tehlikeye karşı güç birliği oluştururlar.
Ülke içinde sağlanan millî birlik ve beraberlik, askeri gücün
gelişmesine de büyük katkı sağlar. Bunun en güzel örneği Kurtuluş Savaşı’mızda verilmiştir. Millî birlik ve beraberlik içinde sosyal, siyasi, askeri ve kültürel yönden gelişen bir milletin ekonomik
ve teknolojik gücü de gelişir. Milletimizin her alanda ilerlemesi
ve gelişmesi, millî birlik ve beraberlik ortamında gerçekleşebilir.
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Atatürk’e göre millî varlığın temeli, millî bilinç ve millî birlikte
bulunmaktadır.
Kendi millî benliğimize sahip çıkarak çalışmak, Türk milletinin gelişmesini, ilerlemesini ve çağdaş uygarlık seviyesinin
üstüne çıkmasını arzulamak demektir. Millî birlik ve beraberlik, vatanın bölünmez bütünlüğü açısından oldukça önemlidir.
Cumhuriyet, egemenliğin halka ait olduğu yani halkın kendi
kendini yönettiği yönetim biçimidir. Çağımızda uygulanan yönetim biçimleri arasında demokrasinin en etkili olduğu yönetim biçimidir.
Vatandaşlar, devlet başkanını ve istedikleri partiyi seçme özgürlüğüne sahiptirler. Halk kendini yönetenleri seçebildiği gibi,
seçtiği kişileri denetleme hakkına da sahiptir. Halkın hükümetten şikâyetçi olma hakkı bulunmaktadır. Millî irade, halkın verdiği kararın, belirlediği doğruların önüne hiçbir şeyin geçemeyeceğini benimsemektir. Bu bakımdan millî irade ve cumhuriyet,
birbirinden ayrı düşünülemez. Başkanlık, referandum seçimlerinde sandıklardan çıkan sonuçlar, millî iradenin verdiği sonuçlar olarak değerlendirilir. Bu yüzden demokratik sistemlerde ve
cumhuriyette millî irade yönetimin temeli olarak görülmektedir.
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Mücadeley-i Millî

Fatma Zehra BÜYÜKSARI
Galata Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
9/D

Ö

zgürlük insanın sahip olabileceği en güzel duygudur. Özgür ülkelerde vatandaşlar, devlet başkanını ve istedikleri
partiyi seçme özgürlüğüne sahiptirler. Millî irade, halkın verdiği
kararın, belirlediği doğruların önüne hiçbir şeyin geçemeyeceğini benimsemektir. Cumhuriyet, egemenliğin halka ait olduğu
yani halkın kendi kendini yönettiği yönetim biçimidir.
Bayrak bir ülkenin bağımsızlığının sembolüdür. Bayrak, bir
ülkenin onuru ve şerefidir. Özgürlük herhangi bir şeye bağlı kalmama, tutsak olmama, dileğini dilediğin zaman yapabilme durumudur. Millî irade yani özgürlük, ayaklar altına alınıp çiğnenemez. İnsanı etkileyen tüm durumlar incelendiğinde özgürlük
belki de bunlar arasında en önemli olandır. Örneğin; başkalarının boyunduruğu altında yaşayan insanlar ve toplumlara bakıldığında onlar aslında yaşamıyor demektir; çünkü bu insanlar ve
toplumlar, başkaları ne isterse onu yapar. Kendi isteklerinin ve
duygularının hiçbir önemi yoktur. Bayrağın ve dolayısıyla bağımsızlığın önemini Mehmet Âkif Ersoy, İstiklâl Marşı’nda “O benim
milletimin yıldızıdır parlayacak! O benimdir o benim milletimdir ancak” diyerek bahsetmiştir; çünkü sancaklar bir kişinin değil milletlerin sembolüdür ve bağımsızlığı simgeler.
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Işıltının İzleri

Gamze Yağmur KÜÇÜK
Ayşe Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
11/A

İ

lk insan ile başlar yaşama tutunma mücadelesi. Ayakta
kalma, tehditlere karşı bir bütün olma, sevdiklerini bir
arada tutma endişesi… Hepsi vazgeçilmez isteklerdir dünden bugüne. Yaşama dair bu tür ihtiyaçlardır aslında insanları bir toplum, millet yapan.
Bizler yüzyıllardır özgürlüğünden ödün vermeyen, kahraman bir milletin torunlarıyız. Vaktiyle o kahramanlar, özgürlükleri için yapılması gereken ne varsa yaptılar. Bu uğurda canları
dâhil her şeylerini verdiler.
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Şanlı tarihimiz asırlardır millî irade adına nice zaferler, başarılarla doludur. Bu satırlar merhum Mehmet Âkif Ersoy’un sözlerini hatırlatıyor bana: “Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip
çıkarsan bu vatan batmayacaktır.” Belki de ölümlerin en güzelidir, şeref verenidir vatanı uğruna gözünü kırpmadan ölebilmek.
Şanlı bayrağımızı mavi gökyüzünden mahrum etmemek.
Bu cihanda tek bir vatan sevdalısı kalana kadar, asil kan damarlarda aktıkça bu, değişmez bir gerçek olarak kalacak. Hiçbir

zaman kendimize, hürlüğümüze zincir vurdurtmamalıyız. Ne
olursa olsun bağımsızlığımız için milletçe çabalamalıyız. Her
köşesi cennet olan bu vatanın, bir karış toprağına bile düşmanın ayak basmasına izin vermemeliyiz. Ey Türk evladı uyan! Bu
güzelim vatanı ölüm pahasına da olsa kimseye verme. Çalış, çabala ve geliştir kendini!
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İstiklâlden İstikbale

Hatun GÜNGÖR
Ayşe Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
11/A

İ

stiklâl Marşı gelmiş geçmiş tüm nesillerin hafızasında
önemli bir yere sahiptir ve var olduğumuz sürece saygıyla ve minnetle anacağımız ulusal marşımızdır. Bu marş, milletimizin Kurtuluş Savaşı’nda yaşadığı zorlukları anlatmaktadır.
Amacımız destanlara, marşlara konu olan bu mücadeleyi sonsuza dek yaşatmaktır. Bu cennet vatanı, Mehmet Âkif Ersoy’ un
dediği gibi dünyalar önümüze serilse bile hiç kimseye yar etmemeliyiz. Var gücümüzle yapabildiğimizin en iyisini yapmalı, her
alanda ülkemizi kalkındırmalıyız.
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Kurtuluş Savaşı’nda askerlerimiz, bayrağını korumak uğruna
canı pahasına savaşmıştır. İmkânları olmayan bir milletin, imanı
ile neler başarabileceğini ortaya koymuş, dünyaya haykırmıştır.
O dönemin en büyük devletlerine karşı aç, susuz bir şekilde mücadele verip, en gelişmiş silahlara, silahsız bir şekilde karşı koymuşlardır. Bir millet destanının yazıldığı bu savaşta tek amaç, sahip olduğumuz toprakları korumak olmuştur.
“Korkma!” sözleriyle başlayan marşımız, milletimizin küçüğünden büyüğüne kadar herkese cesaret vermiştir. En zor

zamanlarda dahi tek yürek olmayı başaran milletimiz, düşman,
birliğimizi bozabilmek için elinden gelen her şeyi yaparken, kanının son damlasına kadar savaşmaktan asla vazgeçmemiştir.
İşte bu marş, destansı mücadeleyi anlattığı için her zaman söylenmeli ve ruhu yaşatılmalıdır.
Türk milleti her zaman bağımsız yaşamıştır. Bağımsızlığı
uğruna verdiği mücadele dillerden düşmeyecek kadar büyüktür. Bastığımız her toprak parçasında, şehitlerimizin kanı vardır.
Eğer bugün hiçbir ülkenin boyunduruğu altında kalmadan hayatımıza devam ediyorsak, bunu bizler için canlarını feda etmekten
çekinmeyen, Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına borçluyuz.
Türk milleti! Savaşları ve dökülen kanları unutma! Atalarımızın milletimizi yaşatmak uğruna çabaladığı o günleri… Bu vatan kolay alınmadığı gibi, kolay da verilmeyecektir. Özgürce yaşamaya devam etmek istiyorsak, vatanımıza ve milletimize sahip
çıkmalıyız. Türk milleti yaşadığı sürece bayrağımız göklerden asla
inmeyecek ve o ışık hiç sönmeyecektir.
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Evlad-ı Fatihan

İbrahim Sami KÜÇÜK
Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
10/A

B

ayrak nedir bilir misiniz? Bayrak sadece ülkeleri simgeleyen renkli bir kumaş parçasından mı ibarettir? Asla! O,
bir milletin timsali, tarihin hatırasıdır. Değeri pamuktan, ipekten,
atlastan olmasına bağlı değildir. Onun değeri, temsil ettiği milletin kıymeti ile ölçülür. O, bir ulusun hâkimiyetini, bağımsızlığını ve şerefini temsil eder. Ona yapılan her türlü kötülük, temsil ettiği millete yapılmıştır. Nitekim kahraman milletimiz, vatan
topraklarını ve al bayrağımızı korumak için canını, malını feda
etmekte hiç tereddüt etmemiştir.
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Bayrağımız, kalemi can, mürekkebi kan asil bir ruhun; bu
cennet vatanın özgür semalarına, varlık, dirlik, birlik ve erlik adına
attığı imzadır. İslâm’ın sembolü hilâli üzerinde taşıyan bayrağımız, her bir parçası derin anlamlar içeren, tarihte uğruna yapılmış nice kahramanlıkları barındıran, sancağı altında yaşayan
kahraman milletinin, onun uğruna neleri göze alabileceğine şahit olmuştur. Şehit analarının ve babalarının evlat acısıyla yanan
yüreklerine su serpmek için Türk milletinin ona verdiği en manidar emanettir. Milletimizin uğruna akıttığı kanların anıtı değil,

kahramanlık öykülerinin yazıldığı yerdir. Bu vatana göz dikenlerle
kanımızın son damlasına kadar savaşacağımızın delilidir, ufkumuza vurulmuş inanç mührüdür. Bu vatan için oluk oluk akan
Türk kanının göklerde alev alev dalgalanışıdır. O öyle bir kandır
ki; hürriyet ve istiklâl için akarsa kutsal üniforma, o kana bulaşırsa şerefli, ten o kanla ıslanırsa şehit, toprak o kanı emerse vatan, kumaş o kanın rengini alırsa bayraktır. Kısacası o, Türk milletinin sonsuzluğa haykırışıdır.
Devletimizin 1.Dünya Savaşı’nı kaybetmesi sonucunda imzalamak zorunda kaldığı Mondros Ateşkes Antlaşması’nın maddelerine dayanarak, asılsız nedenlerle İstanbul’u ve Anadolu’yu
kuşatan İtilaf Devletleri, vatanımıza, milletimize ve namusumuza
göz dikmişti. Bunun üzerine elinde hiçbir maddi imkân bulunmamasına rağmen, büyük Türk milletinin manevi gücüne inanan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 1919 yılı Mayıs’ı içinde
Samsun’a yola çıkmış ve Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştı. Kurtuluş Savaşı’nın başladığı o yıllarda, Genelkurmay Başkanı Albay
İsmet İnönü tarafından askerlerimizi coşturacak, ulusal duygularını güçlendirecek bir ulusal marşın yazılması istenmişti. O dönemin 500 lirası (günümüzde 500 cumhuriyet altını) ise mükâfat
olarak belirlenmişti. Düzenlenen yarışmaya katılan 724 şiirin hiçbirinin ulusal marş olma niteliği taşımadığı kanaatine varıldı. Zamanın Millî Eğitim Bakanı, şiiri Mehmet Âkif Ersoy’un yazmasını istiyordu.
Mehmet Âkif, istiklâl mücadelesinin başladığı ilk günlerden
itibaren halkı bilinçlendirmek için çaba sarf ediyor, Anadolunun
her karış toprağını geziyordu. Dondurucu soğuk, kar, kış demeden, sırtında kendine ait bir paltosu bile olmadan azimle mücadelesine devam ediyordu; çünkü o bu mücadelenin sadece Türk
milletinin mücadelesi olmadığını, savaşın kaybedilmesi durumunda İslâm’ın son kalesinin de gideceğini biliyordu. Bazı arkadaşlarının yoksulluk içinde bu büyük davanın başarılamayacağını düşünerek memleketlerine dönmek arzusunda olduklarını
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duyduğunda, dilinden dökülen sözcükler gönlünün bağımsızlık
aşkıyla nasıl yanıp tutuştuğunu ifade ediyordu.
“Arkadaşlar, şunu biliniz ki bütün arkadaşlarım beni yalnız
bırakıp gitseler, ben bu Meclis-i Âli’de tek başıma kalsam da
mücadeleye ahdettim! Düşman adım adım her tarafı işgal ederek
Ankara’ya kadar gelecek olursa, ben bir elime silahı, bir elime
de Türk bayrağını alıp Elma Dağı’na çıkacağım. Burada tek
başıma son kurşunuma kadar düşmanla çarpışacağım. Sonra
da bu mukaddes bayrağı göğsüme sarıp şehit olacağım. Bu
bayrak kanımı sindire sindire emerken, ben de milletim uğruna
hayata veda edeceğim. Huzurunuzda buna ant içiyorum.”

İşte böyle bir vatanseverdi Âkif. Şiirinin mecliste kabul edildiği gün ise cebinde Zonguldak Milletvekili Hayri Bey’den aldığı
2 lirası, üstünde ise arkadaşlarıyla nöbetleşe giydikleri bir palto
vardı. Bunca maddi sıkıntıya rağmen bu kadar yüklü bir ödülü
almayı reddetmiş olan Âkif’i şiir yazmaya iten en büyük sebep
Allah’a olan imanıydı. Öyle ki rüyalarında bile mısralarla boğuşan istiklâl şairi, rivayetlere göre bir gece ansızın uyanıp kalem
bulamayınca, eline aldığı çiviyle içindeki bağımsızlık heyecanını
duvarlara dökmüştür.
“Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım,
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.”
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Böylesine bir vatan aşığının kaleminden dökülen mısralar, Türk milletinin çetin millî mücadele günlerinde duygularını
ve morallerini arttırdı. Öyle ki 1921 senesi aralık ayında cephaneye mermi taşırken, sırtındaki çocuğu ile birlikte Kastamonu
Kışlası’nda hem evladını hem cephaneye taşıdığı mermileri koruyabilmek adına donarak vefat eden Şerife Bacı’dan, yediden
yetmişe kanının son damlasına kadar savaşan adları meçhul nice
kahramanlarımız tarihe altın harflerle yazılmıştır.
Bizler, vatanı müdâfaa eden askerlerimize “Mehmetçik” diyen ecdadın torunlarıyız. Öyle ki dünyada askerine “Mehmet”

diyen başka millet yoktur. Vatanımızı kahramanca müdâfaa eden
Mehmetçiklerimizin arasına sızan, akıllarını ve ruhlarını başka
ülkelere satan hainler, 15 Temmuz 2016 gecesi yeryüzünde kaçacak delik aradılar. O gece ki, asker üniforması giymiş bir grup
teröristin, vatandaşın parasıyla alınan silahları vatandaşa doğrulttuğu, ekmeğini yediği vatana ihanet ettiği, tüm güçleriyle savunmasız halka ateş kustukları bir geceydi. Hainlerin, tonlarca
ağırlığındaki tanklar, helikopterler ve daha niceleriyle, göğsünü
düşmana siper etmiş, vatan aşkıyla yanıp tutuşan gönüllerinden
başka bir şeyi olmayan halka saldırdığı geceydi. Onlar hayâsızca
saldırdığı milletin, altı dakikada altı milyon kişiyle karşılarına dikilebileceklerini bilmiyorlardı; çünkü onların dediği vatan dağda
başlayıp çöplükte biterken, bizim bildiğimiz vatan ise yürekte başlayıp şehadetle bitiyordu. Güneşin ufukta belirdiği o vakit, bu vatan için oluk oluk akan milletin kanının, göklerde alev alev dalgalanışına şahit oldular. İstiklâl şairi Mehmet Âkif, 100 yıl önce
dile getirdiği mısralarda sanki o geceyi anlatıyordu:
“Âsım’ın nesli… diyordum ya... nesilmiş gerçek:
İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek.
Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar…
O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,
Yaralanmış tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdat inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid’i…
Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.”

O gece 249 şehit, 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı semaya. 249 baba daha ağladı evladına. “Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana âgûşunu
açmış duruyor Peygamber.” Ruhunuz şad olsun.
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Hilâl ve İstiklâl

İlayda MARAŞ
Galata Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
10/B
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illî irade, milletçe kullanılan ve hiçbir gücün etkileyemeyeceği bir kuvvettir. Millî irade halktır. Fikirlerin birleşmesinden doğan güçlü bir birliktir. Millî birliğin temelinde Atatürk milliyetçiliği vardır. Bizler bu milliyetçiliği kendi
aramızda güçlü bir şekilde hissedebiliyoruz. Diğer devletlerden
de bizi ayıran esas temel de budur. Diğer insanlar savaş aletleri
ile istediklerinin elde etmeye çalışırken, biz silah olarak içimizdeki bayrak ve vatan aşkını kullanıyoruz.
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Millî irade sadece bir milletin birbirine bağlanmasını sağlamaz. Siyasi, askeri aynı zamanda ekonomik ve teknolojik olarak da gelişmemize katkı sağlar; çünkü insanlar ne kadar çok
millî beraberlik içinde yaşarsa o kadar birbirine kenetlenir. Bunun en büyük örneği de Kurtuluş Savaşı’dır. Bu savaşta şartlar
ne kadar zor olursa olsun onları ayakta tutan iki şey vardı; dalgalanan bayrağımız ve millî irademiz. Bir diğer büyük örneğimiz
de 15 Temmuz darbe girişimidir. Bu darbeye hepimiz şahit olduk. Tüm insanlık Türk, Kürt, Laz, Çerkez ayırt etmeden yapılan
kalkışmaya engel oldu. Herkes birlik ve beraberlik içinde vatanı

korudu. Atatürk’ e göre millî varlığın temeli, millî bilinç ve millî
birlikte bulunmaktadır. Millî birlik ve beraberlik, vatan bölünmezliğinde büyük öneme sahiptir.
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İstiklâl Şairi Âkif ve İstiklâl Şuuru

Melek NAS
Kâtip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
9/E

B

ir kitapta okumuştum, İstiklâl Marşımızın büyük şairi Âkif
okunan hiçbir ezanı oturarak dinlemezmiş. Bu yüzden,
adeta Allah onu mükâfatlandırmış ve onun yazdığı marşımızı neredeyse bir asırdır ayakta, saygıyla dinletmiş. Mehmet Âkif, Türk
milletinin tarih boyunca var olan istiklâl şuurunu ve tutkusunu
bütün gerçekliğiyle eserlerine yansıtmıştır.
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“Hilâl” Âkif’in şiirlerinde sıkça kullanılan kelimelerden biridir. Ben, Âkif gibi bir şairin bu kelimeyi tesadüfen ya da sadece
vezne uydurmak için kullandığını kesinlikle düşünmüyorum.
“Yeni Ay” anlamına gelen hilâlin aynı zamanda “yenilik, doğum, taze hayat, mutluluk, sevinç ve diriliş” anlamları da vardır.
“Hilâl” kelimesini araştırırken beni hayret ve sevinç içinde bırakan bir anlamıyla daha karşılaştım. Âkif’e hayranlığım bir kat
daha arttı. Satırları karıştırmamak için, söz üzerinde gezdirilen,
ucu sivri uzunca bir gösterme aracı anlamına da geliyordu hilâl.
Âkif, simgesel bir gerçeklikle hilâl ile biz gençlere ne yapacağımızı, nerede olduğumuzu ve nereye gitmekte olduğumuzu bir
kılavuz gibi gösteriyor, işaret ediyordu. Müslümanlar için İslâm’ın

simgesi ve sembolü olarak da 7. yüzyıldan beri kullanılan hilâl,
ibadetlerin başlangıcı ve bitiş zamanlarını da göstermektedir. Bizler için en önemli ibadetlerden biri de istiklâlimiz uğruna, millî
birlik ve beraberlik içinde hareket etmektir.
Âkif’in bizleri geleceğimize yönelten ve aydınlığa çıkaran eseri,
bir dua gibi dilimizde oldukça istiklâl bizlerdedir. Millî kimliğimizin bağımsızlık yönüne her fırsatta vurgu yapan marşımızda,
tüm dünyaya haykırılan dizeler, Türk milletinin şanıdır… İstiklâl
uğrunda, namus yolunda ant içen Mehmet’in yattığı yer kalbimiz oldukça bu millet vardır… Var olacaktır!
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Hakkınızı Helâl Edin

Muhammet Furkan CİHAN
Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
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eyoğlu İstiklâl Caddesi’nde yürüyordum. Son derece
dalgın düşünceli. Son yüzyılda millet olarak atlattığımız badireleri düşünüyordum. Ne imtihanlardan geçmişti bu
millet. Düşman, gözünü milletin namusuna, vatanına, mabedine dikmişti. Gözü dönmüş Avrupa, sömürdüğü diğer topraklarla doymamış, kanlı ellerini Türk yurduna da uzatmıştı. Mabetlere girecek, ezanları susturacak, ocağını söndürecekti milletin.
Söndüremezdi, bu milletin iman dolu göğsü vardı! Çeliklere boyun eğdiren bu iman, kesmez miydi mabede değecek namahrem elini? Hangi kuvvet susturabilirdi bu milletin ezanlarını? İşte
nice vatan evladının gözünü kırpmadan canını vermesini sağlayan bu imandı. Gözü yaşlı analar evladını verseler de, vatanını,
imanını vermemişlerdi. Millete zincir vurabileceğini zanneden
Avrupa’nın bu hali, çılgınlıktan başka hiçbir şey olamazdı. İşte bu
düşünceler içerisinde yürürken bir anda gözlerim, bakışlarında
büyük acılar saklı olan gözlere takıldı, bir deri bir kemik kalmış
zavallı bir adama. Tanıyordum bu biçare adamı bir yerlerden

ancak çıkaramıyordum. Eline bir avuç toprak almış, bir kokluyor bir sayıklıyordu:
– Sensin benim en değerlimsin! Sen!
İyiden iyiye meraklanmıştım ve sordum:
– Altı üstü bir avuç toprak beyefendi. Nedir sizin için bunu
bu derece değerli kılan?
Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Bu kelimeler, mısralar… Evet, bu biçare Mehmet Âkif’in ta
kendisiydi! Şimdi Türk milletine armağan ettiği İstiklâl Marşı’nın
Millet Meclisinde okunuşunu hatırlıyorum. Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey son kıtayı okuyor:
“Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!”

Tüm salon ayakta. Alkışlar, tezahüratlar… Bütün vekiller bu
mısralar karşısında kendinden geçmiş. Marşın tekrar okunmasını talep ediyorlar. Marş tekrar okunuyor ve herkes ayakta dinliyor. İşte bu muhteşem mısraların sahibi karşımda duruyordu.
Gözlerim yaşarıyor, boğazım düğümleniyordu. Konuşmakta zorlanıyordum. Milletin duygularına tercüman olmuş bu yüce insan şimdi hasta, bir deri bir kemik haliyle yapayalnızdı. Hayır,
o bunu hak etmiyordu. Utanıyordum kendimden. Elindeki bir
avuç toprağı aldım. Kokladım, kokladım…
“Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!”

Bu mısraları okurken vatan şairi, ben de vatan toprağındaki
şehitlerin hatıralarını çekiyordum yüreğime. Acıları, fedakârlıkları
taşıyordu bu toprak. Âkif’in ellerine sarıldım. Öptüm, kokladım.
Gözyaşlarım nasır tutmuş bu ellere damlıyordu.
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“Affedin, affedin bizi efendim, lâyık olamadık sizlere, hak etmediniz siz, yalnızlığı hak etmediniz…”
Başımı tuttu kaldırdı. Gözlerimin içine baktı ve “Vatan sağ
olsun!” dedi. Vatan sağ olsun! İşte bir kez daha yüreğinde yatan
vatan aşkı her şeyin önüne geçmişti. Sarıldım ve:
“Hakkınızı helâl edin efendim. Bizlere hakkınızı helâl edin…”
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Sürüp Gelen İstiklâl Mücadelesi
Çağlardan Çağlara

Muhammet Yusuf KUTLU
Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
9/C

Y

ıllar önce başlamıştı istiklâl serüveni… Yokluğun en
derinden hissedildiği; yiyecek aş, giyecek libas, baş sokulacak yuva bulunamadığı yıllar… Yoksuldu, perişandı halk.
Gönüller huzura, suretler gülümsemeye hasret kalmıştı. Her şeyini mücadelede kaybetmiş olan halkın, bir canı kalmıştı verecek. O da fedâydı vatan için. Cephelerde askerler savaşta mazlumun umudu bu topraklar için, duâ var dillerinde anaların zafer
için… Bu fena ahvâlin içerisinde, bu yoklukta, bu yoksullukta bütün halkın kalbi bir umutla dolu: İstiklâl. Haykırıyordu vaveylasını bu âziz millet…
Taceddin Dergahı’nın karanlık koridorları belki de ilk kez bu
kadar maneviyatla dolmuştu. Mum ile aydınlanan ufak bir odada
yatağından fırlamış bir adam duvara bir şeyler kazır:
“Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım,
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.”
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Mehmet Âkif’in gözyaşı ile sulanmış duygular içerisinde nakşettiği bu mısralar, İstiklâl Marşı’nın yazılmış ilk satırlarıydı. Bir
milletin varoluş mücadelesinin destanlaşmış şiiri…
Âziz Türk ulusunun vatanı, milleti, namusu ve istiklâli için
verdiği Kurtuluş Savaşı devam ederken, halkımızı heyecanlandıracak, askerlerimize coşku verecek bir millî marş ihtiyacı doğar. Bu ihtiyaca binaen milletin marşını seçmek için bir yarışma
başlatılır.
Kâzım Karabekir, Hüseyin Suat Yalçın, Kemaleddin Kamu
gibi onlarca asker, sanatkâr ve siyasetçi katılır yarışmaya. 724 kişi
şiirleriyle aday olmuştur millî şairliğe, nesilden nesile bu kutlu
davayı anlatmaya… Ön elemeyi geçen 6 şiir vardır. Hepsi bağımsızlık ve vatan sevgisiyle yoğrulmasına rağmen hiçbiri layık değildir millî marş olmaya.
Başta Mustafa Kemal olmak üzere bütün meclis, millî marşı
Mehmet Âkif’in yazabileceğine, bu kutsal vazifeyi ancak onun
hakkıyla ifâ edebileceğine inanmaktaydı. Bunun üzerine Maarif
Vekili Hamdullah Suphi Bey, Milletvekili Hasan Basri Bey’den yakın arkadaşı olan Mehmet Âkif’i ikna etmesini rica eder. Âkif’e
para ödülünün kaldırıldığını söyler Hasan Basri Bey. Mehmet
Âkif sevinçle dolmuştur. Kalbindeki vatan ve millet aşkıyla Taceddin Dergahı’na kapanır ve her mısrası bir ömre bedel, millî
mücadelenin hülâsası niteliğindeki İstiklâl Marşımız iki gün gibi
kısa bir müddet zarfında ortaya çıkar.
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Âkif Bey, şiirini imzasız olarak meclise gönderir. Seçici kurulun her azası “Bu şiir ancak Mehmet Âkif’e ait olabilir” der;
çünkü bu şiirin ölçüsünden sesine, mısralarından kelimelerine
kadar her harfi adeta “Beni Âkif yazdı.” der gibidir.
İlk olarak kahraman ordumuza, kalpleri vatan diye atan
askerlerimize okunur bağımsızlığımızın habercisi bu yüce şiir.
Ne de olsa onlar için açılmıştı yarışma, Mehmetçiğe moral olsun diye yazılmıştı onca şiir… Ordumuzun beğenisini kazanan
İstiklâl Marşı, 1921 yılının soğuk bir 12 mart sabahı Maarif Vekili

Hamdullah Suphi Bey tarafından okunduğu sırada alkışlar bütün
meclisi inletir. Coşku ile dolmuş mebuslar İstiklâl Marşı’nın tekrar tekrar okunmasını istediği esnada alkışı sevmeyen şair, alçak
gönüllülüğü ile salonu terk eder ve kendi yazdığı şiiri dinleyemez.
500 liralık ödülü sırtındaki emanet paltoyla gezmesine rağmen
Sarıkışla Hastanesi’ndeki yaralı gazilere hibe eder.
Tam 96 yıl sonra sıcak bir Temmuz gününün gecesi, özgürlüğümüze kastetmek istedi dost görünümlü hainler. Yörük Alilerin kalmadığını, Sütçü İmamların unutulduğunu sandılar iman
savaşında. Varlığını istiklâline bağlamış bu aziz halk, tek vatan,
tek bayrak, tek devlet, tek millet inancına ve idealine sadık kalarak, boyunduruk altında yaşamaktansa, tankların altında ezilerek şehitlik makamına ermeyi yeğleyip vatanını hainlere bırakmamıştır. Bastığı yerlerin topraktan ibaret olmadığını, her karışının
şehit kanıyla sulandığının bilincindeki aziz Türk milleti, gövdesini akınlara karşı siper etmiş ve siper etmeye devam edecektir…
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İstiklâlden İstikbale

Necmettin KOSİF
Güner Akın Anadolu İmam Hatip Lisesi
10/D

T

oplumları millet, milletleri devlet yapan birtakım değerler vardır. Bunların bir kısmı inanç yoluyla bir kısmı tarihin akışı içerisinde milletlerin devletleşme sürecinde elde ettikleri değerlerdir.
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Her milletin sembolü olan bir bayrağı ya da kendini ifade
eden sembolleri daima var olmuştur. En ilkel kabilelerden başlayıp tarihin akışı içinde yerini almış devletlere varıncaya kadar
bu böyle olmuştur, olmalıdır da; çünkü aidiyetler toplumların olmazsa olmazlarıdır. Görsel olarak bu durumu ifade eden yegâne
unsur bayrak ya da bayrak işlevi gören sembollerdir. Âkif’in “Bir
hilâl uğruna Ya Rab ne güneşler batıyor” ifadesi bunun en veciz
örneğidir. Bu semboller, bir coğrafi özgürlük alanına sahip olmakla kendi varlığını devam ettirebilir. Dolayısıyla istikbâl endişesiyle ortaya çıkan yurt edinme arzusu, toplumları tarihin akışı
içinde milletleştirmiş, ardından da devlet haline dönüştürmüştür. Burada en önemli unsur bağımsızlık duygusudur. Tarih insanoğluna şunu öğretmiştir ki; bağımsızlığını yitiren toplumlar
ya asimile olmuş ya da tamamen yok olmuştur. Bu nedenle Türk

toplumunun elinde mevcut olan en önemli hazinedir istiklâl duygusu. Bu uğurda canlarını hiçe sayarak şehadet şerbetini içmeye
koşan nice nesiller gelip geçmiştir.
İstiklâli önemlidir bu milletin. Çok kez pranga vurulmak istenmiştir bu şanlı milletin istikbâl ve istiklâline. Bu millet, her girişimde “Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!” mısralarıyla karşılık vermiştir. Bunun en güzel örneği yakın zamanda
yaşamış olduğumuz 15 Temmuz hadisesindeki, milletimizin
istiklâl ve istikbâline sahip çıkma adına ortaya koymuş olduğu
üstün cesarettir. Hilâlle sembolleştirdiğimiz tüm bu değerlerimiz,
aynı zamanda istiklâlimizin ve istikbâlimizin bu coğrafyada hayat bulmuş halidir. Unutmayalım ki “Sahipsiz vatanın batması
haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır.”
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Millî İrade

Ömer Faruk ALTIN
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illet olarak bugünlere kadar birçok savaş, afet ve yıkım yaşadık. Her şeye rağmen millet olarak vatanımıza sahip çıkmayı başardık. Demokrasimizi elimizden almaya
çalışanlara karşı ırk, renk, dil ve din ayrımı yapmadan, demokrasinin gücünü gösterdik. Bizler demokrasi denilen kavramla tanışmasaydık, kölelikle, baskıyla ve zorbalıkla yönetilmeye mahkum olacaktık.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin emanet edildiği gençler olarak
bizler, milletimiz için demokrasimizi korumalıyız. Atamızın da
dediği gibi “Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil
kanda mevcuttur.”

Bir Hilâl Uğruna

Sena SARI
Galatasaray Lisesi
Hazırlık Sınıfı

M

illî irade, sözlükte yazan anlamıyla bir ulusun, hiçbir
baskı altında kalmaksızın isteğini ortaya koymasıdır.
Millî irade güçtür, duygudur, fikirdir. Asla hafife alınmaması gereken, çok önemli bir kavramdır.
Millî irade öyle bir kavramdır ki, en güçlü silahların bile,
önünde boyun eğmesini sağlayabilir. Bir vatanı kurtarmak için
gereken şey güçlü kaslar değil, sağlam bir irade ve vatana karşı
güçlü bir bağlılığa sahip olmaktır. Silah kullanmak ve savaş taktiklerini bilmek güç olarak ele alınsa da, bireysel güç olduklarını söyleyebiliriz. Fakat millî irade bireysel değildir. Tüm milletin, aynı istek ve amaç doğrultusunda ellerindeki her şeyi ortaya
koymasıdır. Bu gücün karşısında hiçbir şey duramaz.
Türk milletinde millî irade çok ön plana çıkan bir kavramdır.
Milletimiz, millî irade sayesinde ülkemizin başına gelen zorlukları atlatmıştır. Bunun örneklerini Çanakkale Savaşı’nda, daha yakın bir tarihe bakmak istersek de 15 Temmuz darbe girişiminde
görebiliriz. Bu olaylar karşısında Türk milleti evinde oturmamış,
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saklanmamıştır. Bir saniye bile tereddüt etmeden dışarı çıkmış ve vatanını canı pahasına korumuştur. Milletimiz vatanına,
istiklâle, bayrağına, hilâline ve yıldızına bağlıdır. Bu değerlerini
korumak milletimiz için çok önemlidir. Bu topraklar kolay kazanılmamıştır ve öyle kolay kaybedilmesine de izin verilmeyecektir. Ay yıldızlı bayrağımızın göklerden inmesine de kimse müsaade etmeyecektir.
Bayrağımız milletimiz için büyük önem taşır. Arapçada “hilâl”
ve “Allah” kelimeleri aynı harfleri içerdiğinden, bayrağımızda yer
aldığına dair görüşler vardır. Bana göre hilâlin temsil ettiği başka
özellikler de vardır. Ülkemizin yaşadığı olaylara bakınca, bir noktada elimizde hiçbir şey kalmamış gibi görünür. İşte bu anlarda
millî irade ortaya çıkar, vatanımızdaki ışığın tamamen sönmesine
izin vermeden, elimizdeki son güçle mücadele eder ve parıldarız. Hilâl, Ay’ın evrelerine bakıldığında en zayıf ışık verdiği ve neredeyse bitmek üzere olan halidir. Fakat bunlara rağmen yine de
son gücüyle parlamaya devam eder. Bayrak şairimiz Arif Nihat
Asya, Türk bayrağına olan bağlılığını “Tarihim, şerefim, şiirim,
her şeyim / Yeryüzünde yer beğen! / Nereye dikilmek istersen, /
Söyle, seni oraya dikeyim!” mısralarında ifade etmiş ve şiirinde
bayrağı uğruna her şeyi yapacağından bahsetmiştir.
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İstiklâl Marşımızın şairi Mehmet Âkif Ersoy’dur. Mehmet
Âkif Ersoy vatanseverliğinin yanı sıra harika bir kişiliğe sahiptir.
Yazdığı “Kahraman Ordumuza” şiiri İstiklâl Marşı olarak seçilince ve mecliste ödül alınca, borcu olmasına rağmen ödülü kabul etmemiştir. İstiklâl Marşı’nı millete armağan etmiş, bu eseri
yazmanın ordu ve millet adına bir görevi yerine getirmek olduğunu söylemiştir. Mehmet Âkif, birçok şiirinde vatanın durumundan söz etmiştir. Gözyaşları içinde yazdığı “Bülbül” şiirinde,
“Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil matem!” mısralarıyla o esnada ötmekte olan bir bülbüle sitem etmiş ve saldırı
altında bulunan vatanının haline matem duyduğunu belirtmiştir. Mehmet Âkif, “Bir hilâl uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor”

demiştir Çanakkale’deki şehitlerimize yazdığı şiirinde. Haklıydı,
o savaşta vatanını ve milletini kurtarmak isteyen yüzlerce güneş battı ama ışığımız hiç sönmeyecek. Nasıl ki güneş battıktan
sonra, aya ışığını verip geceleri parlamasını sağlarsa; işte bu vatan uğruna can veren şehitlerimizin ışığı da hilâlimizin aydınlık
kalmasını sağlayacak.
Millî irade ve istiklâl milletimiz için önem taşır. Millî irade
hafife alınmamalı ve vatan canımız pahasına da olsa korunmalıdır. Millî irademizi kullandığımız sürece bu vatanı aydınlatan
ışık hiç sönmeyecek, bayrağımız gönderinden inmeyecek, Türk
milleti hür bir şekilde yaşayacaktır. Mehmet Âkif’in de dediği gibi
“Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal!
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Can Vatandır, Vatan da Can!

Yaşar KILIÇ
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atan, üzerinde yaşanan toprak parçası değildir. Vatan, üzerinde yaşayan insanlardan uğruna canını verenler varsa
vatandır. Milletlerin hür yaşamak için bağımsızlık uğruna savaşmasına “vatan aşkı” denir. Kimi milletler bir damla bile kan dökmeden vatanın bekâsını sağlarken, kimi milletler de bekâsını kan
dökerek korur. Biz yıllardır yüz binlerce şehit vermemize rağmen
hala dimdik ayakta duran ve ilelebet duracak olan bir milletiz. Bu
zamana kadar bize karşı savaş açanlar umduklarını bulamamışlardır. Bundan sonra da bulamayacaklardır. Türkiye; geçmişiyle
adını tarihe kazımıştır, geleceğiyle de tarih yazacaktır!

Türkiye öyle bir ülkedir ki; sadece kendini savunmakla kalmaz, nerde bir mazlum görse ona yardım elini uzatmıştır ve
uzatmaya da devam edecektir. Vatan bizim için bölünmez bir
bütündür, gerektiğinde uğruna can verip can alırız! Her kim bu
bütünlüğü bozmaya çalışırsa bedelini ödeyecektir!

