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Bin do kuz yüz yir mi de gel di Yir mi üç Ni san

O gün mec lis a çıl dı co şup taş tı her_ in san

Ba ğım sız lık a te şi sar mış tı yur du o an

A ta mız dan ar ma ğan bu gün Yir mi üç Ni san

Biz e le le kar deş çe so ru nu çö zün ce dün

Yü ce mec lis a çıl dı ku rul du dev let o gün

E ge men lik u lu sun bay ra mı ol du bu gün

A ta mız dan ar ma ğan bu gün Yir mi üç Ni san

Dal ga lan dı gön der de şan lı Türk bay ra ğı mız

Ye re düş mez bi li riz o şan lı san ca ğı mız

Yü ce mil let u yan dı tü te cek o ca ğı mız

A ta mız dan ar ma ğan bu gün Yir mi üç Ni san

Ço cuk la ra su nul du A tam dan bu he di ye

Pay la şıl dı dün yây la Yir mi üç Ni san di ye

Tüm dün yây la kar deş tir A na do lum Tür ki ye

A ta mız dan ar ma ğan bu gün Yir mi üç Ni san
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Bin dokuz yüz yirmide geldi yirmi üç Nisan
O gün meclis açıldı coşup taştı her insan
Bağımsızlık ateşi sarmıştı yurdu o an
Atamızdan armağan bu gün Yirmi üç Nisan

Biz el ele kardeşçe sorunu çözünce dün
Yüce meclis açıldı kuruldu devlet o gün
Egemenlik ulusun  bayramı oldu bugün
Atamızdan armağan bugün Yirmi üç Nisan

Dalgalandı gönderde şanlı Türk Bayrağımız  
Yere düşmez biliriz o şanlı sancağımız
Yüce millet uyandı tütecek ocağımız
Atamızdan armağan bugün Yirmi üç Nisan

Çocuklara sunuldu Atam'dan bu hediye
Paylaşıldı dünyâyla Yirmi üç Nisan diye
Tüm dünyâyla kardeştir Anadolum Türkiye
Atamızdan armağan bugün Yirmi üç Nisan

Bin dokuz yüz yirmide geldi geldi Yirmi üç Nisan
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