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" Hakîr olduysa millet, ?ân?na noksan gelir sanma / Yere dü?mekle cevher, sâk?t olmaz kadr-ü
k?ymetten " (E?er millet, hor görülmü?se onun ?an?na bir eksiklik gelece?ini sanma; yere
dü?mekle cevher, de?erinden özünden bir ?ey kaybetmez!)

Görüp ahkâm-? asr? münharif s?dk u selâmetten 
Çekildik izzet ü ikbal ile bâb-? hükûmetten 

Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten 
Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez iânetten 

Hakîr olduysa millet, ?ân?na noksan gelir sanma 
Yere dü?mekle cevher, sâk?t olmaz kadr-ü k?ymetten 

Vücûdun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandand?r 
Ne gâm râh-? vatanda hak olursa cevr ü mihnetten. 

Muini zâlimin dünyada erbâb-? denaettir 
Köpektir zevk alan, sayyâd-? bi-insâfa hizmetten 

Hemen bir feyz-i bâkî terk eder bir zevk-i fânîye 
Hayat?n kadrini âli bilenler, hüsn-i ?öhretten. 

Nedendir halkta tul-i hayata bunca ra?betler 
Nedir insana bilmem menfaat h?fz-? emanetten. 

Cihanda kendini her ferdden alçak görür ol kim 
Utanmaz kendi nefsinden de ar eyler melametten 

Felekten intikam almak, demektir ehl-i idrâke 
Edip tezyid-i gayret müstefid olmak nedâmetten 

Durup ahkâm-? nusret ittihâd-? kalb-i millette 
Ç?kar âsâr-? rahmet, ihtilaf-? rey-i ümmetten 

Eder tedvîr-i âlem bir mekînin kuvve-i azmi 
Cihân titrer sebât-? pây-? erbâb-? metânetten 

Kaza her feyzini her lutfunu bir vakt için saklar 
Fütur etme sak?n milletteki za'f u betaetten 

De?ildir ?îr-i der-zencire töhmet acz-i akdam? 
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Felekte baht utans?n bi-nasib- erbab-? himmetten 

Ziya dûr ise evc-i rif'atinden izt?râridir 
hicâb etsin tabiat yerde kalm?? kabiliyetten 

Biz ol nesl-i kerîm-i dûde-i Osmaniyân?z kim 
Muhammerdir serâpâ mâyemiz hûn-? hamiyetten 

Biz ol âl-i himem erbâb-? cidd ü içtihâd?z kim 
Cihangirâne bir devlet ç?kard?k bir a?iretten 

Biz ol ulvi-nihâdân?z ki meydân-? hamiyette 
Bize hâk-i mezar ehven gelir hâk-i mezelletten 

Ne gam pür âte?-i hevl olsa da gavgâ-y? hürriyet 
Kaçar m? merd olan bir can için meydân-? gayretten 

Kemend-i can-güdâz-? ejder-i kahr olsa cellâd?n 
Müreccaht?r yine bin kerre zencîr-i esâretten 

Felek her türlü esbâb-? cefas?n toplas?n gelsin 
Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azîmetten 

An?ls?n mesle?imde çekti?im cevr ü me?akkatler 
Ki ednâ zevki âlâd?r vezâretten sadâretten 

Vatan bir bî-vefâ nâzende-i tannâza dönmü? kim 
Ay?rmaz sâd?kân-? a?k?n? âlâm-? gurbetten 

Müberrây?m recâ vü havfden indimde âlidir 
Vazifem menfaatten hakk?m agrâz-? hükümetten 

Civânmerdân-? milletle hazer gavgâdan ey bidâd 
Erir ?em?îr-i zulmün âte?-i hûn-i hamiyetten 

Ne mümkün zulm ile bidâd ile imhâ-y? hürriyet 
Çal?? idrâki kald?r muktedirsen âdemiyetten 

Gönülde cevher-i elmâsa benzer cevher-i gayret 
Ezilmez ?iddet-i tazyikten te'sir-i s?kletten 

Ne efsunkâr imi?sin ah ey didâr-? hürriyet 
Esîr-i a?k?n olduk gerçi kurtulduk esâretten 

Senindir ?imdi cezb-i kalbe kudret setr-i hüsn etme 
Cemâlin ta ebed dûr olmas?n enzâr-? ümmetten 
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Ne yâr-? cân imi?sin ah ey ümmid-i istikbâl 
Cihan? sensin azad eyleyen bin ye's ü mihnetten 

Senindir devr-i devlet hükmünü dünyaya infâz et 
Hüdâ ikbâlini h?fzeylesin hür türlü âfetten 

Kilâb-? zulme kald? gezdi?in nâzende sahrâlar 
Uyan ey yâreli ?îr-i jeyân bu hâb-? gafletten 

Hürriyet Kasidesi'nin Aç?klamas?: 

Ça??n de?er yarg?lar?n? do?ruluktan ve samimiyetten sapm?? görerek 
kendi arzumuz ve sayg?nl???m?z ile devlet kap?s?ndan ayr?ld?k. 

Kendini insan bilenler halka hizmet etmekten usanmaz, 
mürüvvet sahibi olanlar zavall?lara yard?m etmekten kaç?nmaz. 

E?er millet, hor görülmü?se onun ?an?na bir eksiklik gelece?ini sanma; 
yere dü?mekle cevher, de?erinden özünden bir?ey kaybetmez. 

Vücudun mayas?, vatan topra??d?r; 
bu vücut, ac? ve s?k?nt? içinde vatan yolunda toprak olursa, en küçük bir üzüntü
duyulmaz. 

Dünyada zalimin yard?mc?s?, a?a??l?k kimselerdir; 
insafs?z avc?ya hizmetten zevk alan ancak köpektir. 

Hayat?n de?erini ?öhretin güzelli?inden üstün tutanlar ile 
geçici zevklere ebedî feyiz tercih edilir. 

?nsanlarda hayat?n uzamas?na bunca dü?künlük nedendir; 
insan emaneti koruyaca?? yerde ondan niçin menfaat bekler? 

Ki?i dünyada herkesten kendini alçak görür, ay?planmaktan kaç?n?r, 
fakat kendi nefsinden utanmaz. 

Ak?ll? ve bilinçli olanlar?n, yapt?klar?ndan pi?man olup çal??malar?n? art?rmas? ve
bunlardan ders almas?, felekten intikam almak demektir. 

Ba?ar?n?n, üstünlü?ün de?eri, milletin gönül birli?inde durur; 
koruma ve kollama eserleri ise ümmetin dü?üncesinin çarp??mas? ile ç?kar. 
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?ktidar sahibi bir ki?inin azim gücü, dünyan?n bir düzene girmesini sa?lar; 
metanet sahibi ki?ilerin ayaklar?n? sa?lam basmas? ile cihan titrer. 

Kader, her feyzini, her lütfunu bir zaman için saklar; 
milletteki gev?eklikten, zay?fl?ktan sak?n korkma! 

Zincire vurulmu? aslana ayaklar?n?n güçsüzlü?ü töhmet de?ildir; 
bu dünyada nasipsiz himmet sahiplerinden talih utans?n. 

I??k yüksekli?in doru?undan uzaksa çaresizliktendir; 
tabiat yerde sürünen kabiliyetten utans?n. 

Biz o osmanl?lar boyunun ulu soyundan?z; 
mayam?z, bütünüyle ?ehadet kan?yla kar?lm??t?r. 

Biz o yüce hamiyetli, çal??kan ve güçlü ki?ileriz ki 
bir küçük a?iretten dünyaya hükmeden bir devlet meydana getirdik. 

Biz o yüce yarat?l??l? milletiz ki 
hamiyet meydan?nda ayaklar alt?nda toprak olmaktan bize ölüm daha iyi gelir. 

Hürriyet mücadelesi korkulu ate? olsa ne dert, 
yi?it olan bir insan gayret meydan?ndan kaçar m?? 

Cellâd?n can yakan kemendi ac?mas?z bir ejder bile olsa, 
yine bin defa esaret zincirinden daha iyidir. 

Felek her türlü eziyet yollar?n? toplas?n gelsin, 
millet yolunda hizmetten dönersem kahpeyim. 

Bu yolda çekti?im ac?lar, s?k?nt?lar an?ls?n; 
bunun en basit zevki bile vezirlikten, sadrazaml?ktan daha iyidir, yücedir. 

Vatan, bir vefas?z alayc? sevgiliye dönmü?, 
a?k?na ba?l? olanlar? gurbet ac?lar?ndan ay?rm?yor. 

Korkudan, yalvarma yakarmadan uza??m; 
benim yan?mda görevim menfaatimden, hakk?m hükûmetin kötü niyetlerinden daha
üstündür. 

Ey adaletsiz, milletin yi?itleriyle mücadeleden sak?n; 
senin zulmünün k?l?c? hamiyet kan?n?n ate?i kar??s?nda erir. 

Zulüm ile, i?kence ile hürriyeti ortadan kald?rmak ne mümkün; 
e?er kendinde bir güç görüyorsan insano?lundan idraki kald?rmaya çal??. 

Source http://tll.ibu.edu.ba/tr/department-news/2017/hurriyet-kasidesi-namik-kemal.html 4/5



Hürriyet Kasidesi - Nam?k KEMAL

Gönülde çal??ma gevheri, elmas cevherine benzer; 
a??rl???n tesirinden, bask?n?n ?iddetinden ezilmez. 

Ey hürriyetin güzel yüzü, sen ne büyüleyici imi?sin. 
gerçi esaretten kurtulduk derken senin a?k?n?n esiri olduk. 

?imdi kalbi fethedecek güç sendedir, güzelli?ini gizleme; 
güzelli?in, milletin nazarlar?ndan ebediyete kadar uzak kalmas?n. 

Ey gelece?in umudu, sen ne can dostuymu?sun; 
dünyay? bütün üzüntü ve s?k?nt?lar?ndan kurtaran sensin. 

Hükmetme ça?? senindir, hükmünü dünyaya geçir; 
allah yüceli?ini her türlü belâlardan korusun. 

Ey yaral? kükreyen aslan, senin gezdi?in güzel sahralar zulmün köpeklerine kald?, 
art?k gaflet uykusundan uyan!
Nam?k Kemal
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