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İSTİKIAL MARŞI
Mehmed Akif Ersoy' un
Büyük Millet Meclisi tarafından
192 l' de resmi milli marş olarak
kabul edilen ş i i ri.
L

_j

hareketiyle
"hymne national"
karşılığı bir milli marş ihtiyacı ll. Mahmud
döneminden beri zaman zaman hissedilmiştir. Özellikle Avrupa devlet temsilcileriyle yapılan törenlerde gündeme gelen
bu ihtiyacın. resmi bir statüsü olmaksı
zın değişik padişahlar zamanında birbirin den farklı güfte ve bestele rin oku nmasıyla gi d erild i ğ i bilinm ektedir. Böylece
bestesini Donizetti Paşa ' nın yaptığ ı Mahmudiye ve Mecidiye, Necib Paşa ' nın Hamidiye, Guatelli Paşa'nın Marş - ı Sultani
besteleri milli marş gibi söylenmiştir. ll.
Meşrutiyet'ten sonra bazı Batılı sanatkarların bestelerinin benimsenmesi veya
Batılı kompozitörlere bir milli marş hazırlatılması gibi teşebbüsler olmuşsa da
bunlar gerçekleşmemiştiL
Osmanlılar'da, Batılılaşma

beraber

Fransızca'daki

Milli Mücadele'nin başlarında Mehmed
Akifin "Ordunun Duası" adlı manzumesinin Ali Rifat (Çağatay) tarafından yapılan
bestesi . Erkan- ı Harbiyye-i Umümiyye reisliğince bütün askeri biriikiere okunmak

üzere tam im edilmiştir. I. Büyük Millet
Meclisi'nin ilk günlerinde kurulan hey'et-i
irşadiyyelerin. gezileri sırasında edindikleri izienimler doğrultusunda Erkan-ı
Harbiyye reis vekili Miralay İsmet Be.Y'e
(inönü) bir istiklal marşma olan ihtiyacı
belirtmeleri, meseleyi ilk defa resmi olarak gündeme getirmiştir. İsmet Bey'in
meseleyi İcra Vekilieri Heyeti'nde ortaya
koymasından sonra konu Maarif Vekaleti'ne havale edilmiş, Maarif Vekili Rıza
Nur'un imzasını taşıyan 18 Eylül 1920 tarihli bir tamimle milli marşın şartları valiliklere duyurulmuş. tamim bi r süre
sonra Hakimiyet-i Milliye gazetesinde
de yayımlanmıştır (7 Teşrinisan i 13371
1920).
Başvuru süres inin son günü olan 21
Kanunuewel 1920 tarihinde gönderilen
şiirlerin sayısı 724'tür. Ancak bunların
arasında milli marş güftesi olmaya layık
bir şiir bulunamadığından o tarihte Maarif vekili olan Hamdullah Suphi (Tanrıöver).
Karesi (Balıkesir) mebusu Hasan Basri'ye
(Çantay) böyle bir şiiri Mehmed Akif'ten
beklediğini söyleyere k onun yazması
için aracı olmasını ister. Hasan Basri'nin,
Mehmed Akifin marş için hükümetçe konan SOO lira mükafatı kabul etmediğin
den yarışmaya katılmadığını belirtınesi
üzerine Hamdullah Suphi bu şartın Akif
Bey için kaldırılabileceğini ifade eder. Bunun üzerine Mehmed Akif bir süreden
beri üzerinde çalışmakta olduğu eserini
tamamlar ve Maarif Vekaleti'ne gönderir. Bu arada İstiklal Marş ı . "Kahraman
Ordumuza" ithafıyla ilk defa Sebilürreşdd dergisinde (sy. 468, 17 Şubat 1337/
1921). dört gün sonra da Kastamonu'da
çıkmakta olan Açıksöz gazetesinde yayımlanır.

İstiklal M arşı. Maarif Vekaleti'nden
gönderilen bir tezki r e ile Büyük Millet
Meclisi'nin 26 Şub at 1921 t arihli oturu munda gündeme alını r. Meclisin Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığında yapılan
1 Mart 1921 tarihli oturumunda Hasan
Basri Bey'in takriri üzerine söz alan Hamdullah Sup hi. yarışmaya katılan şiirlerden
yedisinin vekiHetçe istenen şartlara uygun görüldüğünü, ancak kendisinin Mehmed Akif'in şiirini beğendiğini söyleyerek
tamamını okumuş ve her kıtanın arkasından sürekli alkışlar gelmiştir. Meclisin
konuyla ilgili üçüncü ve son oturumu 12
Mart 1921 'de Abdülhak Adnan (Adıvar)
başkanlığında yapılmış. meclise sunulan
altı takrir arasından Hasan Basri'nin
"Mehmed Akif Bey'in şiirinin tercihan ka-

bulü" teklifi oylanarak büyük çoğunlukla
kabul edilmiştir. Artık r esmi hale gelen
marş Hamdullah Suphi tarafından bir defa daha okunmuş ve bütün mebuslarca
ayakta alkışlanmıştır. Hasan Basri Çantay,
Mustafa Kemal Paşa'nın marş okunurken sıraların önünde ayakta dinlediğini
ve sürekli alkışladığını kaydeder (Akifname, s. 73) . Mehmed Akif soo lira mükafatı. faki r müslüman kadın ve çocukları
na iş öğreterek sefaletierine son vermek
amacıyla kurulan Darü lmesai'ye hediye
etmiştir(Nalbantoğlu. s. 140-141).
İstiklal Marşı için yarışmaya katılan diğer

724 ş i ir ve şairleri h akkında bilgi yoktur. Yalnız şartlara uygun olduğu belirtilerek bastırılıp mebuslara dağıtılan yedi
şiirden altısının metni bazı kaynaklarda
verilmiştir (Çantay, s. 73-77; iz. s. 130-133).
Bu şiirleri yazanlar arasında Hüseyin Suat (Yalç ı n) ve Kemaleddin Kami de (Kamu)
bulunmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili araş
tırmalarda Tımalı Hilmi. Muhittin Saha
(Pars). Kazım Karabekir gibi baz ı kişilerin
yarışmaya katıldıkları ifade edilmişse de
bunlardan yalnız Kazım Karabekir'in şii r i
bilinmektedir.
Yunan ordularının Anadolu içlerine kadar yayıldığı. Sevr Antiaşmas ı 'nın imzalandığı . cephelerden çeşitli haberlerin
geldiği. Milli Mücadele'nin ve meclisin en
heyecanlı aylarının yaşandığ ı bir sırada
gündeme gelen İstiklal Ma rşı. Mehmed
Akif'i n de aynı duyguları yoğun olar ak
yaşadığı gün lerinin mahsulü o l muştur.
Onunla ilgili hatıralarda şairin. İsti klal
Marşı'nın bazı mısralarını henüz yarışma
ya katı lma kararı vermeden yazdığı. katıldığı gün lerde de Taceddin Dergahı ' n
daki odasında zaman zaman vecd ve istiğ r ak haline geldiği ifade edilmektedir.
M arşın böyle bir atmosf eri yansıtm ı ş olduğu . kendisinin de daha sonra bunu Satah a t'ına almayar ak, "O benim değ i l milletimindir" demesinden ve son günlerinde hasta yatağında , "Allah bu millete bir
daha İstiklal Marşı yazdırmasın " terneonisinden de anlaşılmaktadır.
İstiklal Marşı. gerek nazım tekniği gerekse muhteva bakımından herhangi bir
milli marş güftesinin çok ilerisinde Türk
edebiyatının en güzel li ri k - hamasi şiir
lerinden dir. Son kıtası beş mısra olmak
üzere dörder mısralık on kıtadan oluşan
ve aruzla yazılan şiirin her kıtasının bütün
mısraları tam kafiyelidir ve her kıtanın ,
temayı oluşturan duygu ile uyumlu ton
ve vurguların yer aldığı sağlam bir yap ı s ı
vardır. İlk iki kıtada bayrağa hitap eden
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şair

onun milletin varlığıyla beraber ebedi
istiklalini müjdeler. Şair üçüncü ve dördüncü kıtalarda Türk milleti adına konuş
makta, ebedi hürriyet aşkı ve imanıyla
Batılılar'ın maddi güçlerine direneceğini
söylemektedir. Türk askerine hitap eden
beşinci ve altıncı kıtalar, üstünde yaşadı
ğımız yerlerin alelade bir toprak değil vatan olduğunu. onların düşmana çiğnetil
memesi gerektiğini telkin eder. Yedinci
ve sekizinci kıtalarda şair sevilen pek çok
şey kaybedilse bile vatanın kaybedilmemesini ve ezan seslerinin kesilmemesini
niyaz eder. Dokuzuncu kıtada bu duası
kabul edildiği takdirde kendi ruhunun da
vecd içinde yükse leceğ ini söyler. Nihayet
son kıtada yine bayrağa dönerek ona ve
milletine ebediyen çöküş olmayacağını ,
hürriyetin ve istiklalin ebediyen onun
hakkı olduğu müjdesini tekrar eder. Tam
bir bütünlük gösteren şiirde mecaz ve
semboller de ifadeyi zengin l eştirmiştir.
Milletin iradesine ve Allah'ın mürninlere vaad ettiği zaferin er geç gerçekleşe
ceğine inanan Mehmed Akifin şiirindeki
özelliklerden biri de milli ve ulvi değerler
le dini motifleri dengeli bir şekilde kıta
lara yerleştirmesidir. Bayrak, hilal, yıldız ,
hak, hürriyet, istiklal. yurt, millet, ırk, vat an. kahramanlık gibi milli kavramlarla
iman, şehadet, helal. cennet, huda, ezan.
mabed. vecd gibi dini motifler birbiriyle
uyum halinde zengin bir belagatle kullanılm ı ş. böylece Milli Mücadele'yi gerçekl eştiren h alkın ruhunda mevcut iki
önemli kavram istiklal Marşı'nın da iki
temel temasını ol u şturmuştur.
Milli marş olarak kabulünden sonra istiklal Marşı'na zaman zaman bazı eleşti
riler yöneltilip yerine çağdaş bir marş yazılması gibi teklifler yapılmışsa da bunlar
her defasında çoğunluğun tepkisiyle karşılanmıştır. Bu gibi polemiklerin önünü
almak için 1982 anayasasının 3. maddesine. "Türkiye Devleti'nin milli marşı 'İs
tiklal M arşı 'd ı r" bendi eklenmiştir.
istiklal Marşı'nın çeşitli açılardan yapıl
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D MÜSİKİ. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 12 Mart 1921 tarihli toplantısında
Mehmed Akif'in (Ersoy) yazdığı İstiklal
Marşı'nın milli marş olarak kabulünden
bir gün sonra meclis ikinci reisi Abdülhak
Adnan (Adıvar) imzasıyla bestesi için gereken çalışmaların yapılması Maarif VekilIeti'ne bildirildi. Vekalet aracılığıyla Hilal-i
Ahmer Cemiyeti (Kızılay) Umum Merkezi'nce SOO lira ödüllü bir beste yarışması
açı l masına karar verilerek gerekli duyuru yapıldı. Tanınan sürenin sonunda Maarif Vekilieti'ne elli beş beste ulaştı (Mayıs 1922) . Bestekarlar arasında isimleri
tesbit edilebilenler şun l ardır: Ali Ri fat
(Çağatay), Ahmet Yekta (Madran). İsmail
Zühtü. Rauf Yekta Bey, Mehmet Zati
(Arca), Kazım (Uz). Mehmet Saha (Pars).
Mustafa (Sunar). Sadettin (Kaynak) , Giriftzen Asım Bey. Bedri Zabaç, Necati (Başa
ra). Hüseyin Sadettin (Are!) , Hasan Basri (Çantay) , Muallim İsmail Hakkı Bey, Ab-

Ali Rifat Çağatay'ın istiklal Marşı bestesinin notası (Nuri Özcan arşivi)
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