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İstiklal Marşı



Hasan AYCIN

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, gönüllerde yer etmiş tarihimizdeki en 
değerli şahsiyetlerdendir. O, sadece İstiklal Marşı’nı ülkesine armağan 
etmiş bir şair değil, Arapça, Farsça ve Fransızca dillerinde usta, 
kültür ve tarihimizde derin izler bırakmış değerli bir mütefekkirdir. 
Eğitimcilikten gazeteciliğe, veterinerlikten milletvekilliğine kadar 
birçok alanda ehil ve hüner sahibi olmasıyla da ilham alınacak en 
özel örneklerdendir. 

Çalışma ve disiplinle sahip olduğu fikri ve manevi zenginlikleri, 
hakikatin ve kendi insanının yeniden dirilişine adadı. İstiklâl 
döneminin savaş ikliminde, yoksullukla kavrulmuş  ve yıpranmış 
topluma hizmet etti, gençliğe umut aşıladı, erdemle yoğrulmuş 
medeniyet ufkunu hedef gösterdi.

Esenler Belediyesi olarak 3 yıl önce şairimizin şiirlerini, usta 
karikatüristlerin kalemleriyle birleştirmeye, onların çizgileriyle 
canlandırmaya başladık. Şairimizin 84. vefat yıl dönümünde ise 
sadece ‘İstiklâl Marşı’mızın dizelerini / anlamını çizgiye yansıtıyoruz. 
‘Akif’in Çizgisi - 3’ aracılığıyla onu, rahmetle ve sanatın incelikleriyle 
yad ediyor, bu topraklara sunduğu güzelliklerin kendisini ve bizi 
sonsuza kadar terk etmemesini diliyoruz. 
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AKİF’İN YOLUNDA TAM BAĞIMSIZ
BİR ÇİZGİ ANLAYIŞI

Mehmet
AM BAĞIMSIZ

ÂKİF’İNÂKİF’İNÂKİF’İN
AKİF’İN Y
BİR ÇİZ

İtt ihad-ı İslam düşüncesinin savunucusu, milli mücadelenin en büyük destekçisi olan Mehmet 
Akif Ersoy, hayatı boyunca bu toprakların tam bağımsızlığı için mücadele etmişti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ona tevdi ett iği görevi hiç çekinmeden yüklenmiş ve gerektiğinde 
mum ışığında, yatt ığı odanın duvarlarına gece - gündüz kalemle İstiklâl Marşı’nı kazımış ve bu 
destanı ülkemize “Bir daha yazılmamak” duasıyla armağan etmişti.

*

Mehmet Akif Ersoy, şiirlerinde özellikle egemen güçlerin Türk milletine aşılamak istediği 
karamsarlık duygularını yıkmış, onun yerine ‘Vatan sevgisi’, ‘İstiklâl mücadelesi’ ve ‘İman’ 
duygularını harekete geçiren panzehir üretmişti.  

Her türlü sömürgeci zihniyete ve tarassuta karşıydı. Bu tavrını bütün eserlerinde görmek 
mümkündü.

Edebiyat tarihinden ‘İstiklal Marşı’nı, Çanakkale Şehitleri’ni ve ‘Safahat’ı çıkarırsanız, Mehmet 
Akif’in emperyal güçlere karşı yaktığı hürriyet ateşi sönük kalır. Mehmet Akif’siz ‘Milli mücadele 
dönemi edebiyatı’nı düşünmek, Türk edebiyatına yapılacak en büyük saygısızlıktır.

*
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Mehmet Akif’in yaktığı ateş, bizim bu konudaki yolumuzu aydınlatt ı bir bakıma. Edebiyatt a 
olduğu gibi sanat alanında özellikle karikatür dalında bağımsız çalışmalarımızı yürütmek adına, 
Esenler Kültür Müdürlüğü ve Esenler Sanat Evi olarak, ‘Akif’in Çizgisi’ sergisini geleneksel hale 
getirdik.

‘Akif’in Çizgisi 1 - 2’ karma sergileri, Akif’in Safahatı’ndan yola çıkarak profesyonel çizerler 
tarafından yorumlanmıştı. Bu yıl 3.sünü gerçekleştirdiğimiz ‘Akif’in Çizgisi - 3’ sergisinde bir 
değişiklik yaparak hem konsepti ‘İstiklâl Marşı’ olarak belirledik hem de yetenekli çizerler, 
profesyonel çizerlerle birlikte eserlerini sergileme fırsatı yakaladı.

Yarışmaya hayli ilgi olduğu gibi genç çizerlerimizin profesyonelleri aratmayan eserleri bize umut 
verdi. Bu vesileyle ‘Akif’in Çizgisi Karikatür Yarışması’nı uluslararası bir statüye kavuşturmak ise 
en büyük arzumuz.

*

Esenler Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Esenler Sanat Evi tarafından yürütülen 
Akif’in Çizgisi - 3 sergisine en başından beri destek veren Esenler Belediyesi Başkanı Sayın M. 
Tevfik Göksu’ya özellikle teşekkür ederiz. 

Nice tam bağımsız çizgilere. ..

Demirhan Kadıoğlu
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İstiklal Marşı
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.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal! 

Kahraman ırkıma bir gül! ne bu şiddet bu celal?  

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal,  

Hakkıdır, Hak’ka tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.  

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım;  

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım;  

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.  

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar.  

“Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın!  

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 

Doğacaktır sana vaadettiği günler Hak’kın;  

Kimbilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı!  

Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı.  

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;  

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

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.

Ruhumun senden, ilahi şudur ancak emeli; 

Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli!  

Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli,  

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli 

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım; 

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır ruh-i mücerret gibi yerden naşım;  

O zaman yükselerek arşa değer belki başım! 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal; 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal!  

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. 

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;  

Hakkıdır, Hak’ka tapan milletimin istiklal! 
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İstiklal Marşı
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.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal! 

Kahraman ırkıma bir gül! ne bu şiddet bu celal?  

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal,  

Hakkıdır, Hak’ka tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.  

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım;  

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım;  

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.  

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar.  

“Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın!  

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 

Doğacaktır sana vaadettiği günler Hak’kın;  

Kimbilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı!  

Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı.  

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;  

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

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.

Ruhumun senden, ilahi şudur ancak emeli; 

Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli!  

Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli,  

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli 

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım; 

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır ruh-i mücerret gibi yerden naşım;  

O zaman yükselerek arşa değer belki başım! 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal; 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal!  

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. 

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;  

Hakkıdır, Hak’ka tapan milletimin istiklal! 
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İstiklal Marşı
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.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal! 

Kahraman ırkıma bir gül! ne bu şiddet bu celal?  

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal,  

Hakkıdır, Hak’ka tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.  

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım;  

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım;  

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.  

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar.  

“Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın!  

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 

Doğacaktır sana vaadettiği günler Hak’kın;  

Kimbilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı!  

Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı.  

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;  

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

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.

Ruhumun senden, ilahi şudur ancak emeli; 

Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli!  

Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli,  

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli 

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım; 

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır ruh-i mücerret gibi yerden naşım;  

O zaman yükselerek arşa değer belki başım! 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal; 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal!  

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. 

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;  

Hakkıdır, Hak’ka tapan milletimin istiklal! 
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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.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal! 

Kahraman ırkıma bir gül! ne bu şiddet bu celal?  

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal,  

Hakkıdır, Hak’ka tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.  

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım;  

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım;  

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.  

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar.  

“Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın!  

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 

Doğacaktır sana vaadettiği günler Hak’kın;  

Kimbilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı!  

Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı.  

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;  

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

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.

Ruhumun senden, ilahi şudur ancak emeli; 

Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli!  

Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli,  

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli 

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım; 

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır ruh-i mücerret gibi yerden naşım;  

O zaman yükselerek arşa değer belki başım! 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal; 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal!  

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. 

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;  

Hakkıdır, Hak’ka tapan milletimin istiklal! 
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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.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal! 

Kahraman ırkıma bir gül! ne bu şiddet bu celal?  

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal,  

Hakkıdır, Hak’ka tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.  

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım;  

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım;  

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.  

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar.  

“Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın!  

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 

Doğacaktır sana vaadettiği günler Hak’kın;  

Kimbilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı!  

Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı.  

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;  

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

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.

Ruhumun senden, ilahi şudur ancak emeli; 

Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli!  

Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli,  

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli 

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım; 

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır ruh-i mücerret gibi yerden naşım;  

O zaman yükselerek arşa değer belki başım! 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal; 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal!  

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. 

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;  

Hakkıdır, Hak’ka tapan milletimin istiklal! 
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İstiklal Marşı
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.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal! 

Kahraman ırkıma bir gül! ne bu şiddet bu celal?  

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal,  

Hakkıdır, Hak’ka tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.  

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım;  

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım;  

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.  

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar.  

“Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın!  

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 

Doğacaktır sana vaadettiği günler Hak’kın;  

Kimbilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı!  

Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı.  

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;  

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

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.

Ruhumun senden, ilahi şudur ancak emeli; 

Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli!  

Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli,  

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli 

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım; 

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır ruh-i mücerret gibi yerden naşım;  

O zaman yükselerek arşa değer belki başım! 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal; 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal!  

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. 

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;  

Hakkıdır, Hak’ka tapan milletimin istiklal! 
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İstiklal Marşı
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.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal! 

Kahraman ırkıma bir gül! ne bu şiddet bu celal?  

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal,  

Hakkıdır, Hak’ka tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.  

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım;  

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım;  

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.  

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar.  

“Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın!  

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 

Doğacaktır sana vaadettiği günler Hak’kın;  

Kimbilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı!  

Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı.  

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;  

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

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.

Ruhumun senden, ilahi şudur ancak emeli; 

Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli!  

Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli,  

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli 

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım; 

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır ruh-i mücerret gibi yerden naşım;  

O zaman yükselerek arşa değer belki başım! 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal; 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal!  

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. 

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;  

Hakkıdır, Hak’ka tapan milletimin istiklal! 



Mehmet ÂKİF’İN 3

19
Ahmet ÇAKIL



20

İstiklal Marşı
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.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal! 

Kahraman ırkıma bir gül! ne bu şiddet bu celal?  

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal,  

Hakkıdır, Hak’ka tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.  

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım;  

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım;  

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.  

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar.  

“Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın!  

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 

Doğacaktır sana vaadettiği günler Hak’kın;  

Kimbilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı!  

Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı.  

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;  

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

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.

Ruhumun senden, ilahi şudur ancak emeli; 

Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli!  

Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli,  

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli 

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım; 

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır ruh-i mücerret gibi yerden naşım;  

O zaman yükselerek arşa değer belki başım! 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal; 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal!  

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. 

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;  

Hakkıdır, Hak’ka tapan milletimin istiklal! 
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İstiklal Marşı
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.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal! 

Kahraman ırkıma bir gül! ne bu şiddet bu celal?  

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal,  

Hakkıdır, Hak’ka tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.  

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım;  

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım;  

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.  

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar.  

“Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın!  

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 

Doğacaktır sana vaadettiği günler Hak’kın;  

Kimbilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı!  

Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı.  

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;  

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

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.

Ruhumun senden, ilahi şudur ancak emeli; 

Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli!  

Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli,  

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli 

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım; 

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır ruh-i mücerret gibi yerden naşım;  

O zaman yükselerek arşa değer belki başım! 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal; 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal!  

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. 

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;  

Hakkıdır, Hak’ka tapan milletimin istiklal! 
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İstiklal Marşı
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.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal! 

Kahraman ırkıma bir gül! ne bu şiddet bu celal?  

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal,  

Hakkıdır, Hak’ka tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.  

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım;  

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım;  

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.  

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar.  

“Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın!  

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 

Doğacaktır sana vaadettiği günler Hak’kın;  

Kimbilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı!  

Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı.  

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;  

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

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.

Ruhumun senden, ilahi şudur ancak emeli; 

Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli!  

Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli,  

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli 

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım; 

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır ruh-i mücerret gibi yerden naşım;  

O zaman yükselerek arşa değer belki başım! 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal; 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal!  

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. 

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;  

Hakkıdır, Hak’ka tapan milletimin istiklal! 
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İstiklal Marşı
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.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal! 

Kahraman ırkıma bir gül! ne bu şiddet bu celal?  

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal,  

Hakkıdır, Hak’ka tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.  

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım;  

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım;  

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.  

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar.  

“Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın!  

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 

Doğacaktır sana vaadettiği günler Hak’kın;  

Kimbilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı!  

Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı.  

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;  

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

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.

Ruhumun senden, ilahi şudur ancak emeli; 

Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli!  

Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli,  

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli 

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım; 

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır ruh-i mücerret gibi yerden naşım;  

O zaman yükselerek arşa değer belki başım! 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal; 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal!  

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. 

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;  

Hakkıdır, Hak’ka tapan milletimin istiklal! 
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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.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal! 

Kahraman ırkıma bir gül! ne bu şiddet bu celal?  

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal,  

Hakkıdır, Hak’ka tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.  

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım;  

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım;  

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.  

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar.  

“Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın!  

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 

Doğacaktır sana vaadettiği günler Hak’kın;  

Kimbilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı!  

Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı.  

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;  

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

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.

Ruhumun senden, ilahi şudur ancak emeli; 

Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli!  

Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli,  

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli 

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım; 

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır ruh-i mücerret gibi yerden naşım;  

O zaman yükselerek arşa değer belki başım! 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal; 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal!  

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. 

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;  

Hakkıdır, Hak’ka tapan milletimin istiklal! 
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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.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal! 

Kahraman ırkıma bir gül! ne bu şiddet bu celal?  

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal,  

Hakkıdır, Hak’ka tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.  

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım;  

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım;  

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.  

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar.  

“Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın!  

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 

Doğacaktır sana vaadettiği günler Hak’kın;  

Kimbilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı!  

Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı.  

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;  

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

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.

Ruhumun senden, ilahi şudur ancak emeli; 

Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli!  

Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli,  

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli 

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım; 

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır ruh-i mücerret gibi yerden naşım;  

O zaman yükselerek arşa değer belki başım! 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal; 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal!  

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. 

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;  

Hakkıdır, Hak’ka tapan milletimin istiklal! 
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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.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal! 

Kahraman ırkıma bir gül! ne bu şiddet bu celal?  

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal,  

Hakkıdır, Hak’ka tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.  

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım;  

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım;  

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.  

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar.  

“Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın!  

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 

Doğacaktır sana vaadettiği günler Hak’kın;  

Kimbilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı!  

Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı.  

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;  

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

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.

Ruhumun senden, ilahi şudur ancak emeli; 

Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli!  

Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli,  

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli 

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım; 

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır ruh-i mücerret gibi yerden naşım;  

O zaman yükselerek arşa değer belki başım! 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal; 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal!  

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. 

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;  

Hakkıdır, Hak’ka tapan milletimin istiklal! 
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İstiklal Marşı
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.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal! 

Kahraman ırkıma bir gül! ne bu şiddet bu celal?  

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal,  

Hakkıdır, Hak’ka tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.  

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım;  

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım;  

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.  

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar.  

“Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın!  

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 

Doğacaktır sana vaadettiği günler Hak’kın;  

Kimbilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı!  

Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı.  

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;  

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

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.

Ruhumun senden, ilahi şudur ancak emeli; 

Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli!  

Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli,  

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli 

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım; 

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır ruh-i mücerret gibi yerden naşım;  

O zaman yükselerek arşa değer belki başım! 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal; 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal!  

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. 

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;  

Hakkıdır, Hak’ka tapan milletimin istiklal! 

İstiklal Marşı
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İstiklal Marşı
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.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal! 

Kahraman ırkıma bir gül! ne bu şiddet bu celal?  

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal,  

Hakkıdır, Hak’ka tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.  

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım;  

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım;  

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.  

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar.  

“Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın!  

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 

Doğacaktır sana vaadettiği günler Hak’kın;  

Kimbilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı!  

Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı.  

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;  

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

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.

Ruhumun senden, ilahi şudur ancak emeli; 

Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli!  

Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli,  

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli 

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım; 

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır ruh-i mücerret gibi yerden naşım;  

O zaman yükselerek arşa değer belki başım! 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal; 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal!  

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. 

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;  

Hakkıdır, Hak’ka tapan milletimin istiklal! 

İstiklal Marşı
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İstiklal Marşı
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.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal! 

Kahraman ırkıma bir gül! ne bu şiddet bu celal?  

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal,  

Hakkıdır, Hak’ka tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.  

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım;  

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım;  

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.  

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar.  

“Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın!  

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 

Doğacaktır sana vaadettiği günler Hak’kın;  

Kimbilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı!  

Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı.  

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;  

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

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.

Ruhumun senden, ilahi şudur ancak emeli; 

Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli!  

Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli,  

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli 

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım; 

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır ruh-i mücerret gibi yerden naşım;  

O zaman yükselerek arşa değer belki başım! 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal; 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal!  

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. 

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;  

Hakkıdır, Hak’ka tapan milletimin istiklal! 
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İstiklal Marşı
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.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal! 

Kahraman ırkıma bir gül! ne bu şiddet bu celal?  

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal,  

Hakkıdır, Hak’ka tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.  

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım;  

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım;  

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.  

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar.  

“Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın!  

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 

Doğacaktır sana vaadettiği günler Hak’kın;  

Kimbilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı!  

Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı.  

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;  

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

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.

Ruhumun senden, ilahi şudur ancak emeli; 

Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli!  

Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli,  

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli 

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım; 

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır ruh-i mücerret gibi yerden naşım;  

O zaman yükselerek arşa değer belki başım! 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal; 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal!  

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. 

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;  

Hakkıdır, Hak’ka tapan milletimin istiklal! 
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İstiklal Marşı
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.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal! 

Kahraman ırkıma bir gül! ne bu şiddet bu celal?  

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal,  

Hakkıdır, Hak’ka tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.  

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım;  

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım;  

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.  

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar.  

“Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın!  

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 

Doğacaktır sana vaadettiği günler Hak’kın;  

Kimbilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı!  

Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı.  

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;  

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

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.

Ruhumun senden, ilahi şudur ancak emeli; 

Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli!  

Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli,  

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli 

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım; 

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır ruh-i mücerret gibi yerden naşım;  

O zaman yükselerek arşa değer belki başım! 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal; 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal!  

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. 

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;  

Hakkıdır, Hak’ka tapan milletimin istiklal! 
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İstiklal Marşı
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.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal! 

Kahraman ırkıma bir gül! ne bu şiddet bu celal?  

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal,  

Hakkıdır, Hak’ka tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.  

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım;  

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım;  

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.  

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar.  

“Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın!  

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 

Doğacaktır sana vaadettiği günler Hak’kın;  

Kimbilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı!  

Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı.  

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;  

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

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.

Ruhumun senden, ilahi şudur ancak emeli; 

Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli!  

Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli,  

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli 

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım; 

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır ruh-i mücerret gibi yerden naşım;  

O zaman yükselerek arşa değer belki başım! 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal; 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal!  

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. 

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;  

Hakkıdır, Hak’ka tapan milletimin istiklal! 
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İstiklal Marşı
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.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal! 

Kahraman ırkıma bir gül! ne bu şiddet bu celal?  

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal,  

Hakkıdır, Hak’ka tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.  

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım;  

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım;  

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.  

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar.  

“Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın!  

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 

Doğacaktır sana vaadettiği günler Hak’kın;  

Kimbilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı!  

Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı.  

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;  

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

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.

Ruhumun senden, ilahi şudur ancak emeli; 

Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli!  

Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli,  

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli 

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım; 

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır ruh-i mücerret gibi yerden naşım;  

O zaman yükselerek arşa değer belki başım! 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal; 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal!  

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. 

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;  

Hakkıdır, Hak’ka tapan milletimin istiklal! 
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İstiklal Marşı
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.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal! 

Kahraman ırkıma bir gül! ne bu şiddet bu celal?  

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal,  

Hakkıdır, Hak’ka tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.  

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım;  

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım;  

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.  

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar.  

“Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın!  

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 

Doğacaktır sana vaadettiği günler Hak’kın;  

Kimbilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı!  

Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı.  

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;  

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

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.

Ruhumun senden, ilahi şudur ancak emeli; 

Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli!  

Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli,  

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli 

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım; 

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır ruh-i mücerret gibi yerden naşım;  

O zaman yükselerek arşa değer belki başım! 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal; 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal!  

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. 

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;  

Hakkıdır, Hak’ka tapan milletimin istiklal! 
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İstiklal Marşı
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin y ıldızıdır parlayacak; 

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül! ne bu şiddet bu celal? 

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal, 

Hakkıdır, Hak’ka tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım; 

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım; 

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar. 

“Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın! 

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.

Doğacaktır sana vaadett iği günler Hak’kın; 

Kimbilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı! 

Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı. 

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı; 

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

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.

Ruhumun senden, ilahi şudur ancak emeli;

Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli! 

Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli, 

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli 

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım;

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,

Fışkırır ruh-i mücerret gibi yerden naşım; 

O zaman yükselerek arşa değer belki başım! 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal;

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal! 

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; 

Hakkıdır, Hak’ka tapan milletimin istiklal! 
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İstiklal Marşı
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.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal! 

Kahraman ırkıma bir gül! ne bu şiddet bu celal?  

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal,  

Hakkıdır, Hak’ka tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.  

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım;  

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım;  

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.  

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar.  

“Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın!  

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 

Doğacaktır sana vaadettiği günler Hak’kın;  

Kimbilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı!  

Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı.  

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;  

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

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.

Ruhumun senden, ilahi şudur ancak emeli; 

Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli!  

Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli,  

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli 

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım; 

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır ruh-i mücerret gibi yerden naşım;  

O zaman yükselerek arşa değer belki başım! 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal; 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal!  

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. 

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;  

Hakkıdır, Hak’ka tapan milletimin istiklal! 
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İstiklal Marşı
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.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal! 

Kahraman ırkıma bir gül! ne bu şiddet bu celal?  

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal,  

Hakkıdır, Hak’ka tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.  

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım;  

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım;  

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.  

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar.  

“Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın!  

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 

Doğacaktır sana vaadettiği günler Hak’kın;  

Kimbilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı!  

Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı.  

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı;  

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

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.

Ruhumun senden, ilahi şudur ancak emeli; 

Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli!  

Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli,  

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli 

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım; 

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır ruh-i mücerret gibi yerden naşım;  

O zaman yükselerek arşa değer belki başım! 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal; 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal!  

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. 

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;  

Hakkıdır, Hak’ka tapan milletimin istiklal! 
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“Karikatür Yarışması”na katılan tüm 
çizerlerimize teşekkür eder, kazanan 

çizerleri tebrik ederiz .
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Nurullah Şimşek/Ankara1.

Korkma
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592. Önder Önerbay/Balıkesir

Nakış Nakış Kurtuluş
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İlham
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Milletimin İstiklal
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Ya İstiklal Ya Ölüm
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Al Sancak




