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İSTİKLAL MARŞI 
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 Hakk'a tapan milletimin istiklal. 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşanın. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşanın! 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşanın. 
Y ırtanm dağlan, enginlere sığmam, taşanın. 

Garbın af"akını 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 va'dettiği günler Hakk'ın; 
Kim bilir, belki yann, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: 
Düşün altındaki 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 vanmı alsın da Huda, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. 

Ruhumun senden İlahi, şudur ancak emeli: 
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. 
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, 
Her cerihamdan İlahi, boşanıp kanlı yaşım, 
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na'şım; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başım. 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! 
Olsun artık dökülen kanlanmın hepsi helal. 
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal; 
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; 
Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal! 

Mehmet .Akif ERSOY 



Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 
kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 
isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve 
cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde 
bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân 
ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve 
cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş 
bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün 
kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış 
ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten 
daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip 
olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu 
iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit 
edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 
Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, 
damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

 Mustafa Kemal ATATÜRK

GENÇLİĞE HİTABE 







SUNU 

"Eğitim" kavramı yaşam boyu süren çok önemli bir etkinliktir. 

Eğitim süreci ilk çağlardan beri sürekli olarak gelişim göstermektedir. 

Teknolojinin gelişim göstermesiyle birlikte, yeni bilgi ve iletişim 

teknolojileri eğitim sürecinde hızla kullanılmaya başlanmıştır. 

Günümüzde pek çok problemin çözümünde eğitimin etkin bir 

şekilde kullanılması gereklidir. Pek çok çaba ve çözümün içinde bilişim 

teknolojisi, geleneksel araçlar arasından sıyrılarak öne çıkmaktadır. öne 

çıkan bu teknolojiyle birlikte gelişen ve önemini giderek artıran
yöntemlerden birisi de yer, zaman yaş sınırlaması olmayan uzaktan 

eğitimdir. 

Uzaktan eğitim yolu ile eğitim görmekte olduğunuz Açık Öğretim 

Lisesinde, Genel Müdürlük olarak sizlere sunduğumuz hizmetlerden 

birisi de ders kitaplarımızdır. Uzaktan eğitim ilkerine uygun olarak 

hazırlanan bu ders kitabı lise müfredat programlarına uygun olarak 

hazırlanmaktadır. Hazırlanan bu ders kitabı müfredat programlarında 

meydana gelen değişikliklere uygun olarak yenilenmekte ve 

güncellenınektedir. 

Bu ders kitabından yaralanacak olan öğrencilerimize başarılar 

diliyor, ders kitabının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür 

ediyoruz. 



Açık Öğretim Okulları Daire Başkanlığı









































































































" On sekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı milletvekili  seçilebilir."
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Resim 4. 2: Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu


























































































