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şair onun milletin varlığıyla beraber ebedi 
istiklalini müjdeler. Şair üçüncü ve dör
düncü 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 va

tan olduğunu. onların düşmana çiğnetil
memesi gerektiğini telkin eder. Yedinci 
ve sekizinci kıtalarda şair sevilen pek çok 
şey kaybedilse bile vatanın kaybedilme
mesini ve ezan seslerinin kesilmemesini 
niyaz eder. Dokuzuncu kıtada bu duası 
kabul edildiği takdirde kendi ruhunun da 
vecd içinde yükseleceğini 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 leştirmiştir. 

Milletin iradesine ve Allah'ın mürninle
re 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, va
t an. kahramanlık gibi milli kavramlarla 
iman, şehadet, helal. cennet, huda, ezan. 
mabed. vecd gibi dini motifler birbiriyle 
uyum halinde zengin bir belagatle kul
lanılm ış. böylece Milli Mücadele'yi ger
çekleştiren halkın ruhunda mevcut iki 
önemli kavram istiklal Marşı'nın da iki 
temel temasını oluşturmuştur. 

Milli marş olarak kabulünden sonra is
tiklal Marşı'na zaman zaman bazı eleşti
riler yöneltilip yerine çağdaş bir marş ya
zılması gibi teklifler yapılmışsa da bunlar 
her defasında çoğunluğun tepkisiyle kar
şılanmıştır. Bu gibi polemiklerin önünü 
almak için 1982 anayasasının 3. madde
sine. "Türkiye Devleti'nin milli marşı 'İs
tiklal Marşı'd ı r" bendi eklenmiştir. 

istiklal Marşı'nın çeşitli açılardan yapıl
mış pek çok açıklama, tahlil ve yorumun
dan başlıcaları şunlardır: "İstiklal Marşı 
Üzerine Bir Tahlil Denemesi" (Nalbantoğ
lu, s. 186-200); Mehmet Kaplan, "Türk is
tiklal MarŞı" (Hisar, sy. 88 [Mayıs 19711, 
s. 4-6); "İstiklal Marşı" (Milli Kültür, sy. 9 
[Eylül 19771, s. 6-9); Ayhan Songar, "İstik
Ial Marşımızın Psikanalizi" (Türk Edebi
yatı, sy 113 [Mart 1983[. s. 11-12); Nihad 
Sami Banarlı, "İstiklal Marşı'nın Manası" 
(Kültür Köprüsü, İstanbul 1985, s. 327-
358); "İstiklal Marşı'nın Tahlili" (Türk Ede-
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biyatı, sy. 158[Aralık 1986[. s. 56-58); Er
tuğrul Düzdağ, İstikldl Marşı ve Çanak
kale Şehidleri Şiirlerinin Açıklaması 

· (İstanbul 1986, s. 7-10); Beşir Ayvazoğlu, 
İstiklfıl Marşı: Tarihi ve Manası (s. 55-
63); Orhan Okay, "İstiklal Marşımız ve 
Mehmed Akif" (Safahat, Ankara 1992, s. 
443-446); Rıdvan Canım- Etem Çalık, 
Mehmed Akii ve İs likldl Marşı (İs tan
bul1995, s. 25-82); Yaşar Çağbayır, İstik
ldlMarşı'nm Tahlili(Ankara 1998,s. 291-
393); Mahmut Toptaş , Akii'in Diliyle 
Açıklamalı İstiklfıl Marşı (İstanbul 
1999); isa Kocakaplan, İstiklfıl Marşımız 
ve Mehmet Akif Ersoy (İstanbul 1999, 
S. 22-48) 
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~ M. ÜRHAN ÜKAY 

D MÜSİKİ. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi'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 ge
reken çalışmaların yapılması Maarif Vekil
Ieti'ne bildirildi. Vekalet aracılığıyla Hilal-i 
Ahmer Cemiyeti (Kızılay) Umum Merke
zi'nce SOO lira ödüllü bir beste yarışması 
açılmasına karar verilerek gerekli duyu
ru yapıldı. Tanınan sürenin sonunda Ma
arif Vekilieti'ne elli beş beste ulaştı (Ma
yıs 1922) . Bestekarlar arasında isimleri 
tesbit edilebilenler şun lardır: Ali Ri fat 
(Çağatay), Ahmet Yekta (Madran). İsmail 
Zühtü. Rauf Yekta Bey, Mehmet Zati 
(Arca), Kazım (Uz). Mehmet Saha (Pars). 
Mustafa (Sunar). Sadettin (Kaynak) , Girift
zen Asım Bey. Bedri Zabaç, Necati (Başa
ra). Hüseyin Sadettin (Are!) , Hasan Bas
r i (Çantay) , Muallim İsmail Hakkı Bey, Ab-

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

dülkadir (Töre). Halit Lemi (Atlı). Ahmet 
Cemalettin (Çinkılıç). Mehmet Suphi (Ez
gi). Osman Zeki (Üngör). 

Bestekarların bu çalışmalarını istan
bul'daki bir kurula havale etmek üzere 
meclisten izin isteyen Maarif Vekili Meh
met Vehbi (Solak), milletçe ıstırap içeri
sinde bulunulan şu günlerde marştan da
ha önemli işlerin olduğu şeklinde itiraz
larla karşılaştı. Bunun üzerine yapılan 
müzakerelerin ardından meclis reisinin, 
eserleri Ankara'daki bir mOsiki heyetine 
inceletme teklifi olumlu karşılandı. An
cak Ankara'da böyle bir heyet bulunma
dığından bestelerin değerlendirilmesi ko
nusu bir süre ertelendi. Bu arada beste
lerin Paris MüzikAkademisi'nce seçilmesi 
fikri ortaya atılmış. Maarif VekiUeti, Telif 
ve Tercüme Heyeti reisliğine gönderdiği 
9 Haziran 1922 tarihli yazısında marş 
besteleri arasından Paris'e gönderilecek 
eserlerin seçilmesini istemiş, ancak mil
letvekilleri tarafından pek hoş karşılan
mayan bu karardan da vazgeçilmiştir. 

öte yandan yurdun çeşitli bölgelerinde 
istiklal Marşı'nın değişik besteleri okun
maya başlanmıştı. Edirne ve civarında 
Ahmet Yekta'nın. istanbul'un Rumeli ya
kasında Mehmet Zati'nin, Anadolu yaka
sında Ali Rifat'ın, İzmir ve Eskişehir'de 
İsmail Zühtü'nün, Balıkesir ve yöresinde 
Hasan Basri'ni n. Ankara ve civarında Os
man Zeki'nin bestelerinin okunduğu bi-

linmektedir. istiklal Savaşı'nın zaferle so
nuçlanmasının ardından istiklal Marşı'
nın bestelenmesi meselesi yeniden gün
deme geldi. Bunun üzerine Maarif V eka
I eti , 12 Şubat 1923 tarihinde istanbul 
Maarif Müdürlüğü'ne gönderdiği bir ya
zıyla, mevcut marş bestelerinin istan
bul'da MOsiki Encümeni Reisi Ziya Paşa'
nın başkanlığında kurulacak bir komis
yona incelettirilerek uygun bestenin se
çilmesini istedi. Komisyon çalışmalarını 
12 Temmuz 1923'te tamamladı ve Ali Ri
fat Çağatay'ın bestesi istiklal Marşı ola
rak kabul edildi. Bu seçime itiraz ediidiy
se de beste 1930 yılına kadar çalınıp söy
lendi. Aynı yıl, Maarif Vekaleti tarafından 
resmi kuruluşlara gönderilen bir tamim
le bundan böyle Riyaset-i Cumhur MOsiki 
Heyeti şefi Osman Zeki'nin istiklal Marşı 
bestesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin res
mi marşı olarak kabul edildiği bildirildi. 

Osman Zeki (Üngör) bu marşın bestesi
ne, İzmir'in düşman işgalinden kurtanlı
şının ardından bir arkadaşının süvarilerin 
izmir'e girişini heyecanla anlatmasının 
verdiği coşku ile başladığını . birkaç gün 
içerisinde besteyi tamamlayıp Viyana 
Konservatuvarı direktörüne gönderdiği
ni ve ondan olumlu cevap aldığını söyle
miştir. Armonik düzenlemesi kompozitör 
Edgar Manas. bando düzenlemesi İhsan 
Servet Künçer'e ait olan marşın bestelen-
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mesi esnasında Osman Zeki'nin özellikle 
Edgar Manas'tan yardım gördüğü anla
şılmaktadır. Nitekim Edgar Manas hatı
ralarında, 1922 yılı sonlarında Osman Ze
ki'nin marşın melodisini kendisine geti
rerek eser üzerinde yardımcı olmasını is
tediğini, ancak besteyi incelediğinde pro
zodi yönünden çok aksaklıklarla karşılaş
tığını ve bu konuda bir hayli çalıştığını be
lirtmiştir. 

Osman Zeki, istiklal Marşı bestesindeki 
ritmin marş formu esaslarına göre ağır 
olduğu konusundaki tenkitlere verdiği ce
vapta, stüdyodaki kaydı esnasında tek
nisyenierin marşın süratli olmasından do
layı plağın ancak yarısını doldurduğunu, 
bu sebeple devamına bir marş daha kay
dedilmesinin gerektiğini söylemeleri üze
rine bu teklifi kabul etmeyip, "Kayıtta 
marş biraz ağır çalınırsa plak dolar, daha 
sonra plak dinienirken ci haz biraz hızlıya 
ayarlanarak istenilen ritim elde edilir" 
dediğini belirtmektedir. Ancak marş plak
larının üzerinde bu konuda herhangi bir 
uyarı bulunmadığından bu sistem uygu
lanmamış. böylece plaktaki ağır ritim ha
fızalara yerleşerek marş bu şekilde icra 
edilmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu
nun 7 Mayıs 1940 tarihinde yapılan otu
rumunda, istanbul milletvekili Osman 
Şevki Uludağ'ın marşın bestesinin orüinal 

Muallim lsmail Hakkı Bey'in lstiklal Marşı bestesinin kapağ ı ve notası (Nuri Özcan arşivi) 
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lstiklal 
Marşı'nın 

günümüzdeki 

bestesini 
yapan 

osman 
Zeki üngör 

olmayıp Carmen Silva adlı bir operetten 
alındığı yolundaki iddiasıyla başlayan 
eleştirilerin ardından zaman zaman pro
zodi hataları ve ritminin ağırlığı gibi ge
rekçeler öne sürülerek marşın değiştiril
mesi yönünde polemikler ortaya çıkmış
sa da Osman Zeki Üngör'ün bestesi halen 
Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşı ola
rak çalınıp söylenmektedir. 
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liJ NuRi ÖzcAN 

İS TİKilA 
(~ı_;;....yı) 

Tikel önermelerden 
tümel bir sonuca ulaşılmasını sağlayan 

L 
akıl yürütme yöntemi. 

_j 

Sözlükte "bir şeyin durumunu ve özel
liklerini öğrenmek için araştırma yapma. 
çaba harcama" anlamına gelen istil5-ra 
mantıkta tikelden (cüz'T) tümele (külll) , 
özelden genele, tek tek olguların bilgisin
den bu olguların dayandığı kanunların 
bilgisine götüren zihinsel işlem için kul
lanılan bir terimdir. İstikrayı Harizml "bir 
tümeli bütün tikelleri vasıtasıyla tanıma", 
İbn Sina, "bir tümelin tikellerine ait hük
me dayanarak o tümel hakkında bir hü
küm verme", Gazzall, "tümel bir kavram 
altındaki birçok tikeli gözden geçirerek 
sonunda bu tikellerde ortak bir hüküm 
bulmak suretiyle söz konusu tümel hak
kında aynı yargıda bulunma" (Mi'yarü'l-
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'ilm, s. ı ı 5) şeklindetanımlamışlardır. 
Mantık açısından dalaylı istidlal yolların
dan biri olan istikrada öncüller araştır
ma ve inceleme yoluyla elde edildiği için 
yönteme bu ad verilmiştir. İstikra karşı

lığında Batı dillerinde induction, Türk
çe'de türnevarım terimleri kullanılmak
tadır. 

İstikra işlemiyle zihin, tikel varlık ve 
olayları incelemek suretiyle genel bir hük
mü n (kanun) ortaya konması doğrultu
sunda çaba gösterir. Bir kanun en azın
dan önceden farzolunan bir genelliğin ifa
desi, bir olgunun başka bir olguyu takip 
etmesi ve mutlak surette onunla birlikte 
bulunması demektir. Dolayısıyla olgular
dan kanunları, genel hükümleri çıkarmak 
sadece tikel olandan tümeli çıkarmak de
ğil aynı zamanda olağan olandan zorunlu 
olanı çıkarmak anlamına gelir. Şu halde 
istikra, bütünü kapsayan genel bir hük
me ulaşabilmek için tikellerin tamamını 
veya bazısını araştırmak suretiyle işleyen 
bir yöntem. diğer bir ifadeyle zihnin ti
kellere dair hükümlerden altında bu ti
kellerin bulunduğu tümel hakkında bir 
yargıya geçişidir. Mesela bakır, demir. al
tın ve gümüşten her birinin ısı etkisiyle 
genleştiğini ve bunların hepsinin maden 
olduğunu bildikten sonra, "Bütün ma
denler ıs ıtılınca genleşir" hükmüne var
mak; aynı şekilde gramerde kelime kav
ramının isim, fiil ve edatlardan oluştuğu
nu, isim, fiil ve edatın da anlamlı sözcük
ler olduğunu bildikten sonra bütün keli
melerin anlamlı sözcükler olduğu hükmü
ne varmak birer istikradır. 

İstikranın hem duyum hem düşünmey
le (zihin) ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Ni
tekim madenierin ısıdan nasıl etkilendi
ğini bilmek istediğimizde önce madenie
ri teker teker ısıtmak suretiyle deneyden 
geçiririz. Bundan sonra sıra zihnl safha
ya gelir. Akıl yürütme, yani elde edilen 
veriler üzerinde hüküm verme sürecinin 
işlediği bu safhada tikeller arasındaki 
ortaklığın neden kaynaklandığını (sebep) 
keşfetmek suretiyle sebep-sonuç (illet
ma'IQI) ilişkisinin kuralları çerçevesinde 
genel bir hükme ulaşılır. Bu ilmi istikra
dan başka avamın bazı sıradan tecrübe
lerden, aynı türden tek tek tecrübeler 
arasındaki ortak noktalardan hareketle 
bunların bütünü hakkında hüküm verme
sine de istikra denmektedir. Mesela tek 
tek cisimlerin hareket halindeyken dur
duklarının görülmesinden sonra bu göz
lemlere dayanarak, "Hareket halindeki 
her cisim sonunda duracaktır'' şeklinde 

genel bir hükme varmak böyledir. Buna 
karşılık bilim adamı. hareket halindey
ken duran cisimlerin sürtünme sebebiyle 
durduğunu bildiği için yukarıdaki hükmü 
onaylamaz ve kendi hükmünü, "Hareket 
halindeki bütün cisimler herhangi bir se
bep tarafından engellenmedikçe hareke
tine devam eder" şeklinde ortaya koyar. 
Bu örneklerde görüldüğü gibi ilmi istikra 
avaml istikrayı çürütebilmektedir. 

Mantıkçılar istikrayı tam ve eksik (na
kıs) diye ikiye ayırırlar. Tam istikra bir bü
tünün parçalarının tamamını. bir tüme
lin kapsamındaki tikellerin hepsini ince
leyerek o bütün ve tümel hakkında genel 
bir hükme varmak şeklindeki akıl yürüt
me olup kesin bilgi ifade eder. Mesela, 
"Bitkiler, hayvanlar ve insanlar teneffüs 
ederler; bilinen bütün canlı varlıklar bit
kiler, hayvanlar ve insanlardan ibarettir; 
şu halde bütün canlı varlıklar teneffüs 
ederler" şeklindeki akıl yürütme tam is
tikradır. Aristo'ya göre kıyasta orta terim 
vasıtasıyla büyük terimle küçük terim, 
istikrada ise küçük terim vasıtasıyla bü
yük terimle orta terim karşılaştırılarak 
sonuca ulaşılır. Onun verdiği örnekle, "İn
san, atvekatır uzun ömürlüdür; insan, 
at ve katır safrasız hayvanların tamamı
dır; o halde bütün safrasız hayvanlar 
uzun ömürlüdür" şeklindeki ifade istikra 
olduğu halde. "Safrasız hayvanlar uzun 
ömürlüdür; insan. at ve katır safrasız 
hayvanlardır; şu halde insan. at ve katır 
uzun ömürlüdür" ifadesi -aynı terimler
den oluşmasına rağmen- kıyastır. Tam is
tikraya "kıyas-ı mukassim, kıyas-ı burha
nl. istikra-i hakiki, istikra-i müstevl" gibi 
adlar da verilmektedir. 

Eksik istikra bir tümelin kapsamındaki 
tikellerin bir kısmını inceleyerek örnekle
me yöntemiyle o tümel hakkında genel 
bir hükme varmak şeklindeki akıl yürüt
medir. Mesela bazı hayvanların besinle
rini çiğnerken alt çenelerini hareket et
tirdikleri gözlemine dayanarak her hay
vanın besinlerini alt çenesini hareket et
tirerek çiğnediği şeklinde bir sonuca var
mak eksik istikradır. Bu tür bir istikra sa
dece zan ifade eder. bu yöntemle ulaşılan 
sonuç kesin değil ihtimallidir (a.g.e., s. 
118). Nitekim timsah besinlerini çiğner
ken üst çenesini hareket ettirir. Eksik is
tikraya "büyültücü tümevarım" veya "bi
limsel istikra" da denmektedir. Tabiat ka
nuni arına genellikle eksik istikra ile va
rılmaktadır. İbn Sina da bunun yaygın is
tikra türü olduğunu söyler (en-f'lecat, s. 
106). 


