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“Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!

Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer, 

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i…

Bedr’in arslanları ancak bu kadar şanlı idi.

Sana dar gelmeyecek mâkberi kimler kazsın?

‘Gömelim gel seni tarihe’ desem, sığmazsın.

Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb…

Seni ancak ebeddiyetler eder istiâb.”

Mehmet Âkif’in “Çanakkale Şehitlerine” isimli şiirinden.
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SUNUŞ

Milletimizin ebediyete kadar hür ve bağımsız 
yaşama iradesinin şiirle dile gelmiş bildirisi 
olan İstiklâl Marşı’mız, emperyalist devletlere 
karşı verdiğimiz şanlı mücadele sürecinde 
kaleme alınmıştır. İstiklâl Marşı, esarete 
kahramanca karşı koyma mücadelesinin 
karargâhı olan Gazi Meclisimizde, ayakta 
alkışlarla “millî marş” olarak kabul edilmiştir..

Merhum Mehmet Âkif Ersoy, İstiklâl 
Marşı’mızı “Hak, hakikat, vatan, millet, bayrak, 
ezan, hürriyet, istiklal, ahlak, adalet, vicdan, 
merhamet, mabet, şehadet” gibi değerlerimiz 
üzerine bina etmiştir. Şüphesiz bu değerler 
bugün de milletimizi ayakta tutan ve 
geleceğimizi inşa eden temel değerlerimizdir. 
Bu sebepledir ki hürriyet ve bağımsızlığımızın 
kutlu sembolü olan ay yıldızlı al bayrağımızın 
altında milletçe toplanır, İstiklâl Marşı’mızı 
gururla ve coşkuyla okuruz.

İstiklâl Marşı’mızın TBMM tarafından millî marş 
olarak kabul edilişinin 100’üncü yılı vesilesiyle, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan tüm 

siyasi partilerin ortak kararıyla 2021 yılı “İstiklâl 
Marşı Yılı” ilân edildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucu değerlerinin en güçlü bir ifadesi olan 
İstiklâl Marşı’nın ve onun vatanseverlik timsali 
şairi Mehmet Âkif Ersoy’un yüz yıl sonra bir 
kere daha milletçe anılması ve anlaşılması 
amacıyla TBMM tarafından yıl boyunca 
kültürel etkinlikler düzenlenecektir.

Bu bağlamda yapılan güzel işlerden biri de 
“İstiklâl Marşı’nın 100’üncü Yılı” sergisi ve 
kataloğudur. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
himaye ve ev sahipliğinde, Millî Eğitim 
Bakanlığımızca hazırlanan sergi, her şeyden 
önce bir millî mücadele kahramanı olan 
Âkif’in geniş bir portresini sunmaktadır. 
Sergi, bu hâliyle, Osmanlı Devleti’nin son 
kahramanlıklarının şairi olduğu kadar Türkiye 
Cumhuriyeti’nin de ilk kahramanlık ruhunun 
şiirini anıtlaştıran Âkif’e, İstiklâl Marşı özelinde 
bir saygı duruşunun ifadesidir.

Emeği geçenleri içtenlikle kutluyor, teşekkür 
ediyorum.
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“Enîn içinde vatan... Kıymayın şu mazlûma,
Hudâ rızâsı için ric’at etmeyin!..
— Korkma!
Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz;
Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz!
Düşer mi tek taşı, sandın, harîm-i nâmûsun?
Meğer ki harbe giren son nefer şehîd olsun.
Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa;
Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa;
Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar,
Taşıp da kaplasa âfâkı bir kızıl sarsar;
Değil mi cebhemizin sînesinde îman bir;
Sevinme bir, acı bir, gâye aynı, vicdan bir;
Değil mi cenge koşan Çerkes’in, Lâz’ın, Türk’ün,
Arap’la, Kürt ile bâkîdir ittihâdı bugün;

Değil mi sînede birdir vuran yürek... Yılmaz!
Cihan yıkılsa, emîn ol, bu cebhe sarsılmaz!
Nasıl ki yarmadan âfâkı pâre pâre düşer,
Hudâ’yı boğmak için saldıran cünûn-i beşer;
Nasıl ki nûr-i hakîkatle çarpışan evhâm;
Olur şerâre-i gayretle âkıbet güm-nâm,
Şu karşımızdaki mahşer de öyle haşrolacak.
Yakında kurtulacaktır bu cebhe...
— Kurtulacak?..
Demek yıkılmayacak kıble-gâh-ı âmâlim...
Demek ki ölmüyoruz...
Haydi arkadaş gidelim!”

Mehmet Âkif Ersoy, Berlin, 18 Mart 1915
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Ziya Selçuk

Millî Eğitim Bakanı
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100. Yılında İstiklâl Marşı

İstiklâl Marşı'nın kabulünün 100. yılındayız. 
Nitekim yüce bir hatırşinaslıkla Türkiye Büyük 
Millet Meclisimiz tarafından 2021 yılı “İstiklâl 
Marşı Yılı” ilan edildi. 

İstiklâl Marşı; ülkemizin sınırlarına sahip 
çıkışımızın, Cumhuriyet'imizi inşa edişimizin, 
bağımsız ve dik duruşumuzun, Kurtuluş 
Savaşı'mızın ve baki olan millî iradenin 
ruhunu yansıtan kutlu şiirimizdir; bizi bize 
anlatan millî marşımızdır.

Onu kaleme alan Mehmet Âkif Ersoy'u 
her zaman anmak ve onun taşıdığı iştiyakı 
okullarımızda, sınıflarımızda, ders içeriğinde 
ve öğrencilerimizin benliğinde diri tutmak 
istiyoruz. Ölümünün 85. yıl dönümünde Millî 
Şairimiz Mehmet Âkif’i saygıyla ve rahmetle 
anıyoruz. İşaret ettiği millî iradenin ve imanın 
yeni neslin de şiarı olması için biz çalışmaya 
devam edeceğiz.

Türk milletinin Millî Mücadele’de göstermiş 
olduğu kahramanlığa atıfta bulunan Âkif, Türk 
insanının yaşadığı zorluklara, bayrağına ve 
hürriyetine, inancına ve vatanına bağlılığına 
tercüman olmuştu. Bundan dolayı Mustafa 
Kemal Atatürk: İstiklâl Marşı’nda en beğendiği 
mısraların “Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın 
hürriyet; Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin 
istiklâl…” olduğunu söyler. Keza Âkif  “O şiir, 
milletin o günkü heyecanının bir kıymetli 
hatırasıdır. O şiir bir daha yazılamaz. Onu 
kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu 
yazmak için o günleri yaşamak lazım.” der. 

İstiklâl Marşı’mızın yazılması sürecindeki 
Millî Mücadele duygularının anlaşılması 
ve dizelerde yer alan mesajların 
içselleştirilmesi Bakanlığımızın görev ve 
sorumluluklarındandır. Bu yüce sorumluluğu 
yerine getirmekten onur duyuyoruz.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 
Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma 
Enstitümüzün uzun zamandır üzerinde 
çalıştığı ve içeriğinden hazırlığına dek özveri 
ile İstiklâl Marşı’mıza yakışır bir düzenlemeyle 
her detayını özenle ürettikleri “100. Yılında 
İstiklâl Marşı” sergimizi takdim etmekten 
dolayı gururluyuz. 

Yüz yıl önce olduğu gibi aynı inançla, 
heyecanla, aynı kararlılık ve coşkuyla Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeyiz. Bizlere bugünleri 
hazırlayan başta Mustafa Kemal Atatürk ve 
silah arkadaşlarını, Millî Şairimiz Mehmet 
Âkif Ersoy’u, Millî Marşımızın bestesini 
hazırlayan Osman Zeki Üngör’ü ve dönemin 
Millî Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi 
Tanrıöver’i rahmet ve minnetle anıyorum. 
Bu serginin yüce Meclis çatısı altında 
gerçekleşmesini sağlayan Meclis Başkanımız 
Mustafa Şentop’a, emeği geçen çalışma 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

İstiklâl Marşı’nın ruhu ebediyen yaşasın 
ve Allah bu millete bir daha ‘İstiklâl Marşı’ 
yazdırmasın!

ÖN SÖZ
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Prof. Dr. Adem Korkmaz

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü
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Kuşkusuz her millî marş, yazıldığı ülke 
açısından büyük önem arz eder ve o 
ülkenin kutsallarından sayılır. Ancak 
Merhum Mehmet Âkif’in kaleme aldığı 
İstiklâl Marşı'mız dikkatle okunduğunda, 
Türklerin Anadolu topraklarındaki bin 
yıllık serencamı âdeta bir film şeridi gibi 
insanın gözleri önünde canlanmaktadır. 
Bir milletin ateşten çemberden geçtiği bir 
zamanda hem dönemin ruhuna uygun 
düşen hem de gelecek nesillere tarih, 
milliyet ve hürriyet şuuru aşılayacak 
metin sayısı pek azdır. Mehmet Âkif 
sadece bir marş kaleme almamış, Türk 
milletinin gelecek bin yılda da Anadolu 
topraklarında hür bir şekilde yaşayacağını 
büyük bir imanla kelime kelime tarihe 

nakşetmiştir. Necip bir milletin torunlarına 
unutulmayacak bir tarih dersi verircesine 
meydana getirdiği İstiklâl Marşı'mız, 
günümüzden 100 yıl önce değil de 
sanki dün yazılmış gibi güncelliğini 
korumaktadır. Zor günlerin mahsulü olan 
İstiklâl Marşı, bu yönleriyle oldukça eşsiz 
ve nevi şahsına münhasır bir marştır. 

İstiklâl Marşı'nın ehemmiyetini anlatmaya 
katkı sunması amacıyla hazırlanan bu 
eserin Mehmet Akif'in aziz hatırasını 
anmaya vesile olmasını temenni ediyor 
ve sözlerimi Mehmet Âkif’in duasıyla 
tamamlıyorum: “Allah bu millete bir daha 
İstiklâl Marşı yazdırmasın.” 

Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı
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İstiklâl Marşı 10 Kıta 

Nesih Hat ile İstiklâl Marşı 10 Kıta Uygulaması (Reprodüksiyon)

Hat: Emre Sancak
Tezhip: Aysun Kibar

El yapımı kâğıt üzerine çiçek ve yaprak motifleri tahrir tekniği ile uygulandı. 

Guaj boya ve is mürekkebi
69x63 cm
2021
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Erkan Doğanay / Küratör

100 Yıl Sonra İstiklâl Marşı

Yüz yılı geride bırakan İstiklâl Marşı’mız ile ilgili 
bu projeyi hazırlarken Mehmet Âkif’e ve İstiklâl 
Marşı’na en derin saygı ve özeni göstermemiz 
gerektiğinin bilincinde hareket ettik. Çünkü 
bu marş diğer milletlerin marşları gibi hazırlık 
süreçlerinden geçmemiş, yaşamını devam 
ettirebilmek için Kurtuluş Savaşı mücadelesi veren 
bir toplumun ayakta kalmasının nedenlerinden biri 
olmuştur. İstiklâl Marşı’nın hangi koşullarda, nasıl 
yazıldığını, Mehmet Âkif’in millî heyecanını ve Millî 
Mücadele’deki tavrını incelediğimizde söz konusu 
güftenin her bir kelimesinin içermiş olduğu derin 
anlam ve tarihî bir anın mahsulü olması açısından 
fevkalade önemlidir. Türk edebiyatında Millî Şairimiz 
Mehmet Âkif kadar Türk halkının duyuş tarzına yakın 
pek az şair gösterilebilir. Halktan bahseden, halkın 
ızdırap ve neşesini anlatan, aydın tabakaya mensup, 
iyi niyet sahibi şahsiyetlerden çoğunun eserlerinde, 
halkla kendi aralarındaki mesafe ve farkı hissettiren 
bir şeyler bulursunuz. Âkif’te bu mesafe hemen hiç 
yoktur ve O bütün eserlerinde Türk halkını harekete 
geçiren duyguları kendi damarlarında duyar ve 
dile getirir. Dolayısı ile İstiklâl Marşı’nın arkasında 
Çanakkale destanı ve Safahat vardır. Safahat ise 
Âkif’in diğer adıdır. İstiklâl Marşı ile İstiklâl Savaşı aynı 
tarihî ana o kadar bağlıdırlar ki, onları birbirinden 
ayırmak, tarihe ve hakikate en büyük ihanet olur. 
Güzellik duygusunun en yüksek yansıması olan 
ulvilik duygusuna da… Zira ulvilik duygusu ile 
tarih ve millet arasında sıkı bir münasebet vardır. 
Güzelliği aşan ulvilik duygusu, bazı anlarda insana 
kâinat ve Tanrı kadar ihtişamlı görünen tarih 
ve millet karşısında da duyulur. Onu, hayatın 
herhangi bir anında yaşayamazsınız. Bu nedenle 
sergiyi hazırlarken İstiklâl Marşı’nı Âkif’siz; Âkif’i de 
İstiklâl Marşı ile bir bütün olarak saygıyla anmaya 
çalıştık. Yukarıda da değindiğimiz gibi bu marş 
millî duyguları yüksek bir şairin çok iyi tanıdığı Türk 
toplumuna, ordusuna, kurtuluşuna hediye ettiği bir 
marştır. Bir marş ihtiyacından dolayı dönemin Maarif  

Vekâletinin yarışma duyurusu ilanı ile başlayan 
tarihsel süreci anlatan “İstiklâl Marşı Kronolojisi” ile 
başlayan sergileme alanında orijinal belge, kitap, 
fotoğraf, evrak, gazete ve dergi gibi arşivlerden 
derlenen pek çok malzeme toparlandı ve serginin 
görsel aktarımı bunun üzerine kurgulandı. Beyoğlu 
Olgunlaşma Enstitüsü ve Ramsey tarafından 
Mehmet Âkif’e ait bazı kıyafet, İstiklâl Marşı’na 
dair belge ve detayların bir kısmı yeniden üretildi. 
Bu replikalar elbette gerçeğinin yerini alması 
için değil, bu maneviyatın hissedilmesi, Kurtuluş 
mücadelesinde sergilenen toplumsal iş birliğinin 
küçük bir örneğini temsil etmesi bakımından 
önemliydi. Bu serginin gerçekleşmesinde öncelikle 
TBMM, Millî Eğitim Bakanlığı çeşitli birimleri, Hayat 
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile İstanbul İl 
Millî Eğitim Müdürlüğü, Burdur Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Vakfı, Bağcılar 
Belediyesi, Gürmen Grup her türlü destek ve 
katkıyı sundular. Mehmet Âkif’in fotoğraflarından 
belirlenen kıyafetleri tekstil uzmanlarının bilgileri 
ve yönlendirmeleri ile moda tasarımcılarının 
gözetiminde, dönem kumaşlarına en yakın 
dokumaya sahip kumaşlar temin edilerek yeniden 
üretildi. Mısır yerel kıyafeti olan ve Âkif’in Mısır 
dönüşü yanında getirdiği ve hastane günlerinde 
giydiği geceliği ile cenazesinde tabutu üzerine 
konulan Kâbe örtüsü konunun uzmanlarının 
danışmanlığı ve gözetiminde yeniden üretildi. Bu 
sergiye pek çok kurum, kuruluş, özel işletme, dernek, 
vakıf, üniversite ve şahıs destek verdiler ve katkı 
sundular. Öncelikle bu serginin Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde açılmasına onay verip, her türlü katkıyı 
sunan Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop’a, 
Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürlüğüne, Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsüne, 
Ramsey’e, Mehmed Ruyan Soydan’a ve burada 
isimlerini anamayacağımız kadar uzun bir listeyi 
oluşturan diğer katkı sunan bütün herkese teşekkür 
ediyorum.
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Resne Fotoğrafhânesi tarafından yayımlanan 
Rik'a hatlı İstiklâl Marşı'mız ve İstiklâl Şairi
Mehmet Ruyan Soydan Koleksiyonu



Mehmet Âkif Ersoy
( 20 Aralık 1873 - 27 Aralık 1936 )
“Toprakta gezen gölgeme, toprak çekilince,
Günler şu heyulayı da er geç silecektir,
Rahmetle anılmak, ebediyet budur amma,
Sessiz yaşadım, kim beni nereden bilecektir?”

Bir şiirinde bu dizeleri yazmış olsa da, bu millet 
şairini de, marş olarak hediye ettiği şiirini de hiç bir zaman unutmadı.
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“Bu Marş, bizim inkılabımızı anlatır.
Bunu, ne unutmak ne de unutturmak lazımdır.
İstiklâl Marşı’nda, istiklâl davamızı anlatması 
bakımından büyük bir manası olan mısralar 
vardır. Benim en beğendiğim yeri de burasıdır:

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet
Hakkıdır, hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Benim, bu milletten asla unutmamasını
istediğim mısralar, işte bunlardır. Hürriyet ve 
istiklâl aşkı bu milletin ruhudur. Tarihe bakın, 
bütün milletlerin bir esaret ve hürriyetsizlik 
devri geçirdikleri bir hakikattir. Dünya 
tarihinde, fasılasız hürriyet ve istiklâlini 
muhafaza ve müdafaa etmiş bir millet vardır; 
Türkler, İstiklâl Marşı’nın bu pasajını 
oluştururlar. Asırlar boyunca söylenmeli ve 
bütün yâr ve ağyar anlamalıdır ki, Türk’ün Mete 

hikayesinde olduğu gibi, her şeyi hatta en 
mahrem hisleri bile tehlikeye girebilir. Fakat 
hürriyeti asla. Bu pasajı her vakit tekrar ettir-
mek, bunun için lazımdır.

Bu demektir ki efendiler,
Türk’ün hürriyetine dokunulamaz.” (1)

Mustafa Kemal ATATÜRK 

(1): Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar 
Genel Müdürlüğü, İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif 
Ersoy 

Mustafa Kemal Paşa’nın 
Sevdiği Mısralar

Muallim İsmail Hakkı Bey’in İstiklâl Marşı Bestesi Kapağı
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Donanma mecmuası kapağında 
kullanılan Mehmet Âkif fotoğrafı

14 Nisan 1913

“İstiklâl Marşı…
 
O günler ne samimi ne heyecanlı günlerdi. O şiir, milletin o günkü 
heyecanının bir ifadesidir. Bin bir facia karşısında bunalan ruhların, ızdıraplar 
içinde halâs dakikalarını beklediği bir zamanda yazılan o marş, o günlerin 
kıymetli bir hatırasıdır. 
O şiir bir daha yazılamaz.
Onu kimse yazamaz.
Onu ben de yazamam…
Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir artık 
benim değildir.
O, milletin malıdır. 
Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur…” 

Mehmet Âkif Ersoy
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    Son başvuru günü olan 23 Aralık 1920’ye 
dek toplam 724 şiir gönderilmişti. Maarif 
Vekâletince oluşturulan komisyon bütün 
başvuran güfteleri inceler, ancak içlerinde 
millî marş olabilecek bir şiir bulamazlar. 
Bakan Hamdullah Suphi, Mehmet Âkif'in 
marşa ödül konulması nedeniyle yarışmaya 
katılmadığını öğrenince şaire bir mektup yazar. 
Mektupta ödül konusunun uygun bir şekilde 
çözümlenebileceğini ve yarışmaya katılmasını 
belirtir:

"Pek aziz ve muhterem efendim; İstiklâl 
Marşı için açılan müsabakaya iştirak 
buyurmamalarındaki sebebin izalesi için pek 
çok tedbirler vardır. Zat-ı üstadanelerinin 
matlup şiiri vücuda getirmeleri, maksadın 
husulü için son çare olarak kalmıştır. Asil 
endişenizin icap ettirdiği ne varsa hepsini 
yaparız. Memleketi bu müessir telkin ve 
tehyiç [heyecanlanma] vasıtasından mahrum 
bırakmamanızı rica ve bu vesile ile en derin 
hürmet ve muhabbetimi arz ve tekrar eylerim 
efendim."

5 Şubat 1337 [1921]

Umur-u Maârif Vekili

Hamdullah Suphi Tanrıöver

 

 “Elimize gelen 700’den fazla şiir içinden 
Âkif’inki de dâhil olan üç tanesini seçtik ve 
ordu kumandanlıklarına gönderdik. Maarif 
vekili imzasıyla kumandanlara yazdığım 
mektuplarda ‘Askerlerinizi toplayarak 
bu şiirlerin her birini ayrı ayrı okuyunuz. 
Hangisinin asker üzerinde daha derin 
bir heyecan ve coşkunluk tevlit ettiğini 
müşahede ederseniz kendi mütealarınızın da 
eklenmesiyle tez elden bildiriniz"' demiştim. 

"Kahraman Ordumuza ithaf edilecek olan 
marşı böylece Büyük Meclisin kabulünden 
evvel orduya beğendirmek ve tasvip ettirmek 
gayesini takip ettim. Çünkü o günlerde 
cepheler arka arkaya çökmekte idi. Eskişehir’in 
sükutu, hatta Ankara’nın istilası dahi gün 
meselesi idi. Hükûmetin Sivas’a kadar çekilmek 
hesabı vardı. Ordu her an Sakarya gerisine 
çekilmek üzere idi. Askerlerimizin maneviyatı 
son derece sarsılmıştı. İşte bu durumda 
Âkif’in İstiklâl Marşı cephelerde neferlere 
okunmuş ve kısa zaman zarfında gönderilen 
sitayişkâr mektuplarından edindiğim intiba 
bu eserin aradığımız eser olduğuna kanaatimi 
kuvvetlendirdi. Bunun üzerine söz verdim. 
Mecliste önce Âkif’in şiirini okuyacaktım.” 

                           Hamdullah Suphi Tanrıöver

Hamdullah Suphi Tanrıöver

Meclis kürsüsünden milletin hislerine tercüman olan 41 mısralık destanı heyecanla ve 
gür sesiyle okuyan dönemin Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey
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İstiklâl Marşı
(Kahraman Ordumuza) 

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 yaşarım,
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım,
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
"Medeniyet" dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk'ın,
Kim bilir, belki yarın 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 varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

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

O zaman vecdile bin secde eder, varsa taşım,
Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruhumücerret gibi yerden naaşım,
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

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

                                                Mehmet Âkif Ersoy

Ali Rifat Çağatay’ın İstiklâl Marşı Bestesi için kapak düzenlemesi. 
Mehmet Ruyan Soydan Koleksiyonu 
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Mustafa Kemal Paşa ve İsmet Paşa, Büyük Taarruz’dan bir ay evvel Ilgın’da. 
Cephenin yarılmasında büyük rol oynayan süvari kolordusunu teftiş ediyorlar.
Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Arşivi

Mustafa Kemal Paşa ve İsmet 
Paşa, Büyük Taarruz’dan bir 
ay evvel Ilgın’da. Cephenin 

yarılmasında büyük rol 
oynayan süvari kolordusunu 

teftiş ediyorlar.
Genelkurmay Askerî Tarih ve 

Stratejik Etüt Başkanlığı Arşivi
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Çanakkale Destanı’ndan İstiklâl Marşı’na.

Birinci Ordu Kumandanlığı Karargâhı, Çay-Afyon
(3 Ağustos 1922)

Soldan sağa: Birinci Erkân-ı Harbiye Reisi Emin Bey, Burdur Mebusu ve Şair Mehmet Âkif 
(Ersoy) Bey, Sakallı Nureddin (Töre) Paşa, Karesi Mebusu Abdulgafur (İştin) Efendi, Ankara 
Mebusu Ali Fuat (Cebesoy) Paşa, Kayseri Mebusu Atıf Bey



Mehmet Âkif Ersoy, 1873 yılının Aralık ayında, 
İstanbul’un Fatih ilçesinin Sarıgüzel semtinde 
doğmuş ve 27 Aralık 1936 Pazar günü saat 
19.45’te Beyoğlu’ndaki Mısır Apartmanı’nda 
vefat etmiştir. Mehmet Âkif’in babası Mehmed 
Tahir Efendi (1826–1888) ve annesi Emine 
Şerife Hanım’dır (1836–1926). Mehmed Tahir 
Efendi, çocuk yaşta Arnavutluk’tan İstanbul’a 
gelerek tahsil etmiş ve Fatih Medresesi 
Müderrisliğine kadar yükselmiş âlim ve arif bir 
zattır. Annesi ise aslen Buharalı olan Tokatlı 
bir aileye mensuptur. Ailenin Âkif’ten sonra 
Nuriye adında bir de kızları olmuştur.

Tahsil Hayatı
Mehmet Âkif dört yaşında iken Fatih’te Emir 
Buharı Mahalle Mektebine ( yuva) gönderildi 
ve tahsil hayatına başladı. Burada iki sene ve 
sonra sırasıyla üç sene ibtidâî (ilkokul), üç sene 
rüştiye (ortaokul) ve üç sene mülkiye idadisine 
(lise), sonra da iki senesi (gündüzcü olarak) 
Ahırkapı’da ve iki senesi (yatılı olarak) 
Halkalı’da olmak üzere, dört sene de Baytar 
Mektebine (Veterinerlik Fakültesi) devam etti. 
1893’te, mektebin ilk mezunu ve birincisi 
olarak diploma aldı. Mehmet Âkif, resmî 
tahsilin dışında, çok bilgili ve şuurlu bir zat 
olan babası başta olmak üzere birçok âlimden 
devamlı olarak ders almış ve kendisini 
yetiştirmiştir. Lisana karşı bilhassa kabiliyeti 

bulunduğundan, devamlı çalışarak Arapça, 
Farsça ve Fransızcayı, edebiyatlarını takip 
edecek ve tercümeler yapacak kadar iyi 
öğrenmiştir. Çocukken başladığı hafızlık 
çalışmalarını, bir müddet ara verdikten sonra, 
yirmi yaşında iken kendi kendine tamamlamış 
ve Kur’an-ı Kerim’i ezberlemiştir. Mısır’daki 
son seneleri de Kur’an meali ile meşgul olarak 
geçmiştir.

 

Bulunduğu Vazifeler
Tahsilini tamamladıktan sonra, Ziraat Vekâleti 
Baytarlık şubesinde vazifeye başlamıştı. İlk 
dört sene Rumeli, Anadolu ve Arap 
bölgelerinde dolaşarak baytarlık yaptı. Yirmi 
yıllık bir memuriyetten sonra bir başkasına 
yapılan haksızlık üzerine istifa ettiğinde, aynı 
şubenin müdür muavinliği vazifesinde 
bulunuyordu. Öğretmenlik hayatına 1906’da
Halkalı Baytar Mektebine “kitabet-i resmiye” 
(resmî yazışma usulü) dersi muallimliği ile 
başladı. 1908’den sonra ise Edebiyat Fakültesi 
ile Darülhilâfe Medresesinde “Osmanlı 
Edebiyatı” müderrisliğinde bulundu. 
Mütareke devrinde, “İslamiyet’i doğru olarak 
halka öğretmek, yanlış bilgileri gidermek ve 
İslam ahlakını korumak” için Şeyhülislamlık’a 
bağlı olarak kurulmuş bir “İslam Danışma, 
Tebliğ ve İrşad İlim Heyeti” olan 
“Darülhikmet-il İslamiyye”de üye ve başkâtip 

Mehmet Âkif Ersoy 
Hayatı
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Mehmet Âkif, Halkalı Ziraat Mektebinde
Mehmet Ruyan Soydan Koleksiyonu
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(genel sekreter) olarak çalıştı ( Ağustos 
1918 - Nisan 1920 ) ve bu kuruluşun yayın 
organı olan “Cerîde-î İlmiyye”yi idare etti. 
İstiklal Savaşı’nı yapan Birinci Millet 
Meclisinde milletvekili olarak vazife gördü. 
Mısır’da, 1929 yılından 1936’ya kadar, Kahire 
Üniversitesinde Türkçe Hocalığı yaptı. Bütün 
ömrünü okuyarak ve okutarak geçirdi. Yirmi 
beş yaşında iken İsmet Hanım’la (1878-1944) 
evlenen Mehmet Âkif’in üç kızı ve iki oğlu 
olmuştur.

 

Sebîlürreşad Dergisi
Mehmet Âkif, şiirlerinin büyük 
çoğunluğunu “başmuharrir”i bulunduğu 
dergide, ilk sayısından başlayarak 
yayımlamıştır. 1908’de, “Sıratımüstakim” adıyla 
(Prof.) Ebululâ Mardin (1881–1957) ve Eşref 
Edib (Fergan) (1883–1971) tarafından 
çıkarılan, 1912’den sonra ise “ Sebîlürreşad “ 
adını alarak yalnız Eşref Edib tarafından devam 
ettirilen bu dergi, 1925 yılı başına kadar 
çıkmaya devam etmiş ve 641 sayı 
yayımlanmıştı. Fikir hayatımızda ve yakın 
tarihimizde çok önemli bir yeri olan bu 
derginin, 362 sayı yayımlandığı ikinci bir 
dönemi (1948-1966) daha vardır.

 Şiir Hayatı
Lise yıllarında şiirle meşgul olmaya başlamıştı. 
Baytar Mektebinin son senelerinde bu 
kabiliyetini ilerletti. Türkçeye ve aruz veznine 
hâkim olmuştu. Arkadaşlarına uzun manzum 
mektuplar yazıyordu. Önceleri, Ziya Paşa, 
Muallim Naci ve Namık Kemal gibi eski 
üstatlar tarzında şiirler nazmederken, daha 
sonra kendi üslûbunu bularak onların 
tesirinden uzaklaşmıştır. Şairliğinin ilk 
devresinde yazdığı, yayımlanmamış binlerce 
mısralık eski şiirlerini yok etmiştir. Bunlardan 
elde sadece, bazı dostlarının defterlerinde
bulunan veya çeşitli dergilerde daha önce
çıkmış olan, iki bin mısra kadarı kalmıştır. Bu 
eski şiirlerini “Safahat” (Safhalar, Hayattan 
Manzaralar) adını verdiği şiir kitabına da 
almamıştır.

Yazı ve Kitapları
Şiirlerini, 1908’de çıkmaya başlayan ve 
kendisinin başyazarlığını yaptığı  
“Sırâtımüstakim” dergisinde yayımladı. Bunlar, 
o zamana kadar rastlanmamış derecede akıcı, 
sade, halkın hayatını anlatan ve duygularını 
dile getiren, millî şiirlerdi. Bir zaman sonra 
“Sebîlürreşad” adını alan dergide yayımlanan 
bu şiirler, tamamlandıkça, “Safahat” genel 
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Sebîlürreşad'ın İstiklâl Marşı’nı yayımladığı 478. Sayısı, 17 Şubat 1337 (1921) 
Mehmet Ruyan Soydan Koleksiyonu

Sırat-ı Müstakim Mecmuası
Mehmet Âkif, şiirlerinin büyük çoğunluğunu “başmuharrir”i bulunduğu dergide, 
ilk sayısından başlayarak yayınlamıştır. 1908’de, “Sıratımüstakim” adıyla (Prof.) 
Ebululâ Mardin (1881–1957) ve Eşref Edib (Fergan) (1883–1971) tarafından 
çıkarılan, 1912’den sonra ise “ Sebîlürreşad “ adını alarak yalnız Eşref Edib 
tarafından devam ettirilen bu dergi, 1925 yılı başına kadar çıkmaya devam etmiş 
ve 641 sayı yayınlanmıştı.
Mehmet Ruyan Soydan Koleksiyonu
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başlığı altında, küçük kitaplar hâlinde 
neşrediliyorlardı. 1911–1924 yılları arasında ilk 
altı kitap çıkmış, yedincisi ise 1933’te, Kahire’de 
yayımlanmıştır. Mehmet Âkif Bey, şiirlerinden 
başka, Sebîlürreşad’ın hemen her sayısına 
tefsir yazıları, makaleler ve tercümeler de 
vermekteydi. Bunların da bir kısmı kitap olarak 
yayımlanmıştır.

 

Destan Şairi
Balkan Harbi sırasında, “Müdafaa-i Milliye 
Hey’eti Neşriyat Şubesi”nde Abdülhak Hamid, 
Süleyman Nazif, Cenab Şehabeddin, Hüseyin 
Kazım ve daha birkaç yazar ile birlikte aza
olarak bulundu. Heyetin başkanı, zamanın edip 
ve şairleri tarafından büyük saygı gören ve 
“üstat” sıfatına layık bulunan “Ta’lîm-i 
Edebiyat” müellifi Recaizâde Mahmud Ekrem 
Bey idi. Bu toplantılar sırasında bir gün 
Recaizâde, Âkif’e hitap ederek: “Milletin, 
millî bir destana ihtiyacı olduğunu ve bunu da 
ancak kendisinin yapabileceğini söylemiş ve 
yazmasını istemiş” tir.

 Büyük Şair
Mehmet Âkif, daha önce Muallim Naci ile 
başlamış olan, Türkçenin sade ve akıcı bir 
şekilde aruza tatbikinin ilk büyük temsilcisidir. 
Mizahi fıkralardan en heyecanlı şiirlere kadar, 

en güzel Türkçe ile milletine şaheserler 
vermiştir. Şiirleri, her bakımdan, edebiyat 
tarihimizde eşsiz güzellikte muhteşem
parçalardır. Basit bir hayat sahnesini anlatan 
mısralarında bile, hem en keskin bir zekânın 
şimşekleri, hem de titreyen bir gönlün 
gözyaşları sezilir… Çağdaşı olan bütün büyük 
şair ve edibler, Mehmet Âkif’in yüksekliğini 
kabul edip, bunu itiraf ve takdir eden 
beyanlarda bulunmuşlardır. Âkif Bey, 
şiirlerinde ve makalelerinde, “sadelik, millîlik, 
din ve ahlaka bağlılık” şeklinde özetlenebilecek 
olan edebiyat görüşünü açıklamıştır. Kendisi, 
en fazla önem verdiği iki değerin, “dil ve din” 
olduğunu söylemektedir. Şiirlerinden bazıları 
bestelenmiş ve önemli bir kısmı Arapçaya 
çevrilmiştir.

Milletiyle Birlikte 
Ağlayan Şair

Balkan Harbi’nin, Rumeli Müslümanlarının 
çoluk çocuk katledildiği, nehirlerin 
cesetlerle dolduğu felaketli günlerinde, 1913 
yılının Şubat ayı içinde, İstanbul’da Beyazıd 
Camii’nde bir ikindi sonrası, Fatih ve 
Süleymaniye camilerinde ise Cuma 
namazlarından sonra kalabalık cemaatlere 
vaaz kürsülerinden hitap ederek, halkı birliğe, 
cihada ve orduya yardıma çağırmıştır. 
Mehmet Âkif, bu konuşmalarını, o sırada 
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orduya destek vermek için kurulmuş olan 
“Millî Müdafaa Cemiyeti”nin İrşad Heyeti üyesi 
olarak yapmıştı. Bu konuşmaların ilanları 
günlük gazetelerde ve metni Sebîlürreşad’da 
yayımlanmıştır. Bu savaşta, vahşice öldürülen 
mazlumların, alnına bıçakla haç çizilen ve 
sarıklarından asılan din adamlarının, 
sürüklenip götürülen masum genç kızların 
acı ve ızdırapları, onun feryat eden şiirleriyle 
millî vicdana ve tarihe yazılmıştır. Kendisinin 
ve derginin bütün neşriyatı, daima din, vatan 
ve millet duyguları ile yapılmış ve bu yayınlar, 
birkaç sene sonra milletçe kalkışılacak olan 
Millî Mücadele’nin de tohumlarını atmıştır. 
Nitekim Mehmet Âkif, 1920 Şubat ayında, ilk 
kurşunun atıldığı Balıkesir cephesine koşarak, 
Zağnos Paşa Camii kürsüsünden halkı cihada 
çağıracaktır.

Millî Mücadele’ye 
Destek
1920 yılı başından itibaren, Sebîlürreşad 
dergisinin idarehanesi, Millî Mücadele’ye 
katılmak için Anadolu’ya geçmiş olanlarla 
İstanbul’daki yakınları arasındaki 
haberleşmenin ve gizli haberleşmelerin 
merkezi olmuştu. Gazeteler ve mektuplar 
dergi vasıtası ile Anadolu’ya gidiyor ve 
İstanbul’a geliyordu. Millî Mücadele’yi 
destekleyen, yabancı dilden eserler tercüme 
ettirilerek basılıyor ve Sebîlürreşad 

paketlerinin içinde ve başka yollarla 
Anadolu’ya gönderiliyordu. Müslüman Hintli 
yazar Şeyh Müşir Kıdvay’ın, Ömer Rıza 
( Doğrul ) tarafından İngilizceden tercüme 
edilen ve Necm-i İstikbal Matbaasında 
bastırılarak gönderilen iki eseri de bunların 
arasındaydı.

 

Balıkesir Hitabesi
1919 yılında Anadolu’daki Millî Mücadele’nin 
ilk faaliyetleri görülmüş; bilhassa 15 Mayıs’ta, 
İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali üzerine, 
Anadolu’nun muhtelif yerlerinde ilk cepheler 
açılmaya başlamıştı. Düşman işgali altındaki 
İstanbul’da bunalan Mehmet Âkif, 1920 yılının 
Ocak ayı sonunda Eşref Edib’le birlikte 
Balıkesir’e gitti. Burada Zağnos Paşa 
Camii’nde Cuma namazından sonra vaaz
 kürsüsüne çıkarak halka hitap etti. “Ey 
Müslüman!” hitabıyla konuşmasına başlayan 
Âkif, önce ”Cihan altüst olurken seyre baktın 
öyle durdun da; Bugün bir serserisin, 
derbedersin kendi yurdunda!” diye başlayan 
şiirini okumuştu. Bundan sonra : 
Müslümanların neden geri kaldıklarını; insan 
gibi yaşamak isteyenlerin kuvvetli olmaya 
mecbur olduklarını; denizaltılar, uçaklar yapan 
Batılıların bunu tek tek değil, birleşerek 
yaptıklarını; bugün her şeyin cemaatler ve 
şirketler tarafından yapıldığını; bizim, bir araya 
gelip çalışmayı beceremediğimiz için aynı 
şeyleri yapamadığımızı; geçmişteki 
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kırgınlıkları unutmak ve birleşmek lazım 
geldiğini; eğer bunu başaramazsak, bizi 
idarelerine alacak olanların, bize hayvan 
muamelesi edeceklerini anlatmıştı. 
Söylediklerini misallerle izah ve ispat eden ve 
ayetlerle destekleyen Âkif, sözü Karesi’de 
( Balıkesir ) başlamış olan Millî Mücadele’ye 
getirmiş ve konuşmasını şöyle bitirmiştir:
 “Osmanlı saltanatını i’lâ için Karesi’nin, bu 
kahraman İslam muhitinin vaktiyle ne büyük 
fedakârlıklar gösterdiği herkesin malumudur, 
Rumeli’yi baştanbaşa fetheden hep bu 
topraktan yetişen babayiğitlerdir. O kahraman 
ecdadın torunları olduğunuzu ispat 
etmelisiniz. Anadolu’yu müdafaa hususunda 
diğer vilayetlere ön ayak olmak şerefini siz 
ihraz ettiniz, sa’yiniz meşkûrdur. İnşallah bu 
şan ü şeref kıyamete kadar artar gider, inşallah 
vatanımızın haysiyeti, istiklali, saadeti, refahı, 
ümranı dünyalar durdukça masûn ve mahfûz 
kalır.”

Savaşın İçinde
Nihayet İstanbul’da hizmet imkânı kalmadığını 
gören Âkif Bey, itibarlı ve yüksek maaşlı işini ve 
ailesini bırakarak, 10 Nisan 1920’de Millî 
Mücadele’ye katılmak üzere, gizlice Ankara’ya 
doğru yola çıkmış; Büyük Millet Meclisinin 
açılışının ertesi günü, 24 Nisan 1920’de 
Ankara’ya varmış, gider gitmez faaliyete 

geçerek, 28 Nisan tarihli “Hâkimiyet-i Milliye” 
gazetesinde de haber verildiği gibi, 30 Nisan 
Cuma günü Hacı Bayram Camii’nde kürsüye 
çıkarak halka hitap etmeye başlamış ve İstiklal 
Savaşı’na Burdur Mebusu olarak katılmıştır. 
Mehmet Âkif, o günler için çok büyük bir 
hizmet olarak, Ankara’da da Sebîlürreşad’ı 
çıkarmaya devam etmiş; Eskişehir, Konya, 
Kastamonu, Burdur, Sandıklı, Dinar, Afyon, 
Antalya ve çevrelerini dolaşarak, büyük gayesi, 
yani dini, vatanı ve milleti uğrunda canla başla 
çalışmıştır. Savaş sırasında, defalarca 
cephelere giderek gazilerle konuşmuş, onları 
cihada teşvik ederek yüreklendirmiştir.

Burdur ve Biga’dan 
Mebus Seçilmesi
Mehmet Âkif’in Burdur’dan mebus 
seçilmesine, o sırada yeni seçilmiş olan bir 
mebusun istifa etmesi ve Mustafa Kemal 
Paşa’nın onun yerine Âkif Bey’in yazılmasını 
istemesi sebep olmuştur. Ankara’ya 24 
Nisan’da gelmiş olan Âkif Bey’in seçilmesi, 
Mustafa Kemal Paşa’nın 29 Nisan 1920 tarihli 
bir telgrafı ile Burdur’un bağlı bulunduğu 
Konya vilayetinin vali vekili ve kolordu 
kumandanı olan Albay Fahreddin ( Altay ) 
Bey’e bildirilmiştir. Burada yapılan seçim 
sonucunda en fazla oyu Âkif Bey almıştır. 
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Kartpostal ve afişler savaş yıllarında sadece bir iletişim aracı olarak kullanılmamış, aynı zamanda bir 
propaganda malzemesi olarak da işlev görmüştür. Batı'dakinin aksine Osmanlı coğrafyasındaki kullanımı 
bir hayli kısıtlı olan kartpostallar Birinci Dünya Savaşı yıllarında özellikle işgal devletleri tarafından 
çeşitli şekillerde propaganda malzemesi olarak kullanılmıştır. Mustafa Kemal Paşa, İstiklâl Marşı, Bayrak, 
Türkiye Haritası gibi sembol isimler ve simgelerle hazırlanan Millî Mücadele kartpostal ve afişlerini halkı 
mücadeleye davet etmek amacıyla özellikle 1919 ve 1920'li yıllarda hazırlatmış ve halka dağıttırmıştır. 
Erkan Doğanay Arşivi
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Mehmet Âkif Bey’in Burdur’dan seçildiğinden 
haberi olmayan Bigalıların da, onu mebus 
intihab etmelerine neyin vesile olduğunu 
bilemiyoruz. Ancak birkaç ay önce 
Balıkesir’e giderek Millî Mücadele’yi teşvik 
babında Zağnos Paşa Camii’nde konuşma 
yapmış olan Âkif Bey’in, aydınlarca esasen 
bilinen şahsiyetine ilaveten halk tarafından 
da iyi tanındığı ve böyle bir meselede isminin 
ilk akla gelenler arasında bulunacağı tabiidir. 
Burdur’da olduğu gibi burada da en fazla oyu 
almış olması da bunu göstermektedir.

Millî Mücadele 
Konuşmaları
Mehmet Âkif’in İstiklal Savaşı yıllarındaki 
hizmetleri arasında, Kastamonu’da yaptığı 
faaliyetlerin ayrı bir yeri vardır. İstanbul’dan 
ve Batı Anadolu’dan Ankara’ya geçişlerin ve 
yapılan silah vesair hayatî yardımların yolu 

üzerindeki en önemli bir liman ve merkez olan 
Gelibolu ve Kastamonu ile civarında, 
Ekim-Aralık 1920 aylarında dolaşarak ve 
Nasrullah Camii’nde toplanan halka defalarca 
hitap ederek, harbin gerçek sebeplerini ve 
dünyanın o sırada bulunduğu siyasi durumu 
açıklamış; bütün Müslümanları ve yurdu 
tehdit eden tehlikelerin asıl kaynaklarını 
anlatmış; halkı ciddi olarak bilgilendirmiş, 
böylece onların şuurIanmasını ve mücadeleye 
katılmalarını sağlamıştır. Bu sırada 
Sebîlürreşad’ın üç sayısı da Kastamonu’da 
yayımlanmış ve kendisinin çok önemli olan 
konuşmalarının bulunduğu bu dergi sayıları, 
binlerce nüsha bastırılarak Anadolu’ya ve 
cephelere dağıtılmış; camilerde, derneklerde 
ve askerî birliklerde okutulmuştur. Mehmet 
Âkif’in bu konuşmaları, hâlen, İstiklâl 
Savaşı’mızın ne için, nasıl ve hangi gayelerle 
yapıldığını ilk defa ve içinde yaşayarak anlatan 
en önemli ve çok kıymetli tarihî belgelerdir.
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İstiklâl Marşı
Yazdığı şiir, 12 Mart 1921’de, Meclis kararı 
ile “İstiklâl Marşı” olarak kabul edilmişti. 
İstiklâl Marşı’mızın yazılma hadisesi de hem 
milletimize hem de merhuma tam olarak 
yakışan bir özellik ve güzellik göstermektedir:
Genelkurmayın Millî Eğitim Bakanlığına 
müracaat ederek, “Bu savaşımızın manasını 
anlatacak, halka ve askere heyecan verecek ve 
diğer milletlerde bulunan millî marşlara denk 
olacak bir marş” istemesi üzerine, Millî Eğitim 
Bakanlığı bütün kuruluşlarına genelge ile 
bildirdiği gibi gazetelere de ilan vererek 
“Birinci seçilenin sözlerine 500 lira ve 
bestesine de 500 lira olmak üzere mükâfat”
koyarak, bir müsabaka açtı. Müsabakaya 724 
şiir geldi. Âkif Bey, işin içinde para olduğu için, 
herkes kendisinden istemesine rağmen, bir şey 
yazmadı. Hâlbuki o sırada bir paltosu yoktu ve 
soğuk günlerde arkadaşının ( Baytar Prof. Şefik 
Kolaylı ) paltosunu ödünç alıyordu... Sonunda 
Âkif Bey’e para ödülünün verilmeyeceği sözü 

ile işte bu ihlas ve samimiyetle bu muhteşem 
“İstiklâl Marşı”mız kaleme alındı... Âkif Bey, 
mükâfat olarak ayrılan parayı, Darülmesai 
(İşevi) adlı, Hilal-i Ahmer’e (Kızılay) bağlı bir 
derneğe verdirmiştir.

İstiklâl Marşı’nın 
Manası
Bu marş, insanı heyecanlara gark eden 
müthiş bir duygu çağlayanı olduğu gibi aynı 
zamanda, aziz milletimizin, öz ve has benliğini 
bulduktan sonra kazandığı bütün değerleri, 
yücelikleri ve güzellikleri de tespit edip dile 
getiren; hepimizin yaşama gayesini tespit 
ve ilan eden, muazzam bir bildiri ve bir millî 
yemindir… Bunun böyle olduğu, on kıt’alık 
İstiklâl Marşı şiirinin, Büyük Millet Meclisinde 
ilk defa okunduğu 1 Mart ve resmen kabul 
olunup iki defa üst üste okutulduğu 12 Mart 
1921 tarihli celselerinde, ayakta ve her kıt’ ası 
uzun uzun alkışlanarak dinlenilmiş olmasından 
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Birinci Büyük Millet Meclisi Albümü ön ve arka kapağı ve iç sayfaları.
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Burdur Milletvekili seçilen Mehmet Âkif Bey, 
Birinci Büyük Millet Meclisi Albümü’nde diğer iki mebus arkadaşı 
Necati Bey ve İsmail Suphi Bey ile aynı sayfada.
Bağcılar Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Müzesi Koleksiyonu
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da bellidir. Hepsi, o günlerin, dinî ve millî 
kültürü iyi bilen seçkin kimselerinden olan ve o 
sırada savaşın heyecanı içinde bulunan Birinci 
Meclis topluluğunun bu takdir ve alkışı çok 
önemlidir.

Çok Sıkıntı Çekti
Mehmet Âkif’in hayatı, dinî, millî ve vatanî 
dertlere üzülmesinin yanında, maddi olarak 
da sıkıntı içinde geçmişti. Daha on beş yaşında 
iken, çok sevdiği babasının vefatı, arkasından 
iki kere evlerinin yanması ve az bir gelirle 
yoksul kalmaları, gençliğinin mahrumiyet 
içinde geçmesine sebep olmuştur. Sonraki 
yıllarda ise, hür düşünceli ve doğrucu bir fikir 
adamı olması ve hiçbir hizip veya partiye 
yaklaşmaması, onu daima büyük zorluklar 
içinde bırakmıştır. Üniversitedeki hocalığından 
ayrılması da, dergisinde tenkit ettiği 
politikacıların baskısı ile olmuştur. Mehmet 
Âkif, Kahire’deki on buçuk yıllık ikameti 

sırasında da, hiç geçmeyen nefes darlığına ve 
asabi bir hastalığa tutulmuş olması, 
çocuklarının başıboş kalması ve maddi 
imkânsızlıklar yüzünden çok sıkıntı çekmiştir. 

Antakya’da
Kahire’de rahatsızlanan Âkif, hava değişimi 
için 1935 yılı Temmuz ayında Cebel-i Lübnan’a 
gitti. Âliye’nin yanında Sûku’I-Garb köyünde 
otele yerleştirildi. Ağustos başında ise, vefakâr 
eski dostlarının kendisini davet etmesi üzerine, 
Antakya’ya geldi. Antakya o sırada henüz 
Fransız idaresinde bulunuyordu. Asi Nehri 
kıyısında gençlerle dolaşırken  “Antakya’yı nasıl 
buldunuz?” diye sorulunca, “ Havada bir ağırlık 
var” diyerek şu kıtayı söylemişti: Viranelerin 
yasçısı baykuşlara döndüm/Gördüm de 
hazanında bu cennet gibi yurdu/Gül devrini 
bilseydim onun, bülbül olurdum; /Ya Rab, beni 
evvel getireydin ne olurdu? ...
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Mithat Cemal Kuntay’ın kaleminden Büyük Türk Şairleri Dizisi. No:1, 
Mehmet Âkif, İstiklâl Şairi, adlı kitap.
Bağcılar Belediyesi Mehmet Âkif Ersoy Müzesi Koleksiyonu
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Sevilen Millet Büyüğü
Merhumun doğduğu evin yerinde (Sarıgüzel, 
Bâlî Paşa Caddesi, No.63-3) bulunan Barcın 
Apartmanı’nın ve vefat ettiği yer olan Mısır 
Apartmanı’nın cephelerine, 1999 yılında, MÜ 
İlahiyat Fakültesi Vakfı “Mehmet Âkif 
Araştırmaları Merkezi”nin teşebbüsü ve 
mahallî belediyelerin iş birliği ile, bu bilgileri 
taşıyan birer levha çakılmıştır. Safahat, bugün 
Türkiye’de en çok ve hiç kesilmeden basılan, 
yayılan ve okunan bir eser olduğu gibi, 
Mehmet Âkif de her sene artan bir sevgi ve 
saygı ile milletçe benimsenmekte ve 
anılmaktadır. Hakkında birçok yazılar, kitaplar 
yazılmakta, araştırmalar yapılmaktadır.

Şiirleri

Safahat Dışında Kalmış Şiirler

Mehmet Âkif Bey, Halkalı Baytar Mektebinin 
son sınıflarında bulunduğu sıralarda
(1891-93), şiirlerini zamanın dergilerine 
göndermeye başlamıştı. 1908 sonrasında, 
yazdıklarını devamlı olarak yayımlamaya 

başlamadan önceki yıllarda da, önemli bir 
şair olarak tanınmış ve kabul edilmişti. Gerek 
dostlarına gönderdiği manzum mektuplar ve 
gerek diğer manzumeleri, şiir meraklıları 
tarafından yazılarak elden ele yayılıyordu.
 
Mehmet Âkif, 1908’den önce yazdığı 
şiirlerinden birkaçını, 1908’den sonra 
neşretmekle beraber, beğenmediklerinin 
hepsini ortadan kaldırmıştır. Kendisinin, ikinci 
bir Safahat hacminde olduğunu söylediği eski 
şiirlerinden, sadece, 1900’den önce 
yayımlanmış olanlarla, ele geçen 
mektuplarında bulunanlar ve meraklıların 
defterlerinde kalanlar kurtulmuşlardır.

Safahat
“Safahat” Mehmet Âkif Ersoy’un şiirlerini 
topladığı yedi kitaplık şiir külliyatının adıdır, 
içinde 11.240 mısra tutan 108 şiir
bulunmaktadır. Birinci kitap, yalnız “Safahat” 
adını taşır. Bundan başlayarak sıra numarası 
almış bulunan öteki kitapların ayrıca isimleri 
vardır. Müstakil ciltler hâlinde ve farklı 
zamanlarda birkaç baskı yapmış olan kitaplar, 
Latin harfli baskılarından önce bir arada, tek 
cilt içinde yayımlanmamıştır. Yedi kitabın ilk 
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Safahat, 1911 tarihli İlk Baskısı
Mehmet Ruyan Soydan Koleksiyonu
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altısının bütün baskıları İstanbul’da, yedinci 
kitabınki ise Kahire’de yapılmıştır. Safahat’ı 
teşkil eden yedi kitabın mısra sayıları ile eski 
harflerle yapılmış baskılarının tarihleri şöyledir:
Safahat: 44 şiir, 3084 mısra. Üç baskı: 1911, 
1918, 1928.
Süleymâniye Kürsüsünde: Bir şiir, 1002 mısra. 
Dört baskı: 1912.
Hakkın Sesleri: 10 şiir, 482 mısra. Üç baskı: 
1913, 1918, 1928.
Fâtih Kürsüsünde: Bir şiir, 1692 mısra. Dört 
baskı: 1914 ( iki baskı ), 1918, 1924.
Hâtıralar: 10 şiir, 1314 mısra. Üç baskı: 1917, 
1918, 1928.
Âsım: Bir şiir, 2292 mısra, İki baskı: 1924, 1928.
Gölgeler: 41 şiir, 1374 mısra. Bir baskı: 1933.
Safahat, 1943 yılından itibaren yeni harflerle 
de basılmaya başlanmıştır. Şimdiye kadar yüz 
defadan fazla ve beş yüz bin adet kadar 
basılmış olan “Safahat”, yurdumuzda en fazla 
alınan ve okunan bir şiir ve fikir kitabıdır.
 “Safahat”: “Safhalar, devreler, dönemler” ve 
“görünüşler, manzaralar” demektir. ( “Kötülük, 
rezillik...” demek olan “sefahet” kelimesiyle 
karıştırmamalıdır. ) Safahat’ı teşkil eden 
manzumelerin tamamı “aruz” vezni ile 
yazılmıştır. Şiirlerin uzunluğu bir kıt’adan, 
2292 mısra’a kadar değişmektedir. Mehmet 
Âkif, “İstiklâl Marşı”nı “milletin malıdır” diyerek 
Safahat’a almamıştır. “Çanakkale Şehidleri” 

adıyla meşhur olan şiir ise “Âsım” kitabında 
bulunmaktadır.

Nesir yazıları
Tefsirler

Mehmet Âkif’in tefsir yazılarının hepsi elli yedi 
tanedir. Bunların on sekizi manzum olarak 
yazılmış olup, Safahat’a alınmışlardır. Elli üç 
tanesi ayet ve dört tanesi hadis üzerine 
yazılmıştır. Çoğunun uzunluğu bir sayfadan 
azdır. Âkif Bey, memleketin ve halkın o günkü
meselelerine hitap eden bir veya birkaç ayet 
veya hadisi mevzu alarak, okuyuculara 
onlarla yol göstermeye çalışmıştır. Dolayısıyla 
bu yazılar, tefsir ilmi bakımından değil, 
zamanın meselelerine bakış açısından 
mühimdirler.

Vaazlar

Mehmet Âkif Ersoy’un bir tanesi kitap içinde 
yayımlanmış, diğerleri konuşma sırasında Eşref 
Edib tarafından tespit edilmiş olan, dokuz 
konuşması, vaazı ( mev’izası ) vardır. 
Bunlardan birincisi, bir kulüpte konuşma 
şeklinde yapıldıktan sonra, “Mevâiz-i Diniye” 
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Safahat, dördüncü kitap, "Fatih Kürsüsünde" 
(İlk Baskı, İstanbul 1914) 
Mehmet Ruyan Soydan Koleksiyonu

Hakkın Sesleri, Safahat'ın üçüncü 
kitabıdır. (İlk Baskı, İstanbul 1913) 
Mehmet Ruyan Soydan Koleksiyonu

Safahat’ın ikinci kitabı “Süleymaniye Kürsüsünde” ilk defa 
1912’de Sebîlürreşad’da dokuz bölüm hâlinde yayımlanmış, aynı 
yılın eylül ayında da kitap olarak basılmıştır. İlk Baskı, 1912 
Mehmet Ruyan Soydan Koleksiyonu

Safahat'ın 5.kitabı olan “Hatıralar” Birinci Dünya 
Savaşı sırasında Mehmet Âkif Ersoy'un yaptığı seyahatlerdeki 
gözlemlerini içermektedir.  İlk Baskı, 1917
Mehmet Ruyan Soydan Koleksiyonu
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kitabında yayımlanmıştır. Kalan sekiz vaazın 
üçü Balkan Harbi içinde İstanbul’un üç büyük 
camiinde ( Beyazıt, Fâtih, Süleymâniye ); birisi 
Balıkesir Zağnos Paşa Camii’nde; üçü ise 
Kastamonu’da Nasrullah Camii’nde ve şehrin 
kazalarında verilen vaazlardır. Her bakımdan 
çok önemli konuşmalardır.

Makaleler

Çeşitli cemiyet, edebiyat ve fikir meseleleri 
üzerine, makale, sohbet ve hatıra şeklinde 
kaleme alınmış elli yazıdan ibarettir. Bunların 
on yedisi “Hasbıhâl”, on biri “Edebiyat 
Bahisleri”, dördü “Eski Hâtıralar”, ikisi “Letâif-i 
Arabdan “genel başlıkları altında bazen ikinci 
bir başlık daha taşıyarak yayımlanmışlardır. 
On beşinin ise ayrı başlıkları vardır. Mehmet 
Âkif’in düşünceleri, bilgisi, kültürü ve 
irfanı, çok samimi bir dille kaleme aldığı bu 
yazılarında görülmektedir.
 
Tercümeler

Mehmet Âkif, 1908’den sonra, hepsi de 
dergisinde yayımlanmış ve 268 tefrika devam 
etmiş olan 55 ayrı tercüme yapmıştır. Bunların 
birkaçında “Sa’di” takma adını kullanmıştır.
 Tercümeler, beşi Arapça ve biri Fransızca 
yazmış olan altı yazardan yapılmıştır. 

Tercümelerin yazar ve tefrika sayısı 
bakımından dağılışı şöyledir: Ferid Vecdi: 7 
tercüme, 73 tefrika/M. Abduh: 31 tercüme, 48 
tefrika / A. Refik: Bir tercüme, 3 tefrika / Şeyh 
Şiblî: Bir tercüme, 10 tefrika/A. Câviş: 13
tercüme, 122 tefrika/Said Halim Paşa 
(Fransızca): 2 tercüme, 12 tefrika...
 
Kitap olarak basılmış tercümeleri:

•   “Müslüman Kadını”, Ferid Vecdi
•   “Hanoto’nun Hücumuna Karşı Şeyh 
Muhammed Abduh’un İslâm’ı Müdâfa’ası”
•   “İslâmlaşmak”, Said Halim Paşa
•   “Anglikan Kilisesine Cevap”, Abdülaziz Câviş
•   “İçkinin Hayât-ı Beşerde Açtığı Rahneler”, 
Abdülaziz Câviş.

Mektuplar

Hâlen elli kadar mektubu ve bazı mektup 
parçaları yayımlanmış bulunan Mehmet 
Âkif’in, dağınık hâlde, bazı kimselerin elinde  
birkaç yüz mektubunun bulunduğunu 
tahmin etmekteyiz. Bunların toplanarak 
yayımlanması, şairimizin düşünceleri, hayatı 
ve yakın tarihimiz bakımından çok faydalı 
olacaktır.
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İstiklâl Marşı Kompozisyonu: Cemal Baki
El yazısı ve çizimi ile İstiklâl Marşı'nın tamamı 1960'lı yıllar. 100x70 cm

Mehmet Ruyan Soydan Koleksiyonu

Sırat-ı Müstakim ve Sebîlürreşad mecmuası kapağı
Mehmet Ruyan Soydan Koleksiyonu

Gölgeler, Safahat'ın yedinci ve son kitabıdır. (İlk Baskı, Mısır 
1352/1933). Mehmet Âkif’in eski harflerle Kahire’de bastırdığı, bir 
kısmı daha önce yazılmış kırk bir şiirinden meydana gelen son 
kitabıdır.
Mehmet Ruyan Soydan Koleksiyonu
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İstiklâl Marşı, bu toprakların tarihî perspektifine 
bakıldığında görülebilecek hürriyet ve 
bağımsızlığı resmeden tablo şiirdir. İstiklâl 
Marşı’nın yazılmasıyla ilgili tarihî, siyasi ve 
toplumsal süreçler, memleketin içinde 
bulunduğu durum ve şairin konuyu ele alış tarzı, 
millî marşın kelime dokusu, fikir ve inanca bağlı 
olarak şekillenen kültürel zeminle birlikte 
düşünüldüğünde hem yaşananların hem de 
yaşananların ifadesini bulduğu şiirin daha iyi 
anlaşılması mümkün olabilir. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün İstiklâl Marşı’nda dikkat çektiği ve 
milletin ruhu olarak nitelediği kavramlar 
hürriyet ve İstiklâldir: “Bu marş bizim 
inkılabımızı anlatır. İnkılabımızın ruhunu 
anlatır. Bunu ne unutmak ne de unutturmak 
lazımdır. İstiklâl Marşı’nda istiklâl davamızı 
anlatması bakımından büyük bir manası 
olan mısralar vardır. Benim en beğendiğim 
yeri de burasıdır: Hakkıdır, hür yaşamış, 
bayrağımın hürriyet; Hakkıdır; Hakk’a tapan 
milletimin istiklâl.” Benim bu milletten asla 
unutmamasını istediğim mısralar işte 
bunlardır. Hürriyet ve istiklâl aşkı bu milletin 
ruhudur. İstiklâl Marşı’nın bu pasajı asırlar 
boyunca söylenmeli ve bütün yâr ve ağyâr 
(dost düşman herkes) anlamalıdır ki Türk’ün 
her şeyi hatta en mahrem hisleri bile 
tehlikeye girebilir, fakat hürriyeti asla. Bu 
pasajı her vakit tekrar ettirmek bunun için 
lazımdır. Bu demektir ki efendiler: Türk’ün 

hürriyetine dokunulamaz!” Şu ifadeler 
Mehmet Âkif’in hürriyetin kıymetini anlatması 
kadar, bunu Türk tarih köklerinden güç alarak 
ifade etmesiyle daha da anlam kazanmaktadır. 
“Türklerin yirmi beş asırdan beri 
özgürlüğünü muhafaza etmiş bir millet 
olduğu hakikattir. Hâlbuki Avrupa’da bile 
özgürlüğünün kaynağı bu kadar eskiye 
dayanan bir millet yoktur. Tarih de 
göstermiştir ki Türkler özgürlüksüz 
yaşayamaz.”

Ana teması itibariyle hürriyet ve istiklâli anlatan 
marşta millî ve ulvî değerlerle inançlar dengeli 
bir şekilde kıtalara yerleştirilmiştir. Bayrak, hilal, 
yıldız, hak, hürriyet, istiklâl, yurt, millet, ırk, 
vatan, kahramanlık gibi millî kavramlarla; iman, 
şehadet, helal, cennet, Huda, ezan, mabet, vecd 
gibi dinî unsurlar birbirleriyle uyum hâlinde 
çok zengin bir belagatle kullanılmıştır, böylece 
Millî Mücadele’yi gerçekleştiren Türk milletinin 
ruhundaki temel değerler İstiklâl Marşı’nın da 
ana temasını oluşturmuş olmaktadır. Ziya Gökalp, 
“Türkleri Çanakkale ve İstiklâl Savaşlarında galip 
kılan maddi güçleri değil, ruhlarında hükümran 
bulunan millî felsefeleri idi.” derken aynı şeylere 
dikkat çeker. Dil ve şekil bakımından şiire hâkim 
olan düşünce; kuvvet duygusu, sağlamlık ve 
sadeliktir. Bunlar Türk halkı ve askerinin temel 
vasıflarıdır. 

Millî Mücadele’den
İstiklâl Marşı’na



1924'te Asım kitabı çıkınca Mithat Cemal o tarihlerde oturduğu Mısır Apartmanı'nda bir yemek verir. Onur konuğu Mehmet Âkif'tir. Diğer konuklar ise Abdülhak 
Hamid, Cenap Şahabettin, Sami Paşazade Sezai, Süleyman Nazif ve Faruk Nafiz'dir. Mithat Cemal'in tertip ettiği "Asım Gününden" 12 yıl sonra kaderin bir cilvesi 
olarak Mehmet Âkif bu apartmanda son nefesini verecektir. 
Mehmet Ruyan Soydan Koleksiyonu

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. 

Dörtlüğü “Korkma” seslenişiyle hitap ederek 
hürriyet ve İstiklâl kavramlarının muhatabına, 
devleti, resmî olanı gökyüzü ile ilgili imaj ve 
temsil vasıtası olarak seçtiği sancak marifetiyle; 
milleti, sivil olanı ise ocak yoluyla anlatmıştır. 
Gerek vatan gerekse de Türk çadırı anlamıyla 
düşünülsün yurt ise yerde olduğu hâlde 
alevinin dumanının göğe yükselmesiyle gök 
ile yeri, resmî ile sivili, devlet ile milleti bir arada 
yaşatandır. Yazıldığı şartlar değerlendirildiğinde 
İstiklâl Marşı’nın dokusu, mana ve ruhu daha iyi 
anlaşılabilir. Mehmet Âkif Bey 1920 Ocak ayında 
yakın dostu Hasan Basri Çantay’ın daveti üzerine 
Millî Mücadele’nin başladığı şehirlerden biri olan 
Balıkesir’e gelerek burada 23 Ocak 1920 Cuma 

günü Zağanos Paşa Camii’nde meşhur vaazını 
vermiş ve milletten Millî Mücadele’ye destek 
vermesini istemiştir: O, millî hareketi duyar 
duymaz Balıkesir’e koşmuş, Zağanos Mehmed 
Paşa Camii’nin kürsüsünde verdiği celadetli 
hitabesinde; “Ey Balıkesirliler, güzel yurdunuzu 
çiğnetmeyiniz, müdafaanız meşru’dur, sebat 
ediniz, yürüyünüz...” demiştir. Bu hitabenin 
memlekette yaptığı tesir pek büyüktür. İstiklâl 
Marşı’nın Şairi Mehmet Âkif Ersoy, 1936 yılında 
İstanbul’da kendisini hasta yatağında ziyaret eden 
arkadaşlarına Millî Mücadele dönemi ve “millî 
marşımız” hakkındaki görüşlerini şu sözlerle dile 
getirmişti: “İstiklâl Marşı... 
O günler ne samimi, ne heyecanlı günlerdi. O 
şiir, milletin o günkü heyecanının 
ifadesidir. Bin bir fecayi karşısında bunalan
ruhların, ıstıraplar içinde halas dakikaları 
beklediği bir zamanda yazılan o marş, o 
günlerin kıymetli bir hatırasıdır. O şiir bir 
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Mehmet Âkif gençlik yıllarında

daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz. Onu 
ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri 
görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir artık 
benim değildir. O milletin malıdır. Benim 
millete karşı en kıymetli hediyem budur.” 
Mehmet Âkif’in “o günler” ve “fecayi” diye 
nitelendirdiği günler Millî Mücadele, İstiklâl 
Harbi, Bağımsızlık Savaşı veya Kurtuluş Savaşı 
olarak da anılan, Mondros Mütarekesi’nin (30 
Ekim 1918) ardından başlayıp askerî bakımdan 
Mudanya Mütarekesi ile (11 Ekim 1922), siyasi 
bakımdan ise Lozan Antlaşması 
ile (24 Temmuz 1923) son bulan günlerdir. 
İngilizler 5 Kasım’da Musul’u işgal etmiş, 
Fransızlar Trakya’ya girmişti. Çanakkale Boğazı 
işgal edildikten sonra 13 Kasım 1918’de 
İstanbul’a gelen müttefik donanması Osmanlı 
yönetimini kontrol altına aldı. İngilizlerle 
Fransızlar, Güneydoğu Anadolu’yu ve 
Çukurova’yı ele geçirirken İtalyanlar Antalya’ya 

girdi. Mütareke hükümlerini istedikleri şekilde 
yorumlayan müttefiklerden yardım ve destek 
alan gayrimüslimler de Müslümanlara 
saldırıyordu. İstiklâl Marşı’nın muhtevasının, fikrî 
temellerinin, temsil değerlerinin ve aksettirdiği 
hislerin Millî Mücadele’den bağımsız 
düşünülmesi mümkün değildir. Genellikle 
düzenli ritimle, uygun adım yürüyüşler için 
yazılan marşlar, ulus devletin oluşmaya 
başladığı ve düzenli orduların kurulduğu  
19. yüzyılın ilk yarısından itibaren 
yaygınlaşmışlardır. Kahramanlık duygularını 
harekete geçirmek için kullanılan millî marşlar, 
ülkelerin zor dönemlerinde yazılmış, milletin 
ortak duygularını yansıtmışlardır. Bir ülkede 
millî marş yazılmasının, o ülkede yaşayan vatan 
evlatlarının düşman işgaline ve esarete karşı bir 
kurtuluş mücadelesi vermesi demek olduğunu 
ve bu mücadelenin de ne büyük güçlüklerle 
kazanıldığını bilen millî şair, kendisine yöneltilen 
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Mehmet Âkif Bey, Türkiye Büyük Millet Meclisi Burdur Milletvekiliyken, İstiklâl Marşı’nı yazdığı 1920’li yıllarda.
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Mehmet Âkif, oğulları Emin ve Tahir ile birlikte
Mehmet Ruyan Soydan Koleksiyonu

Mehmet Âkif, Refikası İsmet Hanım ve çocukları ile birlikte
Mehmet Ruyan Soydan Koleksiyonu

bir soruya, “Allah bu millete yeniden bir millî 
marş yazdırmasın” diyerek cevap vermişti. 
Mehmet Âkif bir daha millî marş yazılmasına 
mecbur edecek işgaller ve esaret tehlikesi 
olmasın; devletimiz, milletimiz hürriyet ve 
istiklalini kaybetme tehlikesiyle karşılaşmasın diye 
feryat etmişti. Osmanlılarda Batılılaşma 
hareketiyle beraber Fransızcadaki “himne 
national” karşılığı bir millî marş ihtiyacı, 
II. Mahmut Dönemi’nden (1808-1839) beri 
zaman zaman hissedilmiştir. Özellikle Avrupa 
devlet temsilcileriyle yapılan törenlerde 
gündeme gelen bu ihtiyacın resmî bir statüsü 
olmaksızın değişik padişahlar zamanında 
birbirinden farklı güfte ve bestelerin okunmasıyla 
giderildiği bilinmektedir (Okay, 2001, 355). Türk 
millî marşının yazılışının iki temel sebebi vardır. 
1. Siyasi sebep: 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin açılmasıyla biz, savaş ortasında 
kendi bağımsız hükûmetimizi kurmuş olduk. 

Dünya devletleri arasında bağımsız bir hükûmet 
olmanın gereklerinden biri de millî marştır. Millî 
hükûmetin kurulduğu sıralarda başka devletlerle 
elçilik düzeyinde resmî temaslar, gidip 
gelmeler olmasa da nasıl olsa bu marşa ihtiyaç 
duyulacaktı. Daha önce ülkemizin resmî bir marşı 
olmamıştı. İkinci Mahmut’tan beri Batılı ülkelerle 
girilen uluslararası ilişkilerde gerekli zaman ve 
yerlerde devrin padişahları adına bestelenen 
marşlar çalınıyordu. Cumhuriyet’e kadar farklı 
marşlar çalınmıştır. Bu marşlar, Donizetti ve 
Guatelli gibi batılı kompozitörler tarafından 
bestelenen marşlardı. Ankara hükûmeti, millî 
marşa sahip olmakla dünya milletleri arasında 
kendini bağımsız bir devlet olarak ilan ediyordu. 
2. Toplumsal ve ruhî sebep: Millî Mücadele’nin 
destanının yazılması ihtiyacı doğdu. Milletimize 
emperyalist işgalci batılı güçlere karşı İstiklâl 
Mücadelesi azmi, ümidi, heyecanı vermek, 
aşılamak, özgüven sağlamak gerekiyordu. Millî 
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heyecanı, millî azim ve imanı manevi sahada 
koruyup besleyecek bir marşa ihtiyaç duyuldu. 
Büyük Millet Meclisinin İrşat Komisyonu 
tarafından Türk milletinin ümidini, heyecanını, 
azim ve kararlılığını diri tutmak için böyle bir 
marş yazdırılması zarureti doğmuştur. Millî 
Mücadele’nin başlarında Mehmet Âkif’in 
“Ordunun Duası” adlı manzumesinin Ali Rifat 
( Çağatay ) tarafından yapılan bestesi, Erkan-ı 
Harbiyye-i Umûmiyye reisliğince bütün askerî 
birliklere okunmak üzere tamim edilmiştir. 
I. Büyük Millet Meclisinin ilk günlerinde kurulan 
hey’et-i irşadiyyelerin gezileri sırasında 
edindikleri izlenimler doğrultusunda Erkân-ı 
Harbiyye Reis Vekili Miralay İsmet Bey’e ( İnönü ) 
bir istiklâl marşına olan ihtiyacı belirtmeleri, 
meseleyi ilk defa resmî olarak gündeme 
getirmiştir. İsmet Bey’in meseleyi İcra Vekilleri 
Heyetinde ortaya koymasından sonra konu 
Maârif Vekâletine havale edilmiş, Maârif Vekili 
Rıza Nur’un imzasını taşıyan 18 Eylül 1920 tarihli 
bir tamimle millî marşın şartları valiliklere 
duyurulmuş, tamim bir süre sonra Hakimiyet-i 
Milliye gazetesinde de yayımlanmıştır  

( 7 Teşrînisâni 1337 /1920 ). Başvuru süresinin 
son günü olan 21 Kanunuevvel 1920 tarihinde 
gönderilen şiirlerin sayısı 724’tür. Ancak bunların 
arasında millî marş güftesi olmaya layık bir şiir 
bulunamadığından o tarihte Maârif Vekili olan 
Hamdullah Suphi ( Tanrıöver ), Karesi ( Balıkesir) 
Mebusu Hasan Basri’ye ( Çantay ) böyle bir şiiri 
Mehmet Âkif’ten beklediğini söyleyerek onun 
yazması için aracı olmasını ister. Hasan Basri’nin, 
Mehmet Âkif’in marş için hükûmetçe konan 500 
lira mükâfatı kabul etmediğinden yarışmaya 
katılmadığını belirtmesi üzerine Hamdullah 
Suphi, bu şartın Âkif Bey için kaldırılabileceğini 
ifade eder. Bunun üzerine Mehmet Âkif, bir 
süreden beri üzerinde çalışmakta olduğu eserini 
tamamlar ve Maârif Vekâleti’ne gönderir. 

Bu arada İstiklâl Marşı, “Kahraman Ordumuza” 
ithafıyla ilk defa Sebîlürreşad dergisinde (sy. 468, 
17 Şubat 1337/1921), dört gün sonra da 
Kastamonu’da çıkmakta olan Açıksöz 
gazetesinde yayımlanır. İstiklâl Marşı, Maârif 
Vekâletinden gönderilen bir tezkere ile Büyük 
Millet Meclisinin 26 Şubat 1921 tarihli 
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İstiklâl Marşı ilk baskılarından, Orhaniye Matbaası - Halk Kütüphanesi, 1337 Bilgi
Mehmet Ruyan Soydan Koleksiyonu
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Mehmet Âkif'in ortanca ve en küçük kızı
Feride ve Suad hanımlar

Mehmet Ruyan Soydan Koleksiyonu

Mehmet Âkif Hilvan'da

oturumunda gündeme alınır. Meclisin Mustafa 
Kemal Paşa’nın başkanlığında yapılan 1 Mart 
1921 tarihli oturumunda Hasan Basri Bey’in 
takriri üzerine söz alan Hamdullah Suphi, 
yarışmaya katılan şiirlerden yedisinin vekâletçe 
istenen şartlara uygun görüldüğünü, ancak 
kendisinin Mehmet Âkif’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 “Mehmet Âkif Bey’in şiirinin 
tercihan kabulü” teklifi oylanarak büyük 
çoğunlukla kabul edilmiştir. Artık resmî hâle 
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. 
Mehmet Âkif 500 lira mükâfatı, fakir Müslüman 
kadın ve çocuklarına iş öğreterek sefaletlerine 
son vermek amacıyla kurulan Darülmesâi’ye 
hediye etmiştir.
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İstiklâl Marşı yarışmasının ilanı ilk önce Maarif 
Nezareti tarafından okullara duyurulmuştur. 
Gazetelerde ise “Şairlerin Dikkatine” ifadesi yer 
alan bir ilanın devamında şu ifadeler yer almıştır: 
“Milletimizin dâhili ve harici İstiklâl uğruna 
girişmiş olduğu mücadeleyi ifade ve terennüm 
için bir İstiklâl Marşı, Umûr-ı Maarif Vekâleti 
Celilesi’nce müsabakaya vazedilmiştir. İş bu 
müsabaka, 23 Kanunuevvel sene 1336 tarihine 
kadar olup bir heyet-i edebiye tarafından, 
gönderilen eserler arasından intihap edilecektir 
ve kabul edilen eserin güftesi için beş yüz lira 
mükâfat verilecektir. Ve yine lâakal beş yüz lira 
tahsis edilecek olan beste için bilahare ayrıca 

bir müsabaka açılacaktır. Bütün müracaatlar 
Ankara’da Büyük Millet Meclisi Maarif Vekâletine 
yapılacaktır.

Yayımlanan bu ilanda edebî heyetin gönderilen 
eserleri inceleyip değerlendireceği de yazılmıştır. 
Millî marş olarak kabul edilecek olan esere 500 
lira, bestesi için de bilahare yarışma açılarak 
kazanana ödül verileceği ilan edilmiştir. 
Yarışmaya 724 şiir gönderilmiş, ne var ki millî 
marş olmaya değer bir şiir bulunamamıştır.

İstiklâl Marşı 
Yarışmasının İlanı

Meclis albüm kapağı
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Mustafa Kemal Paşa'nın konuşma yaptığı Birinci Büyük Millet Meclisi toplantı hâlinde 
( 12 Mart 1921 tarihinde  öğleden sonra ikinci celsede  Dr. Adnan "Adıvar"  Bey'in 
başkanlığında yapılan oturumda İstiklâl Marşı millî marş olarak bu salonda kabul edildi.   
Meclis kürsüsünde  Maarif Vekili Hamdullah Suphi  Bey tarafından okunan İstiklâl Marşı 
gözyaşları içinde ve durmaksızın ayakta dinlendi.
Mehmet Ruyan Soydan Koleksiyonu
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TBMM Kütüphane ve Arşiv Başkanlığı 
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TBMM Kütüphane ve Arşiv Başkanlığı TBMM Kütüphane ve Arşiv Başkanlığı 
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İstiklâl Marşı’nın Meclis Oturumunda kabul 
edildiğine dair onaylı ilk belge
İstiklâl Marşı’nın TBMM Genel Kurulu’nun 
12 Mart 1921 tarihli oturumunda kabul edildiği 
ve bestesi için Maarif Vekâletine talimat verildiği, 
yazı.
BCA, 30.18.1.1/3.23.8-4, 13 Mart 1921

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkitâbeti Zabıt 
Kalemi
Aded 37/79
Ankara 13.3.[1]337 [13 Mart 1921]

İcrâ Vekîlleri Hey’eti Riyâset-i Celîlesi’ne,
Hey’et-i umûmiyece 12.3.[13]37 [12 Mart 1921] 
târîhli altıncı ictimâ’da ekseriyet-i azîme ile kabûl 
edilmiş İstiklâl Marşı’nın sûret-i musaddakası 
leffen irsâl kılındı. Bestesi için mu’âmele-i 
mukteziyenin îfâsı Ma’ârif Vekâleti’ne yazılmışdır 

efendim.
[imza] [Türkiye] Büyük Millet Meclisi Re’îs-i Sânîsi 
Doktor [Abdülhak] Adnan

Çevirisi:
[Türkiye] Büyük Millet Meclisi Başkâtipliği Zabıt 
Kalemi
Sayı 37/79
Ankara 13 Mart 1921

İcra Vekilleri Heyeti Başkanlığı’na,
Genel kurul tarafından 12 Mart 1921 tarihli 
altıncı oturumunda büyük çoğunlukla kabul 
edilmiş olan İstiklâl Marşı’nın onaylı sureti ekte 
gönderildi. Bestesi için gereken işlemlerin 
yapılması Maârif Vekâletine yazılmıştır efendim.
[imza] [Türkiye] Büyük Millet Meclisi İkinci 
Başkanı Doktor [Abdülhak] Adnan [ADIVAR]



Millî marş yazdırılmasını organize eden heyete 
İstiklâl Marşı yarışması için birçok metin gelmiştir. 
Devrin önemli şairlerinden, mebuslarına hatta 
generallerine kadar birçok kişi kendince bir 
İstiklâl Marşı yazarak yarışmaya göndermiştir. Ne 
var ki değerlendirme heyeti başkanı Hamdullah 
Suphi (Tanrıöver), bu şiirler arasından Millî 
Mücadele’nin ruhunu yansıtan bir şiir bulamaz. 
Marş için bir şiirin çıkmaması da can sıkıcıdır 
onun için. Söz konusu eserler içerisinde Mehmet 
Âkif'in şiiri yoktur. Rıza Nur'dan sonra Maarif 
Nazırı olan Hamdullah Suphi, Mehmet Âkif’in 
marşa ödül konulması nedeniyle yarışmaya 
katılmadığını öğrenince Mehmet Âkif'e yazdığı 
mektupta ödül konusunun uygun bir şekilde 
çözümlenebileceğini ve yarışmaya katılmasını 
istemiş, bunun üzerine Millî Şair yarışmaya 
katılmıştır.

Maarif Vekili Hamdullah Suphi'nin Mehmet 
Âkif Bey'e mektup vâsıtasıyla yaptığı müracaat 
şöyledir:

Pek aziz ve muhterem efendim,

İstiklâl Marşı için açılan müsabakaya iştirak 
buyurmamalarındaki sebebin izâlesi için pek çok 
tedbirler vardır. Zat-ı üstâdânelerinin matlub şiiri 
vücuda getirmeleri maksadın husûlü için son çare 
olarak kalmıştır. Endişenizin icabettiği ne varsa 
hepsini yaparız. Memleketi bu müessir telkin ve 
teheyyüc vasıtasından mahrum bırakmamanızı 
rica ve bu vesile ile en derin hürmet ve 
muhabbetlerimi arz ve tekrar eylerim efendim.

5 Şubat 1337 (1921)

Umûr-i Maârif Vekili

Hamdullah Suphi

İstiklâl Marşı’mızın Yazdırılması

Mehmet Âkif’in bir süre kaldığı ve İstiklâl Marşı’nı yazdığı 
Taceddin Dergâhı’nın 1920’li yıllardaki hâli.  
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Mehmet Âkif, İstiklâl Marşı’nı 
Nasıl Yazdı?

Eşref Edip anlatıyor:
Ankara’ya gelince doğru Tâceddin Dergâhı’na 
indik. O zaman Ankara’da mesken buhranı 
olduğu için herkes bir tarafa sığınmıştı. Tâceddin 
Şeyhi bir hürmet-i mahsusa olmak üzere dergâhı 
Üstad’a tahsis etmişti. Dergâh deyince dervişler, 
ayinler hatıra gelmesin... Eşraftan birinin âdeta 
selâmlık dairesi. Ufak bir köşk gibi muntazam 
yapılmış. İçi dışı boyalı. Döşenip dayanmış, güzel 
ve geniş bir bahçesi var. Türlü türlü meyveler. 
Önünde bir şadırvan, şarıl şarıl sular akıyor.

Üstad Ankara’daki bütün şiirlerini, İstiklâl Marşı’nı 
hep bu dergâhda yazmıştır. Yüzlerce asır Türk 
milletiyle beraber yaşayacak olan bu marşı ne 
vakit okusam, Tâceddin Dergâhı’nda Üstad’ın bu 
şiiri yazarken düşündüğü zamanları 
hatırlarım: Odanın bir tarafına çekilmiş elinde 
ufak bir kâğıt… Tefekküre, dalmış…

Ara sıra bir kelime yazıyor... Bazen yazdığını çizi-
yor... Sonra tekrar yazıyor... Bazen saatlerce düşü-
nüyor... Üstad şiirini yazmak için çok zaman sarf 
ederdi. O sehl-i mümtenî dediğimiz şiirler öyle 
kolay kolay olmuyordu. Bazen bir beyit 

üzerinde günlerce uğraştığı olurdu. Şiir tamam 
olup da tebyîz edildiği zaman çaylar demlenir, 
hep arkadaşlar toplanır, bilhassa pek sevdiği 
Basri’ye [Hasan Basri Çantay] haber gönderilir, o, 
elinde uzun çubuğu, sallana sallana gelir, Üstad’ın 
yanına oturur, Üstad tamam olan şiirini kendisine 
mahsus âhenkle okurdu, çaylar da tevâli ederdi.

Mehmet Âkif’in kâdim dostu Hasan Basri 
Çantay’ın, İstiklâl Marşı’nın yazılışına dair verdiği 
şu ayrıntı oldukça önemlidir:

Mecliste Âkif ile yan yana oturuyoruz. 
Çantamdan bir kâğıt parçası çıkardım. Ciddi ve 
düşünceli bir tavır ile sıranın üstüne kapandım, 
güya bir şey yazmaya hazırlanmıştım. Üstad ile 
konuşuyoruz:

– Neye düşünüyorsun Basri?
– Mâni olma işim var!
– Peki, bir şey mi yazacaksın?
– Evet.
– Ben mâni olacaksam kalkayım.
– Hayır, hiç olmazsa ilhamından ruhuma bir şey 
sıçrar!
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– Anlamadım.
– Şiir yazacağım da...
– Ne şiiri?
– Ne şiiri olacak. İstiklâl şiiri! Artık onu yazmak 
bize düştü!
– Gelen şiirlere ne olmuş?
– Beğenilmemiş.
Büyük bir üzüntüyle: “Ya!”
– Üstad, bu marşı biz yazacağız!
– Yazalım, amma, şartları berbat!
– Hayır, şart filân yok. Siz yazarsanız müsabaka 
şekli kalkacak.
- Olmaz, kaldırılamaz, ilân edildi.
– Canım, Vekâlet buna bir şekil bulacak. Sizin 
marşınız yine resmen Mecliste kabul edilecek, 
güneş varken yıldızı kim arar?
– Peki, bir de ikramiye vardı?
– Tabii alacaksınız!
– Vallahi almam!
– Yahu, latife ediyorum, onu da bir hayır 

müessesesine veririz. Siz bunları düşünmeyin!
– Vekâlet kabul edecek mi ya?
– Ben Hamdullah Suphi Bey’le görüştüm. 
Mutabık kaldık. Hatta sizin nâmınıza söz bile 
verdim!
– Söz mü verdiniz, söz mü verdiniz?
– Evet!
– Peki, ne yapacağız?
– Yazacağız!
Tekrar tekrar “söz verdin mi?” diye sorduktan ve 
benden aynı kat’i cevapları aldıktan sonra, 
elimdeki kâğıda sarıldı, kalemini eline aldı, 
benim daldığım suni hayâle şimdi gerçekten 
dalmıştı…

Meclis müzâkere ile meşgul, Âkif marş yazmakla. 
Ben müddeti kendisine kısaca göstermiştim. 
Birkaç gün sonra marşı vermiş olacağız. 
Müzâkere bitti, Âkif de engin hayâlinde uyandı.

Burdur Milletvekili Mehmet Âkif Bey 
Mehmet Ruyan Soydan Koleksiyonu
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Mehmet Âkif Ersoy Takım Elbisesi Replikası
Mehmet Âkif Ersoy’un Mehmet Ruyan Soydan arşivindeki orijinal  
fotoğraflarından yeniden üretimi için belirlenen takım elbise görsellerini  
inceleyen Gürmen Giyim Tasarım Merkezinde görevli tekstil mühendisleri 
ve tasarımcıların, kumaş ve model araştırmaları sonucunda üretilmiştir.
Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü Koleksiyonu
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Hayıra-ı Cemiyet fotoğrafı: Fotoğraf, ilk olarak dönemin popüler dergilerinden Şehbal’in 28 Haziran 1911 tarihli 
nüshasında yayımlanmıştır. Fotoğrafta ikinci sırada Mehmet Âkif’le birlikte yer alan mualimler aynı zamanda 
dönemin fikir ve edebiyat hayatına tesirleri olmuş ünlü simalardır: Şehbenderzade (Filibeli Ahmed) Hilmi, 
Hüseyin Daniş (Pedram) Namık Kemal Beyzade Ali Ekrem (Boylayır), Ahmet Hikmet (Müftüoğlu), Darülfünun 
Edebiyat Şubesi Müdürü (İzmirli) İsmail Hakkı, Amed Midhat Efendi, (Babanzade Ahmed ) Naim Bey...
Bağcılar Belediyesi Mehmet Âkif Ersoy Müzesi Koleksiyonu
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Millî marş konusu TBMM’nin gündemine  
26 Şubat 1921’de geldikten ve görüşüldükten 
sonra Mehmet Âkif’in şiirine de itirazlar olmuştur. 
Oturum başkanı tartışmaların yoğunlaşması 
üzerine ortaya çıkan görüşlerin daha sakin bir 
kafa ile değerlendirilip tartışılması için zaman 
kazanmak istemiştir. Bunun için Mehmet Âkif’e 
ait metnin basılıp milletvekillerine dağıtılmasını 
isteyenler ve istemeyenler şeklinde oylama 
yapmıştır. Yapılan oylamada basılıp dağıtılması 
fikri benimsenmiştir.

Bu ilk görüşmeden üç gün sonra 1 Mart 1921’de 
konu yeniden Meclise gelmiştir. O günün 
oturumunda İstiklâl Marşı çeşitli yönleri ile 
tartışılmıştır. O günkü oturumun başkanlığını da 
yapan Mustafa Kemal Paşa önemli bir konuşma 
yapmış, ardından Hasan Basri Bey’in, Hamdullah 
Suphi Bey’in İstiklâl Marşı’nı kürsüden okumasına 
dair teklifini oylatmıştır. Teklifin kabul edilmesi
üzerine Başkan, Hamdullah Suphi Bey’i kürsüye 
davet etmiştir.

Hamdullah Suphi Bey kürsüye çıkıp “... Vekâlet, 
yapmış olduğu tetkikatta fevkalade kuvvetli bir 
şiir aramak lüzumunu hissettiği için, ben şahsen 
Mehmet Âkif Beyefendi’ye müracaat ettim ve 
kendilerinin de bir şiir yazmalarını rica ettim. Çok 
asil bir endişe ile tereddüt gösterdiler. Bilirsiniz ki, 
bu şiirler için bir ikramiye vaat edilmiştir. Hâlbuki 
bunu kendi isimlerine takrib etmek arzusunda 

bulunmadıklarını ve bundan çekindiklerini izhar 
ettiler. Lâzım gelen tedabiri alırız ve icap eden 
ilanı yaparız, dedim. Bu şartla büyük dinî şairimiz 
bize fevkalade bir şiir gönderdiler. Öteki altı şiirle 
beraber nazar-ı tetkikinize arz edeceğiz.

İntihab size aittir. Arkadaşlar reyimi ihsas 
ediyorum. Beğenmek takdir etmek hususunda 
hâiz-i hürriyetim. İntihabımı yapmışım. 
Beğenmek değer vermek konusunda serbestim. 
Fakat sizin intihabınız benim intihabımı 
nakzedebilir. Arkadaşlar bu size aittir efendim.” 
demiş ve Âkif’in şiirini okumuştur.

İstiklâl Marşı’nın kabulü sırasında Mecliste 
müzakereler aşağıdaki şekliyle cereyan etmiştir:

“Reis - Bu takrirlerin hepsi Mehmet Âkif Bey’in 
şiirinin kabulünü mutazammındır. ( Re’ye 
sesleri). Müsaade buyurunuz, rica ederim 
müsaade buyurunuz efendiler.

Tunali Hilmi B. (Bolu) - Reis Bey müsaade 
buyurursanız Mehmet Âkif Bey ‘in Marşı’nın re’ye 
vaz’ından evvel bendeniz ufacık bir şey rica 
edeceğim. Tebdil edilmesi ihtimali vardır.

Reis - Müzakere bitmiştir efendim rica ederim.
Salih Ef. (Erzurum) - Bendeniz bir şey arz 
edeceğim.

Mecliste İstiklâl Marşı’nın 
Resmî Marş Olarak Kabulü

TBMM Zabıt Ceridesi, Yüz elli yedinci içtima, 26.11.1337 ( Cumartesi )
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Mehmet Âkif’in Kızı Feride Hanım’a imzaladığı fotoğrafı
Mehmet Ruyan Soydan Koleksiyonu

Reis - Müzakere bitmiştir. Maârif Vekâleti’nin 
teklifi vardır. Her marşı ayrı ayrı reye koyunuz 
diye teklif etmişlerdi. Her marşın ayrı ayrı reye 
vaz’ını kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmedi. O halde bu takrirleri reye koyacağız. 
Basri Bey’in takririni reye koyuyorum (Basri Bey’in 
takriri tekrar okundu).

Reis - Basri Bey’in takririni kabul buyuranlar 
ellerini kaldırsın. Kabul edildi efendim 
( Gürültüler ve ret sadaları ).

Refik Şevket B. (Saruhan) - Reis Bey! Mehmet Âkif 
Bey’in şiirinin aleyhinde bulunanlar da 
ellerini kaldırsın ki ona göre muhaliflerin miktarı
anlaşılsın. (Muvafıktır, anlaşılsın sadaları).

Reis - Bu takriri kabul edenler, yani Mehmet Âkif 
Beyefendi tarafından yazılan marşın İstiklâl Marşı 
olmak üzere tanınmasını kabul edenler lūtfen el
kaldırsın. Ekseriyet-i azime ile kabul edildi.

Müfit Ef. (Kırşehir) - Reis Bey yalnız bir şey arz 
edeceğim. Hamdullah Suphi Bey’in bu marşı 
bu kürsüden bir daha okumasını rica ediyorum. 
(Gürültüler).

Refik B. (Konya) - Milletin ruhuna tercüman olan 
işbu İstiklâl Marşı’nın ayakta okunmasını teklif 
ediyorum.

Reis - Müsaade buyurursunuz efendim. Heyet-i 
muhtereme bu marşı kabul ettiğinden tabii 
resmî bir İstiklâl Marşı olarak tanınmıştır. 
Binaenaleyh ayakta dinlememiz icap eder. 
Buyurunuz efendiler.”

Marşın resmen kabul edilmesi ise TBMM’nin  
12 Mart 1921’deki ikinci oturumunda ele 
alınmıştır. Bazı mebusların marşla ilgili görüşlerini 
açıklamalarından sonra yapılan oylamada 
Mehmet Âkif’in şiiri “ekseriyet-i azîme ile” İstiklâl 
Marşı olarak kabul edilmiştir.

 84



 85



Mehmet Âkif’in, kızı Feride Hanım’a imzaladığı fotoğrafı
Mehmet Ruyan Soydan Koleksiyonu
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Mehmet Âkif Ersoy Takım Elbisesi Replikası
Mehmet Âkif Ersoy’un Mehmet Ruyan Soydan arşivindeki orijinal  
fotoğraflarından yeniden üretimi için belirlenen takım elbise görsellerini  
inceleyen Gürmen Giyim Tasarım Merkezinde görevli tekstil mühendisleri 
ve tasarımcıların, kumaş ve model araştırmaları sonucunda üretilmiştir. 
İstanbul Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü Koleksiyonu
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Sebilürreşad ( mecmuası) Başmuharriri 
Mehmet Âkif yazılı, şairin bilinen tek 
kartviziti.
Mehmet Ruyan Soydan Koleksiyonu

Mehmet Âkif’in kendi el yazısı ile
"Kasr-ı  Gülşen Şiiri" 
Abbas Halim Paşa'nın ölümü üzerine yazdığı şiiri. 
Mehmet Ruyan Soydan Koleksiyonu
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Mehmet Âkif’in kendi el yazısı 
ile kızı Suad Hanım’a yazmış 

olduğu mektup.
Mehmet Ruyan Soydan Koleksiyonu

Mehmet Âkif’in kendi el yazısı ile 
Eşref Bey’e yazmış olduğu mektup.

Mehmet Ruyan Soydan Koleksiyonu



Milletleri millet yapan belli başlı değerler vardır. 
Dil, din, vatan ve bunların açılımı olan semboller 
bunlardandır. Burada sembol kelimesini açmak 
gerekir. Kısaca toplumun değer yargılarını ifade 
eden göze ya da kulağa hitap eden figürlerdir 
diyebiliriz. Durkheim’e göre; “Sembollerden 
yoksun olan sosyal duyarlılık veya birlik, 
tehlikeli ve güvensizlik hâlindedir. Sosyal 
grupların varlığı üyeleri tarafından ortak 
olarak paylaşılan belirli değerlere bağlıdır. Bu 
değerler sosyal duyarlılığın ve birlikteliğin 
sembolleridir.” Bu yönüyle semboller ülkelerinde 
sosyolojik açıdan meşruiyetini güçlendiren 
toplumu birbirine bağlayan değerlerdendir. 
Millî Mücadele’nin önderlerinin bu hareketin 
meşruiyetini ortaya koymak gibi bir kaygılarının 

olduğu düşünülmemelidir. Zaten kazanılan 
zaferler, yasama, yürütme ve yargıyı elinde tutup 
Anadolu coğrafyasına hâkim olan kurulmuş 
Meclis ve hükûmet, dış ülkelerle yapılan 
anlaşmalar da bize bir meşruiyet arayışının 
olmadığını göstermektedir.

İstiklâl Marşı’na ihtiyaç duyma sebeplerinden en 
önemlisi Cumhuriyet’i kurma hazırlığında olan 
TBMM’nin bağımsızlığın sembolü sayılan bir 
marşa ihtiyaç duyması, bununla da halkın moral 
gücünü sağlam tutma kaygısıdır. Çünkü 
dönemin idarecilerinin toplumun moral 
değerini yükseltici, toplumun tümünü kuşatacak 
ve onlar tarafından benimsenecek sembollere 
ihtiyacı fark etmesi ile İstiklâl Marşı yazdırılmıştır.

Millî Mutabakat Metnimiz: 
İstiklâl Marşı

Mehmet Âkif ve büyük oğlu Emin 
(Âkif tarafından henüz göremediği torunu Ferda’ya) 

(fotoğrafın sol tarafına) “Ani’l-gıyab tanıdığım Ferda Hatuna”, 
oğlu Emin tarafından (fotoğrafın sağ tarafına) 

“Pek sevgili Suad Ablama, Kardeşiniz.” yazılmıştır.
Mehmet Ruyan Soydan koleksiyonu
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Mehmet Âkif’in “İstiklâl Marşı” adlı şiirinin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan 
oylamada, “ekseriyet-i azime” ile Türk milletinin ve 
devletinin resmî-millî marşı olarak kabul 
edilmesinden sonra bazı yazışmalar yapılmıştır.

Marşın kabulünden bir gün sonra, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığı İkinci Başkanı Mustafa 
Adnan (Adıvar) imzasıyla Millî Eğitim 
Bakanlığına bir yazı gönderilmiştir. İlgili yazıda, 
“tasdikli sureti ekli İstiklâl Marşı’nın kabul 
edildiği” belirtilerek, “bestesi için gerekenin 
yapılması” istenmektedir.

     Yazı metni şöyledir:
     “Türkiye Büyük Millet Meclisi
     Ankara, 13.3.1337
     Baş Kitabeti
     Zabit Kalemi
     Adet: 36/78
     Maârif Vekâleti Celilesine,
     12/83-13 numara ve 20.2.1337 tarihli tezkere 
cevabıdır.
     Heyet-i Umûmiyece 12.3.1337 tarihli altıncı 
içtimada ekseriyet-i azime ile kabul edilen İstiklâl 
Marşı’nın suret-i musaddakası leffen irsal kılındı. 
Bestesi için muktezi muamelenin ifası rica 
olunur.
Büyük Millet Meclisi Reis-i Sânisi Mustafa Adnan.”

Meclis Başkanlığı aynı gün, İstiklâl Marşı ile ilgili 
olarak, Başbakanlığa ve Millî Savunma 
Bakanlığına da birer yazı göndererek, Marşın 
kabulünü ve metnini göndermiştir. O tarihte 
“İcra Vekilleri Heyeti Reisi” ve “Müdafai Millîye 
Vekili” Fevzi (Çakmak) Paşa’dır. Başbakan ve Millî 
Savunma Bakanı Fevzi Paşa da Marş güftesini,    

25 Mart 1337 (1921) günlü bir genelge ile 
Genelkurmay Başkanlığına ve bütün 
bakanlıklara duyurmuştur. Millî Eğitim 
Bakanlığına yazılan genelge metni şöyledir:

     “Türkiye Büyük Millet Meclisi
     Ankara: 25. 3. 1337
     İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti
     Kalem-i Mahsus Müdüriyeti
     Adet: 6 - 256

     Maârif Vekâletine

     1- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12.3.1337 
tarihli altıncı ictima-i umûmiyesinde ekseriyet-i 
azime ile kabul edildiği ve bestesi için 
muamele-i muktezisinin ifası Maârif Vekâlet-i 
Celilesine yazıldığı, Meclis-i müşarünileyh 
Riyaset-i Celilesinin 13.3.1337 tarih ve zabıt 
kalemi 37/79 numaralı tezkeresinde iş’ar 
buyurulan İstiklâl Marşı’nın suret-i musaddakası 
leffen irsal kılınmıştır efendim.

    2- Bilumum Vekâletlere yazılmıştır.

 İcra Vekilleri Hey’et-i Reisi ve Müdafa-i Millîye 
Vekili

    Mustafa Fevzi”

Yukarıda metinlerini verdiğimiz her iki yazıda da 
“ekseriyet-i azime” ile kabul edilen marş 
güftesinin bestelenmesinin istendiği hem Meclis 
Başkanlığı hem de Başbakanlık yazısında bu 
görevin Millî Eğitim Bakanlığına verildiği 
belirtilmektedir. Bundan sonra sıra marşın 
bestelenmesine gelmiştir.

Marşın Kabulünden 
Sonraki Yazışmalar
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Mecliste kabul edilip ayakta alkışlanan İstiklâl 
Marşı milletimiz ve ordumuz için güçlü bir moral 
kaynağı olmuştur. Başkalarının görünürlük adına 
yaptığı riyakârlığı Âkif yapmamış yaşadığı sevinci 
insanlardan gizlemiştir.
  
Marşın kabulünden sonra kendisine verilen 
beş yüz lira nakdî mükâfatı almayan Âkif bu 
parayı yoksul kadın ve çocuklarına iş öğreterek 
sefaletlerine son vermek amacıyla kurulan 
“Darülmesai”ye hibe etmiştir.

Mehmet Âkif, İstiklâl Marşı Yarışması’ndaki 
birinciliğinden dolayı kendisine zorla verilen beş 
yüz lirayı, ihtiyacı olmasına rağmen almadı.

İstiklâl Marşı kabul edildiğinde, Mehmet Âkif’in 
cebinde, Zonguldak Milletvekili Hayri Bey’den 
borç aldığı iki lirası vardı.

Oysa ki almadığı beş yüz liranın teklif edildiği 
günlerde yüz kırk lira ile Ankara’da bir çiftlik 
alınabilmekteydi. Bu para, o günün şartlarında 
çok yüklü bir miktardı.

Eşref Edip’in bu konu hakkındaki nakli dikkate 
değerdir. “İstiklâl Marşı için tahsis edilen beş yüz 
lira mükâfatı üstadın kabul etmemesi o zaman 
çok kimselerce tuhaf görülmüştü. Bahusus o 
sırada sıkıntısı da vardı. Bu ikramiyeden 
bahsedenlere çok kızardı. Baytar Şefik de bir gün 
bu sebeple üstaddan fena bir azar yedi. Üstad, 
Ankara’da ceketle gezerdi. Paltosu yoktu. Pek 
soğuk günlerde Şefik’in muşambasını istiare 
ederek giyerdi. Bir gün Şefik, Âkif Bey, șu 
mükâfatı reddetmeyip de bir muşamba, 
yahut bir palto alsaydın daha iyi olmaz mıydı? 
diyecek oldu. Hiddetinden ne hâllere geldiğini 
görmeliydiniz. Böyle söylediği için tam iki ay 
Şefik’le konuşmadı.”

İstiklâl Marşı’nın Kabulünden 
Sonra Âkif
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Mehmet Âkif, dostu Abbas Halim Paşa ile birlikte Mısır'da Giza Piramitleri önünde. (Soldan 
sağa: Abbas Halim Paşa, Mehmet Âkif, Bahriye Miralay Nuri, Sami Paşazade Halim, Ressam 
Halil Paşa, Şura-yı Devlet Azası Kadri.)



Seçilen marş halkın ve ordunun manevi 
cephesini güçlendirmiştir. Millî Mücadele 
döneminin en büyük hediyelerinden biri 
olmuştur.
  
İstiklâl Marşı’nı kahraman ordumuza armağan 
eden Mehmet Âkif, bu şiirin karşılığını daha o 
günlerde yavaş yavaş görmeye başlar. Çünkü 
kahraman ordumuz art arda galibiyetler 
kazanmaktadır. Ancak yine de moral veren bu 
galibiyetlerin yanında can sıkıcı olaylar da 
yaşanmaktadır.

İstiklâl Marşı’mız için “Barut kokuları içinde 
doğmuş olan bağımsızlık türkümüzün, Ankara 
ufuklarını yoklayan düşmanın top ve silah 
seslerine karşı verilmiş ebedî bir cevaptır.” 
diyebiliriz.
  
Haziran 1936’da Mısır’dan yurda döndüğünde 
İstanbul’da son günlerini yaşarken bazı 
arkadaşları kendisini ziyarete gelmiştir. Burada 
Âkif’in İstiklâl Marşı için söyledikleri de dikkat 
çekicidir. “Kahraman Ordumuza” ithaf ettiği bu 
marş için “İstiklâl Marşı bir daha yazılamaz; Allah 
bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın.” 

Âkif ’ten, 
Kahraman Ordumuza
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Resimlerle İstiklâl Marşı kitabı
Bağcılar Belediyesi Mehmet Âkif Ersoy Müzesi Koleksiyonu
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Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda İngiliz 
işgal güçleri İstanbul’da Osmanlı Meclis-i 
Mebûsan’ı kapatmış ve yeni hâkimiyet sahası 
olarak Anadolu coğrafyasına iştah kabartmıştı. 
Anadolu’da başlayan ve liderliğini Mustafa 
Kemal Paşa’nın üstlendiği “Millî Mücadele” İngiliz 
yönetimini telaşa düşürmüştü. Kurtuluş ve 
bağımsızlık mücadelesi zaferle sonuçlanmış ve 
23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da Büyük Millet 
Meclisi ismiyle yeniden toplanmıştı. Bir müddet 
sonra, verilen bu büyük mücadeleyi halka 
anlatmanın, yaşanan acı ve sonrasında gelen 
umutlu günlerin bir gerekçesi olarak çeşitli 
basılı afiş, kartpostal gibi içerikler hazırlatılıp 
halka dağıtıldı. Millî Mücadele’yi anlatan birkaç 
serilik bu kartpostalların birçoğunda savaş 
meydanlarındaki başarıları halka duyurmak, 
moral ve güven vermek, kamuoyu oluşturmak 
amaçlanmaktaydı. Bunun dışında halkı 
bilgilendirmek ve tanıtmak amacıyla ayrıca 
Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarını toplu 
hâlde ya da tek başlarına resmeden portrelerin 
yanında İstiklâl Marşı vatanperver şiirler gibi, 
Misak-ı Millî kararlarını duyuran kartpostallarda 
basılmıştır. “Millî Mücadele, Misak-ı Millî ya da 
Kurtuluş Savaşı Kartpostalları” adlarıyla anılan 
bu kartpostal serilerinden biri de “Mehmet’in 
Hikayesi” alt başlığı ile sunulmuştur. 

Burada görülen on adet kartpostalın her 
birinde İstiklâl Marşı’nın bir kıtası yer alırken, 
bazılarında ek olarak Tevfik Fikret, Namık Kemal 

ve Mithat Cemal Kuntay’ın şiirlerinden dizeler, 
bölümler de yer almaktadır. İstiklâl Marşı’nın ilk 
dokuz kıtasının her birinin ayrı ayrı vilayetler ile 
birlikte yazıldığı ve resmedildiği kartpostallarda 
ya bu vilayetler işgalden kurtulmuşlardır ya 
da kurtarılacağı müjdesi verilmektedir. Edirne 
işgalinin konu edildiği kartpostalın sağ alt 
tarafında “Yakında Kurtarılacak” yazmaktadır. 
Bu ibareden ve tarihten anlaşılacağı üzere bu 
kartpostal Edirne’nin kurtuluşundan yani  
25 Kasım 1922’den önce hazırlanmış olmalıdır. 
Kartpostalların hemen hepsindeki resimler 
“Tahsin” imzası yadigâr kalan, hakkında başka bir 
bilgi bulunmayan hünerli bir elden çıkmıştır. 

İstiklâl Marşı Kartpostalları’nın genel özellikleri 
karakalem çizimlerle çeşitli kompozisyonlarda 
Anadolu kentlerinin işgal edilişi, Kuvayımilliyenin 
doğuşu, kongreler, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
İstanbul’dan Samsun’a hareketi ve Anadolu’ya 
geçişi, cepheler, muharebeler ve işgal edilen 
kentlerin kurtarılışı konu edilmektedir. 

İstiklâl Marşı’nın dokuz kıtasının vilayetlerle 
eşleştiği serinin sonuncusu ise “Yadigâr-ı Misak-ı 
Millî” başlığı ile yer almıştır. Mustafa Kemal Paşa 
ile Millî Mücadele’ye iştirak eden kumandanların 
fotoğraflarının bulunduğu “Yadigâr-ı Misak-ı 
Millî” serlevhası ile adlandırılmış olan bu 
kartpostal üzerinde İstiklâl Marşı’nın onuncu 
kıtası yer almaktadır. 

İstiklâl Marşı Konulu 
Millî Mücadele Kartpostalları
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“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.”

ESKİŞEHİR HATIRASI

Yunanlıların fâcia-i işgali 
19 Temmuz (1)337 Çarşamba
Târih-i İstirdâdı - Kurtuluş
Eylül 1338



 “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 istiklâl!”

GÜZEL EDİRNE

Yakında kurtulacaksın !
Fâcia-i işgali
25 Temmuz (1)336
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“Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.”

 KÜTAHYA HATIRASI

Yunanlıların işgali 17 Temmuz 1337
Yunanlıların kahkarı hezimetle istirdâdı
1 Eylül 1338
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“Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?”

UŞAK HATIRASI

Yunanlıların fâcia-i işgali tarihi 
27 Haziran 1337
Yunanlıların kovulduğu tarih 
1 Eylül, Cuma
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“Arkadaş! Yurdumu alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın…
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.”

YEŞİL BURSA’NIN KURTULUŞ GÜNÜ

 Eylül 133 

Yunanlıların fâcia-i işgali 
 8 Temmuz 1336

“Biz ol âlî himem erbâb-ı cidd ü içtihâdız kim
 Cihângirâne bir devlet çıkardık bir aş’iretden”

“Ölmez bu vatan, farz-ı muhal ölse de hâttâ
 Çekmez kürenin sırtı bu tabut-ı cesimi…”



“Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.”

BALIKESİR HATIRASI

Yunanlılardan tarih-i tathîri 
15 Eylül 1338 Cuma
Yunanlıların fâcia-i işgali 
30 Haziran 1336
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“Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüdâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.”

GÜZEL AYDIN HATIRASI

Yunanlıların fâcia-i işgali 
25 Haziran 1336
Kurtuluş günü 
3 Eylül 1338 Pazar
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“Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. 
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli-
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.”

GÜZEL   İZMİR

Yunan zulmetinden kurtuluş günü  
9 Eylül 1338 Cumartesi, saat: 10, dakika: 30
Yunanlıların fâcia-i işgali 
15 Mayıs 1335
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“O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-taşım,
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.”

GÜZEL  İSTANBUL

Tarih-i  Fethi :  857
“Es-sultan ibnu’s-sultan el-Gâzî Fatih Mehmed Hân”
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“Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; 
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal!”

                 

YADIGÂR-I  MİSAK-I MİLLÎ

“Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;”
“O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;”    
“Ölmez bu vatan, farz-ı muhal ölse de hâttâ
 Çekmez kürenin sırtı bu tabut-ı cesimi…”
                  

 

Gazi Mustafa Kemâl Paşa,
Bekir Samî Bey – Rauf  Bey –  İsmet Paşa – Cevad Paşa 

Kâzım Karabekir Paşa – Ali İhsan Paşa – Muhyiddin Paşa 
 Nureddin Paşa – Rafet Paşa – Cemâl Paşa – Fevzi Paşa 

Selahaddin Adil Bey – Hâlid Bey – Hasan İzzeddin Bey 
Kâzım Paşa – Şehid Nâzım Bey. 
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İstiklâl Marşı Beste Kapağı

Ali Rifat Çağatay’ın İstiklâl Marşı Beste Kapağı için 
İstanbul Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü Hat-Tezhip Atölyesinde yapılan replika.
El yapımı kâğıt üzerine, Guaj boya ve is mürekkebi.
Hat: Emre Sancak
Tezhip: Aysun Kibar
120x90 cm
2020 - 2021
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İstiklâl Marşı Beste Kapağı

Osman Zeki Üngör’ün İstiklâl Marşı Beste Kapağı için 
İstanbul Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü Hat-Tezhip Atölyesinde 
yapılan replika. El yapımı kâğıt üzerine, Guaj boya ve is mürekkebi.

Hat: Emre Sancak  Tezhip: Aysun Kibar
120x90 cm

2020 - 2021

İstiklâl Marşı’mız, kurtuluş destanımızın 
mısralara yansıyan ses olmuş, notalara 
dökülmüş anıtsal anlatımıdır. Beyoğlu Refia 
Övüç Olgunlaşma Enstitüsü olarak bizler 
de millî marşımızın 100. yılını kutlarken; bu 
marşın anlam ve önemine yakışır, içeriğinden, 
mısralarından hareketle nesilden nesile onurla 
taşınacak bir koleksiyon niteliğinde olmasını 
hedefleyerek çeşitli üretimler planladık.
Millî Şairimiz Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı 
konusunda oldukça özel bir koleksiyon 
oluşturmuş olan Mehmet Âkif Ersoy Fikir ve 
San’at Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Mehmet 
Ruyan Soydan Bey’in kişisel koleksiyonundan 
yararlanarak, birkaç sayfa önce gördüğünüz, 
Ramsey Erkek Giyim iş birliğinde Mehmet 
Âkif Ersoy kıyafetlerinin üretim çalışmalarını 
organize ettik. “İstiklâl Marşı Beste Yarışması, 
Beste Kapakları” orijinallerinden belirlediğimiz 
sekiz tanesinin Medine ipeği kumaşlar üzerine 
tıpkıbasımlarını yaptırdık. Baskı sonrası her bir 
mendile, el nakışıyla sarma tekniği kullanılarak, 
1’den 100’e kadar numaralar işlendi. 100. yıl 
anısına hazırlanan sekiz adetlik ipek mendiller 
özel tasarlanan ve hazırlanan bir kutuda 
birleştirilerek; numaralandırılmış 100 kutudan 
oluşan bir koleksiyona dönüştü. 

Yine enstitümüz hat ve tezhip atölyesinde, el 
yapımı kâğıt üzerine is mürekkebi ve guaj boya 

kullanılarak; 90x120 cm ebatlarında İstiklâl 
Marşı bestekârları Ali Rifat Çağatay ve Osman 
Zeki Üngör’e ait beste kapakları tahrir tekniği ile 
çalışıldı. Çiçek ve yaprak motifleriyle çevrelenen 
tasarımlara, Nesih Hat yazı tekniği kullanılarak 
“İstiklâl Marşı’nın 10 Kıtası” yazıldı.  

27 Aralık 1936’da aramızdan ayrılan Millî 
Şairimizin cenazesinde, tabutu üzerine örtülen 
Kâbe örtüsü replikası, konuyla ilgili uzman 
ve tarihçilerin rehberliğinde; 100x130 cm 
ebatlarında koton kadife kumaş üzerine, sanayi 
nakışıyla Maraş işi tekniği kullanılarak altın rengi 
sim ile işlendi. 

Mehmet Âkif Ersoy’un, son yıllarına dair az 
sayıdaki görsel belgeden yola çıkan giyim 
atölyemiz, Âkif’in hastanede giydiği Mısır işi 
etnik giysinin replikasını çalıştılar. Pamuk saten 
kumaş üzerine İngiliz dikiş tekniği ile dikilen 
giysinin, süslemeli kısımları, ipek kumaş üzerine 
sarma tekniği ile şeritler hazırlanarak aslına 
uygun olarak işlendi.
Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 
Millî Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy ve bugünleri 
bizlere hazırlayan Millî Mücadele’nin aziz 
şehitlerine şükranlarımızı sunarken, millî 
marşımızın 100. yılına armağan ettiğimiz bu 
özel koleksiyonu ve sergiyi hazırlamaktan 
dolayı onurluyuz. Daha nice yüz yıllara… 

Millî Marşımızın 100. Yılına
Tijen Şerife Çetin / İstanbul Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü Müdür V.
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İstiklâl Marşı milletimize seslenen bir şiirdir. Âkif,
İstiklâl Marşı’ndaki bu seslenişte vatanıyla ve
milletiyle ilgili duygularını, düşüncelerini,
hayallerini dile getirir. Her edebî eser,
önemli ölçüde içinde vücut bulduğu 
sosyoekonomik, sosyo-kültürel ve sosyo-politik
şartların ürünüdür. İlhamını tamamıyla içinde
yaşanılan hayattan alan İstiklâl Marşı için,  
eser-devir ilişkisi, elbette ki, çok daha önemlidir.
Unutulmamalıdır ki, o, herhangi bir sanatkârın
alelade duygularını dile getiren herhangi bir şiir
değil, bir millî destandır. Destanlar, milletlerin
hayatlarında olağanüstü hadiselerin yaşandığı
dönemlerin mahsulleridir. Belki onlar, ilk
önce bir sanatkârın dili veya kaleminde hayat
bulurlar; fakat zaman içinde milletin bütün
fertleri tarafından benimsenip destan seviyesine
yükseltilirler. Çünkü destanlar, milletin ruhu,
hayatı ve ideallerinin kelimelere dökülmüş en
güzel ifadeleridir. İstiklâl Marşı’mız da böyle bir
destandır. O, Millî Mücadele yıllarının en zor
günlerinde, ordumuz ve bütün milletimizin
şiddetle ihtiyaç duyduğu kendine güven, millî
heyecan, şevk ve imanın manzum dili olmak
üzere doğmuştur. O, Türk milletinin istiklâl,
hürriyet, vatan, din ve bayrak aşkının, topyekûn
ve bir ağızdan bütün dünyaya karşı gür bir
haykırışıdır. Bu sebeple o, bizim için, öncelikle
Millî Mücadele’nin; sonra da bütün zamanların
destanıdır. İstiklâl Marşı yukarıda da
değindiğimiz gibi milletimizin yaşadığı kara

günlerin bir ifadesidir. Yani İstiklâl Marşı’nı
yazıldığı şartlar belirlemiştir. Onu 
değerlendirirken yazıldığı dönemin olumsuz
şartları göz önünde bulundurulmazsa İstiklâl
Marşı’nı gereği gibi anlamamız mümkün
değildir.

Bu şiir, her şeyden önce ölüm kalım 
mücadelesinin şiiridir. O günlerde yaşanan
kaygılar, düşmana karşı hissedilen cesaret,
ordumuza duyulan ümit, başarıların getirdiği
gurur bütün bir milletin temel duygular olarak
İstiklâl Marşı’nda tezahür etmiştir.
Mehmet Âkif, İstiklâl Marşı’nda kendisini
milletinin sözcüsü yerine koymuş âdeta milleti
adına konuşmuştur. Zaten o da bunu söylemiyor
mu? Bu şiiri ile milletimizin gür sesi olmuştur.
Ancak üzülerek belirtelim ki gerek döneminde
gerekse günümüzde çeşitli anlayışlarla İstiklâl
Marşı’na saldırılmaktadır. Bir milletin en kara
günlerinin ızdırabını hafızalarda daima canlı
tutacak bu mısralara, bazen dilinin eskiliğinden,
bazen içeriğinden dolayı hep itiraz sesleri
yükselmiştir. Bu itirazlarla halkımızı geçmişin
değerlerinden mahrum bırakmak 
amaçlanmaktadır. Hâlbuki Âkif, bu şiiri, o kara
günlerin ızdırap ve inancını gelecek nesillere
ulaştırmak için yazmıştır ve bu amacına da
ulaşmıştır. 

İstiklâl Marşı
Beste Yarışması
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İstiklâl Marşı’nın her bir mısrası anlayabilene 
nice dersler, nice uyarılarla doludur. İstiklâl 
Marşı’nın ilk mısrasının “Korkma sönmez
bu şafaklarda yüzen al sancak” mısrasıyla
başlamasının temel sebebi, insanımızı saran
endişelerin, kaygıların büyüklüğüydü. İstiklâl
Marşı’nın “Korkma” ile başlaması tartışmalara
sebep olmuştur. Prof. Dr. Orhan Okay bu 
konuda şu tespitlerde bulunmuştur: “Millî Marş 
ve Edebî Metin Olarak İstiklâl Marşı” adlı
yazısında bu konuda şu açıklamaları yapar: “Millî
marşımızın, “Korkma!” hitabıyla başlaması, iyi
niyetli olmayan bazı itirazlara sebep olmuştur.
Aslında Âkif ‘in, şiirine bu hitapla başlaması çok
manidardır. Yalnız dönemin şartlarını çok iyi
bilmek gerekir. Batılı devletlerin silahlandırdığı
Yunanlıların Anadolu içlerine yürümesi, Birinci
İnönü Muharebesi, iç isyanlar ve bunların
bastırılması gibi olayların vuku bulduğu
zamanlardır. Meclis ve onunla beraber bütün bir

Türk milleti korku, ümit, ümitsizlik, zafer ve
sevinç haberlerini, duygularını, heyecanlarını
arka arkaya ve birbirine karışmış hâlde
yaşıyordu. İşte bu yeis günlerinde ‘Korkma!
Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak’ hitabıyla
başlayan ve ‘Ebediyen sana yok, ırkıma yok
izmihlâl’ mısrasıyla devam eden İstiklâl Marşı
doğmaktadır. Millî marşımızın ‘Korkma!’ diye
başlaması boşuna değildir. Ümitsizliğin, inanç
yokluğundan geldiğini haber veren bir dinin
mensubu olan Türk milleti, bu manzume ile var
olma azmini, imanını, iradesini yeniden
bulmuştur. Onun için İstiklâl Marşı, bir milletin
ölüm-kalım çağının destanıdır. 

İstiklâl Marşı millî marşımız olmanın yanında 
zirve bir edebî metin olarak da gerek 
hayatımızda gerekse edebiyatımızdaki yerini 
ilelebet koruyacaktır.

Osman Zeki Üngör Beste Kapağı
Bağcılar Belediyesi Mehmet Âkif Ersoy Müzesi Koleksiyonu
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Muzikâ-i Hümâyûn Topluluğu
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Arşivi
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Kurtuluş Savaşı’nın devam ettiği günlerde 
Ankara’da, Taceddin Dergâhı’nda Mehmet 
Âkif tarafından yazılan ve TBMM’nin 12 Mart 
1921’deki toplantısında millî marş olarak kabul 
edilen İstiklâl Marşı’nın bestelenmesi için Maarif 
Vekâleti tarafından bir yarışma açılmasına karar 
verilmiştir. Bu yarışmaya katılan bestekârlar 
arasında dönemin önemli bestekârlarının çoğu 
vardır. Ancak bu besteler savaş ortamında tam 
olarak değerlendirilip seçilememiştir. İstiklâl 
Marşı şiiri, marş güftesi olarak beste açısından 
uzundu. Şiirin bestelenecek kısımlarını seçip, 
bestekârlara duyurmak için bir heyet 

kurulmuştur. İşte bu heyetin çalışmaları 
sırasında, Mustafa Kemal Paşa bu çalışmalarla 
yakından ilgilenmiştir. 

Beste yarışması güfte yarışması kadar ilgi 
görmemiş, yarışmaya 24 besteci katılmıştır. Bu 
yarışmaya: Ahmed Cemaleddin Cinkılıç, Ahmed 
Yekta Madran, Ali Rifat Çağatay, Âsım Bey, Bedri 
Zabaç, Hasan Basri Çantay, H. Sadreddin Arel, 
İsmail Hakkı Bey, İsmail Zühdü, Kazım Uz, Lemi 
Atlı, Mehmed Baha Pars, Mustafa Sunar, Rauf 
Yekta, Sadettin Kaynak, Zâti Arca, Abdülkâdir Töre 
ve Osman Zeki Üngör katılmıştır.

İstiklâl Marşı Besteleri

Ali Rifat Çağatay’ın İstiklâl Marşı Beste Kapağı
Bağcılar Belediyesi Mehmet Âkif Ersoy Müzesi Koleksiyonu
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İstanbul Bahçekapı’da açılan küçük şeker 
dükkânından dünyaca tanınan bir markaya 
dönüşen Hacı Bekir ailesine mensup olan 
Osman Zeki Üngör 1880 yılında Üsküdar’da 
dünyaya gelmiştir. Üngör’ün babası Hacı 
Bekirzade Hüseyin Bey, annesi ise Santuri Hilmi 
Bey’in kızı Gülfem Hanım’dır.

Muzikâ-i Hümâyûn’dan Santuri Hilmi Bey’in 
torunu olan Osman Zeki Bey, 11 yaşında 
büyükbabası gibi Muzikâ-i Hümâyûn’a girdi. 
Kısa zamanda yeteneğiyle dikkatleri üzerine 
çeken ve Sultan II. Abdülhamid tarafından fark 
edilen Osman Zeki, padişahın emri ile D’Arenda 
ve Fransız Vondra Bey’den keman dersi aldı 
ve genç yaşta Muzikâ-i Hümâyûn teşkilatında 
orkestra kısmında başkemancılığa getirildi. 
Ayrıca Viyolonsel Cemil Arif Bey’le de çalışan 
Osman Zeki Bey, görevden ayrılan Cemil Bey’in 
yerine kısım muallimliğine terfi ettirildi. Osman 
Zeki Bey, bir taraftan resmî vazifelerine devam 
ederken, diğer taraftan özel okullarda muallimlik 
yapıyordu.

Muzikâ-i Hümâyûn Şefi Saffet Paşa’nın 
görevinden ayrılması üzerine orkestra şefliğine 
atanan Zâti Bey’in muavinliğini üstlendi. Bu 
görev altında orkestranın idaresini ele aldı.
Cumhuriyet’in ilanının ve başkentin Ankara’ya 
taşınmasının ardından 1924-1934 yılları 
arasında Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti şefliği 
yapan Zeki Bey, aynı zamanda Musiki Muallim 
Mektebinde müdürlük yaptı. Riyaset-i Cumhur 
Musiki Heyetinin 1932 yılında Armoni Musikisi ve 
Filarmoni Orkestrası olarak ikiye ayrılmasından 
itibaren, bugünkü Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrasının şeflik görevini yürüttü. Askerî 
Musiki Ortaokulu yöneticilerinin çabalarıyla 
Riyaset-i Cumhur Musiki Heyetini uluslararası ve 
benzer devlet başkanlığı armoni orkestralarının 
icra düzeyine getirdi. Gençlik Marşı, Gurur Marşı, 
Cumhuriyet Marşı gibi eserler yanında İstiklâl 
Marşı’nı besteledi.

1921’de yapılan İstiklâl Marşı beste yarışmasının 
sona ermesine ve komisyon tarafından Ali Rifat 
Çağatay’ın İstiklâl Marşı bestesi seçilmesine 

Osman Zeki Üngör
(1880 - 1958)

İstiklâl Marşı’nın Bestecisi:
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karşın, bestesi 1922 Eylülünden sonra 
dâhil edilen Osman Zeki Bey’in İzmir’in 
kurtuluşundan ilham alarak bestelediği 
İstiklâl Marşı bestesi, 1930 yılından itibaren 
yaygın bir şekilde kullanılmıştır. İlk defa 
Ankara’da verilen bir baloda Atatürk’ün 
huzurunda çalınan bu beste, İstiklâl Marşı 
ve bestelerinin çok tartışıldığı günlerde 
ülke genelinde farklı platformlarda çalınıp 
söylenmiştir.

Eski musikimizin olduğu gibi muhafaza 
edilmesini ve alafranga ile karıştırılmamasını, 
alafranga musiki aletleri ile orkestra teşkil 
edilmesine karşı olan Osman Zeki Bey’in en 
çok bilinen marşları Asakir-i Şahane Marşı, 
Çocuk Marşı, Gençlik Marşı, Gurur Marşı, 
Hamidiye Marşı, İlim Marşı, Kız Lisesi Marşı ve 
Yeni Harfler Marşı’dır. 28 Şubat 1958 Cuma 
günü İstanbul’da vefat etti. Karacaahmet 
Mezarlığı’nda metfundur.

Osman Zeki Üngör Beste Kapağı
Bağcılar Belediyesi Mehmet Âkif Ersoy Müzesi Koleksiyonu

İstiklâl Marşı Kaydı, Taş Plak 
Bağcılar Belediyesi Mehmet 
Âkif Ersoy Müzesi Koleksiyonu

Besteyi dinlemek için
QR kodu okutunuz.
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Millî Mücadele döneminde İstanbul Muzikâ-i 
Hümâyûn Şefi Osman Zeki (Üngör), Mustafa 
Kemal Paşa’nın daveti üzerine Ankara’ya gelerek, 
Cumhurbaşkanlığı orkestra şefi olmuştur.

1921 sonlarında görevinden ayrılan Hamdullah 
Suphi Bey’in yerine Maarif Vekili olarak atanan 
Mehmet Vehbi (Bolak) Bey’in 9 Haziran 1922’de 
yazdığı tezkere, seçim konusunda içine düşülen 
çaresizliği gidermek için bu kez de yurt dışı 
seçeneğinin düşünüldüğünü ortaya koymuştur. 
Ali Rifat (Çağatay) bestesinin seçimi, beste 
yarışmasının nihai sonucu olmamıştır. Dahası 
İstiklâl Marşı’nın bestesi ile ilgili atılımların 
gecikmesine sebep olmuştur. Konu, Şubat 
1923’ün ortalarında tekrar gündeme gelmiş 
ve İstanbul’daki bir komisyona devredilmiştir. 
21 Nisan 1923 Cumartesi günü yazılan resmî 
yazıdan anlaşıldığı kadarıyla, bestenin henüz 
yapılamamış olmasından dolayı Hariciye Vekilliği 
sıkıntı yaşamaya başlamıştır ve yapılır yapılmaz 
Bakanlığa bildirileceği ifade edilmiştir. Nitekim 
İstanbul’a gelen 55 marşı inceleyen ve üyelerinin 
çoğunluğunun makamsal müzik öğrenimli ya da 
ilgili olduğu Müzik Komisyonu, 19 Temmuz 1923 
Perşembe günkü yazısıyla, Ali Rifat (Çağatay) 
Bey’in eserinin tavsiye edilmesini uygun 
görmüş, Rauf Yekta Bey, Zâti (Arca) Bey, Kazım 
(Uz) Bey ve Dr. Suphi (Ezgi) Bey’in bestelerini 
de değerli bulmuştur. Muzikâ-i Hümâyûn 

Başmuallimi Zâti Bey’in yarışmaya katılımı için, 
Ankara’nın ağırlığının arttığı, saltanatın kalktığı 
bir dönemde daha rahat bir ortam oluşmuştur. 
Resmen kabul edilmese de tavsiye edilmiş olan 
Ali Rifat Çağatay’ın bestesinin 1930’lara doğru 
yerini Osman Zeki’nin bestesine bırakmasının 
sebebi; biraz da ulusal duyguları tetikleyebilecek 
müzikal elemanlara sahip olup olmamasında 
aranabilir. Zira yazışmalardan da anlaşıldığı 
kadarıyla; İstiklâl Marşı’nın sözü hakkında 
Meclisin oylamayla aldığı kesin karar mevcutken, 
beste için, kendisi de Divan müziği besteleri 
yapan ve kanun çalan Ziya Paşa başkanlığındaki 
komisyonun kararı tavsiye niteliği taşımaktadır. 
Bu tavsiye kararı, Meclis, tıpkı sözle ilgili kararda 
olduğu gibi, besteyle ilgili de kesin karar 
verebileceği bir oylamanın öncesindeki bilirkişi 
raporu gibidir. Anlaşılan o ki; tartışmaların 
alevlenmesi ve içe sinmeyen bir durum ortaya 
çıkmasından dolayı kesin karar için yapılması 
gereken Meclis oylamasına gidilmemiş 
ve Çağatay’ın bestesinin resmî ilanı da 
yapılmamıştır. 19 Mayıs 1924 Pazartesi günü 
beste için yerli ve yabancı bestecilerin katılacağı 
bir yarışma açılmasından söz edilmiştir. Buradan 
da anlaşıldığı kadarıyla, tavsiye edilen marş veya 
marşlardan herhangi birisi içe sinmemiştir.

Ali Rifat Bey’in eserinin enerjik bulunmaması, 
benimsenmemesine sebep olmuştur. Meclisin 

Osman Zeki Üngör’ün Bestesi
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beste ile ilgili kesin karar almamasından dolayı 
ortaya çıkan belirsizlik ortamında, bestecilerin 
de etraflarında kendi müzikleriyle marşı 
okutmaları sonucu, Ali Rifat Bey’in bestesi belli 
bir çevrede kısıtlı kalmıştır. Üngör, 27 Nisan 
1924 günü göreve başladığı Ankara’daki ilk 
konserlerden itibaren de kendi bestesini 
çaldırmıştır. Ankara’ya geldikten bir iki hafta 
sonra, 11 Mart 1924’te Mustafa Kemal Paşa’nın 
eşi Lâtife Hanım’ın himayelerinde, Rumeli 
Göçmenleri yararına Ankara Palas Otel’de 
ilk konserini veren Osman Zeki (Üngör), 
aynı konser gecesinde, yarışmaya katıldığı 
İstiklâl Marşı bestesini de “Cumhuriyet Marşı” 
adıyla çalmış; Mustafa Kemal Paşa ve Lâtife 
Hanım, marşı çok beğenmişlerdir. Zeki Bey, 
bu dönemde Mustafa Kemal Paşa nezdinde 
en gözde kişilerden birisidir. Her ne kadar 
beğenmişse de; yasal prosedürü tamamlanmış 
ve komisyonca tavsiye edilmiş olan bir İstiklâl 

Marşı bestesinin varlığının, Mustafa Kemal 
Paşa’nın müdahale etmemesine sebep teşkil 
ettiği fikri ağırlık kazanmaktadır. Ne prosedür 
sonucu tavsiye kararı verilen Çağatay’ın 
bestesine “olur” denebildiği, ne de bir başkasına 
“kabul” denemediği anlaşılmaktadır.

Ali Rifat Çağatay’ın bestelediği bu marş, 
1924’ten 1930 yılına kadar millî marş olarak 
çalınıp söylenmiştir. Zeki Bey’in eserinin 
bestelenişi ise şu şekilde ifade edilmektedir. 
Altı yıl daha yurdun değişik yerlerinde Ali 
Rifat Çağatay’ın bestelediği marş millî marş 
olarak söyletildikten sonra, 1930 yılında Ali 
Rifat Çağatay’ın kardeşi Samih Rifat Bey Maarif 
Vekilliğinden ayrılıp yerine Necati Bey geçtiği 
zaman Ali Rifat Çağatay’ın bestesi iptal edilip 
yerine Zeki Üngör ‘ün bestesi millî marşın 
bestesi olarak kabul edilmiştir. 

Osman Zeki Üngör Beste Kapağı
Bağcılar Belediyesi Mehmet Âkif Ersoy Müzesi Koleksiyonu
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Ali Rifat (Çağatay), 1867’de İstanbul’da doğdu. 
1900 yılında Şam’da vefat eden Askerî Piyade 
Kaymakamı (Yarbay), Şam Mutasarrıfı Hasan Rıfat 
Bey’in oğludur. Ali Rifat Bey’in dedesi, Manastır 
Askerî Kaymakamı Hurşid Bey ise “Macar 
Hurşid” lakabıyla tanınmış, Türkiye’ye sığınarak 
Müslüman olmuş bir Leh idi. Bektaşi bir aile 
geleneğinden gelen ve dört erkek kardeşin en 
büyüğü olan Ali Rifat Bey’in kardeşleri sırasıyla 
Çanakkale milletvekilliğinde bulunan, 
bestekârlıkla birlikte şairliği de olan, şair Oktay 
Rıfat’ın babası Sâmih Rıfat Bey (1874-3 Aralık 
1932); Ankara’da Maarif Vekâletinde memurluk 
yapmış olan Muzaffer Bey ve Millî Mücadele’de 
Milis Paşası olan, yakın tarihimizi aydınlatan ve 
antimasonik yayınları ile tanınan yazar Cevad 
Rıfat Atilhan (1892- 4 Şubat 1967)’dır. Kadıköy’de 
Saint Joseph’te öğrenim gören Ali Rifat Bey, 
babasının karşı çıkmasına rağmen, küçük yaşta 
musikiye merak saldı, kemençe ve ud çalmayı 
öğrendi. Sesi de güzel olan bu genç yetenek, 
uddaki maharetinden dolayı “Udi Rifat Bey” 

olarak şöhret kazandı. Kadıköy Şark Musiki 
Cemiyetini kurdu ve burada yöneticilik yaptı. Bir 
ara Avrupa’ya giden Ali Rifat Bey, Paris’te Batı 
musikisini yakından tanıma fırsatını buldu. 
Fransa’nın Nice şehrinde Mehmet Âkif’le 
müşterek dostları olan Said ve Abbas Halim 
Paşaların kız kardeşi ve kendisinin ikinci eşi 
Prenses Zehra Hanım’ı kaybedince tekrar 
ülkesine döndü. Bu sefer Kadıköy’deki eski 
cemiyetin yerine Türk Musiki Ocağını kurdu. 
Burada ve Üsküdar Musiki Cemiyetinde birçok 
talebe yetiştirdi. Kemanî Enise Can, Piyanist Fulya 
Akaydın, Tanburî Fâize Ergin, Viyolonist Muhiddin 
Sadak, Bestekâr ve Söz Sanatçısı Münir Nureddin 
Selçuk onun mektebinden yetişen meşhur 
isimlerdendir. 1934 yılında Soyadı Kanunu’nun 
çıkması üzerine Ali Rifat Bey, kardeşinin Çağatay 
Lügatı üzerine çok çalışmalarından esinlenerek 
ve ona bir hürmet nişanesi olarak “Çağatay” 
soyadını aldı. Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti ve 
Darülbedayi Musiki Heyetinde de görev yapan 
Ali Rifat Bey, son olarak Darülelhân (İstanbul 

Ali Rifat (Çağatay) Bey
( 1867 - 1935 )
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Konservatuvarı) Tasnif ve Tespit Heyetinde 
ölümüne kadar 6 yıl çalıştı. Çağatay, Türk 
musikisine Batı tekniğini tatbik etmek istiyordu. 
Batı sazlarını (viyolonsel, piyano, flüt, kontrbas 
vb.) da katarak Türk musikisi konserleri verdi. Bu 
doğrultuda Türk musikisindeki bazı eserleri çok 
sesli hâle getirmeye çalıştı. Klasik musikimizin 
devamıyla beraber, “zamana göre musiki” 
anlayışını benimseyen Çağatay, bu görüşlerini 
1922 yılında Dergâh mecmuasında Süleyman 
Cevad’a verdiği mülakatta dile getirdi. İyi bir 
bestekâr olan Ali Rifat Bey’in medhalleri, saz 
semaileri, şarkıları; dikleşhaverân, nihavend, rast 
ve suz-i dil fasılları vardır. Musiki üzerine çok 
kıymetli makaleleri de olan Ali Rifat Çağatay’ın 
Darülbedâyi’deki Musiki Tedrisâtı Hakkında 
ve Fenn-i Musiki Nazariyanı adlı kitapları 
bulunmaktadır. Ali Rifat Bey, Mehmet Âkif’in 
Köse İmamı’nı bir perdelik operet hâlinde 
bestelemiş, ayrıca Safahat Şairi Bülbül ve 
Ordunun Duası şiirlerine de beste yapmıştır. 
1923 yılında bestelerinden oluşan repertuvarla 
Kadıköy’de Hale Sinemasının üstündeki Şark 
Musiki Cemiyetinde davetlilere bir konser 
vermiştir. 

Ali Rifat Çağatay Bestesi
Bağcılar Belediyesi Mehmet Âkif Ersoy Müzesi Koleksiyonu

Besteyi dinlemek için
QR kodu okutunuz.

İstiklâl Marşı Kaydı, Taş Plak 
Bağcılar Belediyesi Mehmet 
Âkif Ersoy Müzesi Koleksiyonu
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İyi bir araştırmacı ve koleksiyoncu olan Ali Rifat 
Çağatay, eski sanatkârlardan pek çok 
eseri notaya almış, buna Said Halim Paşa 
koleksiyonunu da katarak büyük bir koleksiyon 
yapmıştır. Musiki sanatımızda kurucu, öğretici ve 
yönetici olarak büyük emeği geçen Ali Rifat Bey, 
aynı zamanda İstiklâl Marşı’nın ilk bestekârıdır. 
Buna rağmen, devrin şartları gereği İstiklâl 
Marşı’mızın semt ve şehirlere farklılık arz edecek 
şekilde farklı besteleri çalınıp söylenmiştir. Ali 
Rifat Bey’in İstiklâl Marşı bestesi, altı sene süreyle 
ve daha çok Kadıköy ve havalisinde millî marş 
olarak çalınıp söylenmiştir.

3 Mart 1935 yılında 68 yaşında vefat eden 
Ali Rifat Bey, Karacaahmet Mezarlığı’na 
defnedilmiştir. 

İstiklâl Marşı'nın Ali Rifat Bey'in bestesinin kapağı: "İstiklâl Marşı: Maarif  Vekâleti
Celilesinde tertip olunan müsabakada heyet-i ilmiyye kararıyla birinci ittihaz edilen Millî 
Marşımızdır. Müellifi Ali Rifat, Hat Hamid".
Mehmet Ruyan Soydan Arşivi
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Ahmet Yekta Madran
( 1885 - 1950 )

Müderris Yekta Bey’in oğlu olarak 1885 yılında 
Kırkağaç’ta doğan Ahmet Yekta Bey, ilk mektebin 
ardından İzmir Sanat Mektebinde öğrenim 
gördü. Klarneti okulun bando takımında 
öğrenen Ahmet Yekta Bey, kısa zamanda musiki 
bilgisini geliştirdi. 1904 yılında mezun olduktan 
sonra Edirne’de bando öğretmeni olarak askerlik 
yaparken kaza sonucu bir gözünü kaybetti.

1906’da gönderildiği Kıbrıs’ta iki yıl öğretmenlik 
yapan Ahmet Yekta Bey, 1908 yılında 
Meşrutiyet’in ilanı üzerine İstanbul’a döndü. 
Burada, Muzikâ-i Hümayun’a klarnet sanatçısı 
olarak girdi. Bir süre sonra Mısır’a gönderildi. 
Orada bir Alman orkestra heyetine solist olarak 
katıldı ve üç yıl dünyanın çeşitli ülkelerinde 
konserler verdi. Cumhuriyet’in ilanından sonra 
Ankara’da Riyaset-i Cumhur Orkestrasında şef 
oldu. 1926 yılından itibaren çeşitli okullarda 
musiki öğretmenliği yaptı. 1950’de, İzmir’de vefat 

eden Ahmet Yekta Bey, geride içlerinde okul 
şarkıları ve marşlar da bulunan çok sayıda eser 
bıraktı. Son eseri, ölümünden sonra çalınmak 
üzere bestelediği Ölüm Marşı’ydı. Bestecinin 
bilinen marşlarından bazıları İzmir Yollarında, 
Bayrak Marşı, Demokrat Parti Marşı, Akıncılar 
Marşı ve Okul Marşı’dır.

Ahmet Yekta Madran Beste Kapağı
Mehmet Ruyan Soydan Koleksiyonu

Besteyi dinlemek için
QR kodu okutunuz.
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Kemânî Eyüplü Mustafa Sunar
( 1881 - 1959 )

“Kemânî ve Rebâbî Eyüblü Mustafa Bey” olarak 
tanınan Mustafa Sunar, 1881 yılında İstanbul’da 
doğdu. Maliye Nezareti Aşâr Müdürü Bozcaadalı 
Ketânizâde Hüseyin Hüsnü Efendi’nin oğludur. 
İlkokuldan sonra öğrenim görmedi. Biriktirdiği 
para ile gizlice bir keman alacak kadar musiki 
tutkunu olan Mustafa Bey’in ailesi kendisinin bu 
ilgisinden rahatsızdı. O kadar ki durumu öğrenen 
babası öfkelenerek kemanını bile kırmıştı. Buna 
aldırmayan küçük Mustafa, bir keman daha 
tedarik etti ve mahalle bakkalı ile anlaşıp onun 
evinde gizlenerek çalıştı. Daha sonraları Tanburi 
İzak, Kemânî Memduh, Kemânî Tatyos ve Kemânî 
Bülbül Salih Efendi gibi önemli üstadlardan 
aldığı dersler, onu da musiki tarihimizin yetenekli 
kemanileri arasına kaydolmasına vesile oldu.

“Bahriye Nezareti”nde başladığı memuriyet 
hayatının ardından 1923 yılında kırk iki yaşında 
emekli oldu. Çeşitli ilk ve ortaokullarda musiki 
öğretmenliği yaptı. Darülelhan’da keman 

muallimliği ve bir süre Devlet Konservatuvarı İcra 
Heyetinde görev aldı. Eyüp Musiki Cemiyetinde 
ve özel dersler vererek çok öğrenci yetiştirdi. 
Uzun süren bir hastalık döneminden sonra 1959 
yılında Ankara’da vefat etti.

Musikimizin inceliklerini başta eniştesi Hoca Ziya 
Bey olmak üzere Bolahenk Nuri Bey, Ahmed İrsoy, 
İsmail Hakkı Bey’den öğrenen Mustafa Sunar; 
Sancak Marşı, Kazım Karabekir Marşı, Mustafa 
Kemal Marşı, Vatan Marşı gibi marşlarının dışında 
İstiklâl Marşı’mızın da önemli bestecilerinden 
biridir.

Besteyi dinlemek için
QR kodu okutunuz.
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Kemânî Eyüplü Mustafa Sunar Beste Kapağı
Mehmet Ruyan Soydan Koleksiyonu
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Abdülkadir Töre 
( 1873 - 1946 )

Son Kaşgâr Emiri ve sanatkâr ruhlu Yakup Han’ın 
oğlu olan Seyyid Abdülkadir Töre, 1873’te 
Türkistan’ın Kaşgâr şehrinde dünyaya geldi. 
Seyyid Yakup Han, Osmanlı ve Doğu Türkistan 
arasındaki resmî işlerin düzenlenmesinde görevli 
olarak elçi sıfatıyla 1878’de İstanbul’a geldiği 
zaman Abdülkadir Bey beş yaşındaydı.

Aksaray’da, Yusufpaşa Mekteb-i Osmanîsi 
ardından Davutpaşa İdadisinde öğrenimini 
tamamladı. Ünlü tarihçi Abdurrahman Şeref 
Bey’in Maarif Nazırlığı zamanında iki yıl kadar 
Mekteb-i Mülkiyeye devam etti; fakat burayı 
bitiremeden ayrıldı. Dâhiliye Nezareti Mektûbi 
Kaleminde başladığı ilk memuriyetine, daha 
sonra uzun yıllar Hâriciye Nezareti Müracaat 
Kaleminde devam etti ve buradan emekli oldu.

Babası ziyaret için 1891 ve 1894’te iki defa 
Hindistan’a gidip dönen Abdülkadir Bey, on iki 
yaşında iken musikiye çeşitli hocalardan kanun 
ve keman dersleri alarak başladı. Bu hocalar 
arasında ilk önce Kanûnî Halid Bey’den kanun 

meşk etti. Dâhiliye Nezareti Muhasebe Kalemi 
Mümeyyizi Hacı Nâfiz Bey’den birçok ilahi ve 
durak, Hacı Kirâmi Efendi’den fasıllar, Seyyid 
Nizam Dergâhı Zakirbaşısı Fehmi Efendi’den usul 
ve makam, Kemânî Tatyos Efendi’den de keman 
meşk etti. 1908 senesine kadar Kemânî Kirkor 
Efendi’den ders aldı. Albert Braun’dan Batı usulü 
keman konusunda istifade etti.

Dârülbedâyi açıldıktan sonra “İlmî Heyet” te çalıştı 
ve burada musiki nazariyatı dersleri verdi. Ayrıca 
İstanbul’daki orta dereceli okullarda musiki 
müfettişliği yaptı. Kendisinden Batı tekniği ile 
keman dersini aldığı hocası Albert Braun’un 
da tesiriyle ülkemizde Türk musikisini günün 
ihtiyaçlarına göre bir sistem içinde öğretecek bir 
okulun varlığına inananlardandı.

1913’te, neşrettiği keman metodu bir boşluğu 
doldurdu. Pek çok emek sarf ederek topladığı 
koleksiyonda birçok değerli eserin notası 
mevcuttur. Abdülkadir Bey, 1918 yılında 
Cerrahpaşa’daki evinde açtığı ve erkek kısmının 
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müdürlüğünü yaptığı “Gülşen-i Musiki 
Mektebi”nde dokuz yıl süre ile birçok öğrenci 
yetiştirdi. Talebesinden teşkil ettiği bir heyetle 
çeşitli hayır kuruluşlarının yararına konserler 
vererek İstanbul halkının beğenisini kazandı. 
Musiki öğretiminde kendisine mahsus 
bir metot sistemi vardı. Abdülkadir Bey’in 
teşebbüsü ile “Darülelhan” ismiyle ilk Türk 
konservatuvarı açıldı. Musikiye burada da 
hizmet etti ve nazariyat okuttu. Tanburi Cemil 
Bey’in ölümünden sonra da Dârülbedâyi’de 
“Ser-sazende” oldu. Mekteplerin musiki 
müfettişliğinde bulundu. Abdülkadir Bey’in 
son görevi Darüşşafaka’da musiki muallimliği 
idi. Türk musikisi alanında ilk kez “Usul-i 
Talim / Keman” adında keman metodunu 
yazan Abdülkadir Bey’in, bestekâr olarak da 
önemli bir yeri vardır. İlahi, durak, peşrev, saz 
semaisi, beste, ağır semai, yürük semai, nakş 
ve şarkı olarak iki yüzden çok eser vermiştir. 
Mütedeyyin bir zat olan Abdülkadir Bey, aynı 
zamanda İstiklâl Marşı’mızın bestekârlarından 
olup, 27 Ağustos 1946’da yetmiş üç yaşında 
vefat etmiştir. Eyüp Sultan’da annesinin ve 
kardeşinin yanına defnedildi.

Abdülkadir Töre Bestesi
Mehmet Ruyan Soydan Koleksiyonu

Besteyi dinlemek için
QR kodu okutunuz.

 133



İşkodra’dan gelerek İstanbul’a yerleşen ve 
Telgraf ve Posta Nezaretinde ambar memuru 
olan Mustafa Efendi’nin oğlu Kazım Uz, 1871’de 
İstanbul’da Draman Mahallesi’nde doğdu. 
İlköğrenimini Hafızpaşa Mektebi ile Fatih 
Rüştiyesinde okuduktan sonra, babasının ölümü 
üzerine ortaöğrenimini Darüşşafaka İdadisinde 
(Lise) tamamladı. 1890’da mezun olduktan sonra 
aynı yıl babası gibi Telgraf ve Posta Nezareti 
Muhasebe Kaleminde resmî göreve başladı. 
Musiki çalışmalarına Darüşşafakada okuduğu 
yıllarda Zekai Dede’den ders alarak başladı. 
Okuldan mezun olduktan sonra hocası ile 
ilişkisini kesmeyerek evinde yaptığı meşklere 
devam etti, hayli eser öğrendi. Musiki İstilahâtı 
adındaki eserinden dolayı 1893’te, Muzikâ-i 
Hûmâyun’a alındı. Burada iki yıl kadar çalıştıktan 
sonra istifa ederek ayrıldı.

Meclis-i Maarif ’te imtihanları vererek Ankara 
İdadisinde (Lise) Türkçe, usûl-i defteri ve  
coğrafya alanında başladığı öğretmenlik 
mesleğine Topkapı Merkez Rüştiyesi, fahri  
olarak Darüşşafaka Lisesi, Mercan İdadisi ve 
İstanbul Sultanisinde yıllarca devam etti.  

Maarif müfettişliği de yapan Kazım Bey’in son 
vazifesi Darüşşafaka muallimliğidir. Bunlardan 
başka pek çok öğretim kuruluşunda kırk yılı aşkın 
bir süre içinde eğitimciliğini sürdürdü.

Musikide üstadı Zekai Dede’dir. Mevlevi 
tarikatına müntesip olan Kazım Bey, tam manası 
ile Mevlânâ âşığı idi. Bahariye Mevlevihanesine 
devam eder, mukabele günleri kalın ve tatlı sesi 
ile Ayin-i Şerif ’e iştirak ederdi. Bütün Mevlevi 
ayinlerini Hoca Zekai Efendi’den yanlışsız olarak 
almıştı. Batı musikisini Muzikâ-i Hümâyûn’dan 
öğrenmişti. On beş yaşında başlayan bu dersler 
Zekai Dede’nin ölümüne kadar sürdü. Bütün 
Mevlevi ayinleri ile nadir dinî eserlerimizi 
geçmişti. Musullu Hafız Osman Efendi’den 
de yararlandı. Kendi ifadesine göre Osman 
Efendi’nin ısrarı ile sultaniyegâh makamındaki 
ayinini besteledi. Kazım Uz, 10 Ocak 1943’te, 
Suadiye’de kirada oturduğu evinde öldü ve 
Edirnekapı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Muallim Kazım Uz
( 1872 - 1938 )

Besteyi dinlemek için
QR kodu okutunuz.
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Muallim Kazım Uz Beste Kapağı
Mehmet Ruyan Soydan Koleksiyonu
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Muallim İsmail Hakkı Bey
( 1865 - 1927 )

İdare-i Husûsiye memurlarından Reşid Efendi’nin 
oğlu olan İsmail Hakkı Bey 1865’te İstanbul’un 
Balat semtinin Molla Aşkı Mahallesi’nde doğdu.  
Birincil mektebi okuduktan sonra onu ailesi 
Mercan’da İbrahim Ağa adlı bir örücünün yanına 
çırak olarak verdi. Örücülükte maharet kazandı. 
Bir gün çarşı içindeki caminin tahta minaresinde 
ezan okurken, o camide namaz kılan devlet 
büyüklerinden birinin dikkatini çekti. Birçok 
musikişinasımızın hayatında olduğu gibi, bu 
güzel sesi duyan yüksek dereceli bir saray 
görevlisi - ki bu kimsenin bir saray müezzini 
olduğu söylenir - Muzikâ-i Hümâyûn’a 
alınmasına aracı oldu. O zamanlar henüz 
Enderûn kapatılmadığı için, geleneksel öğretim 
ölçüleri içinde Latif Bey’in musiki kabiliyetini 
keşfeden Latif Ağa, kendisine ihtimam gösterdi. 
Bir taraftan da Muzikâ-i Hümâyûn hocalarından 
Zâti Bey’den Batı musikisi ve Batı notası 
öğreniyordu. Yorulmak bilmez bir çalışma ve 
öğrenme gayreti içinde sanatını geliştirerek kısa 
sürede “Serhânende”liğe terfi ettirildi. Daha sonra 
“Kolağası” rütbesi ile müezzinbaşı (müezzin-i 
Şehriyârî) oldu. İzzeddin Hümayi, Nuri Halil 
ve Ali Rıza Bey gibi değerli talebeler yetiştirdi. 

Defterî Hakanî Nâzırı Paşa’nın riyasetinde açılan 
Dârülelhân’da solfej ve fasıl muallimi olarak 
ömrünün sonuna kadar çalışmış ve haklı olarak 
hoca unvanı almıştır. Peşrev, beste, semai 
ve şarkılardan başka birkaç tane de operet 
besteleyen değerli üstadlardandır.

1926’da, Türk Musikisi Tasnif Heyetinde Rauf 
Yekta ve Ahmed (İrsoy) beylerle birlikte çalışmaya 
başladı. Musiki-i Osmanî Saz Topluluğunu ve 
Musiki-i Osmanî Mektebini kuran İsmail Hakkı 
Bey, unutulmuş birçok makamı ortaya çıkarıp 
tanıttı, çoğunun notalarını bastırdı. Büyük bir 
saz ve koro topluluğu ile icranın ilk örneğini 
verdi. 1927’de vefat eden İsmail Hakkı Bey, 
geride içlerinde İstiklâl Marşı’mızın bestesinin de 
bulunduğu çok sayıda beste bıraktı.

Muallim İsmail Hakkı Beste Kapağı
Mehmet Ruyan Soydan Koleksiyonu

Besteyi dinlemek için
QR kodu okutunuz.
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Mehmet Zâti Arca
( 1863 - 1951 )

Sırmakeş Hüsnü Efendi’nin oğlu olan Zâti Arca 
1864’te İstanbul Beyoğlu’nda doğdu. İlkokul 
çağında, takriben sekiz-on yaşlarında Muzikâ-i 
Hûmâyun’a alındı (1873/1874). Zâti Bey; önce 
keman öğrencisi olarak seçilmiş ve Pascualli’nin 
öğrencisi olmuştur. Ancak beklenen başarıyı 
gösteremediğinden flüt sınıfına ayrılmıştır. 
Flütte çok başarılı olmasa da istenen seviyeye 
yaklaşmıştır. Bunun yanında 1882’de, ilk rütbesi 
olan onbaşılığa, iki yıl sonra da çavuşluğa 
yükselmiştir. Mehmed Ali Bey, klarnet sınıfında 
azalan öğrenci sayısını arttırmak için girişimde 
bulunmuştur. Birkaç öğrenciyi klarnet sınıfına 
geçirmiştir. Zâti Bey de bunlardan biri olmuştur. 
4-5 yıllık flüt öğrenimi sonrasında Zâti Bey, 
klarnette beklenmeyen bir başarı göstermiştir. 
Öyle ki, birkaç yıl sonra da, yaşı ilerlemiş olan 
Mehmed Ali Bey, klarnet branşını Zâti Bey’e 
emanet etmiştir. Gençliğinde sporcu da olan 
Zâti Bey, Guatelli Paşa’dan armoni ve henüz 
21 yaşındayken, Abdülhamid’in çok sevdiği 
D’Aranda’ya kendini tanıttı ve D’Aranda Paşa’dan 
piyano dersleri aldı. Flüt ve klarnet çalmayı da 
burada öğrendi. Bir yandan da Türk musikisine 
merak salmış Hacı Ârif Bey’den ders almıştı. 
Muzikâ-i Hümâyûn’da “Muallim-i Sâni” ve “Umûm 
Asâkir-i Şâhâne Muzikâlar Müfettişi” unvanlarıyla 
görev yaptı. 1890 yılında altmış kişilik bir koroya 
şef olarak atandı, ancak 1908’de Meşrutiyet’in 
ilanıyla birlikte bu görevden alındı ve rütbesi, 

miralaylıktan binbaşılığa indirildi. Diğer yandan 
da 1909 yılından itibaren devlet okullarında, 
özellikle Galatasaray, Üsküdar ve Erenköy 
liselerinde müzik öğretmenliği yaptı. Darülelhan 
ve Dârülbedâyi’de çalıştı. Yardımcısı olarak Veli 
(Kanık) Bey ile birlikte Darülaceze Muzikasını 
hazırladı.

Klarnet sanatçısı, opera orkestrası ve armoni 
orkestrası şefi, opera rejisörü, oyuncu, besteci, 
müzik öğretmeni gibi unvanlara sahip olan 
Mehmet Zâti Arca; Ağustos 1951 yılında 
aramızdan ayrılmıştır. Kabri; Suadiye Merkez 
Efendi Mezarlığı’ndadır. Zâti Arca, geride Batı 
ve Türk musikisi formlarıyla bestelenmiş çok 
sayıda eserle beraber, nazariyat, musiki talim ve 
tedrisâtına dair kitapları bıraktı.

Satıcılar, Arılar, Kelebekler, İmdat adlı müzikli 
oyunları, Baykuş adlı piyes için yazdığı sahne 
müziği yanında armonik orkestra için Sirto ve 
Dertli Kaval gibi yapıtlarla birlikte, okul eğitimine 
yönelik pek çok eser yazmıştır. Bestelemiş 
olduğu 40’ı aşkın marşın arasında; Harp Marşı, 
Kosova, Kavak, Sporcu Marşı, Mebusan, Merhum, 
Üniversite, Ankara, Cumhuriyet, Bayrak marşları 
da bulunmaktadır.

Besteyi dinlemek için
QR kodu okutunuz.
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Mehmet Zâti Arca Beste Kapağı
Mehmet Ruyan Soydan Koleksiyonu
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İpek Mendiller Koleksiyonu

Maarif Vekâleti tarafından açılan millî marş güfte 
yarışmasına özel bir davet ile katılan vatan şairi 

Mehmet Âkif Ersoy’un kaleme aldığı İstiklâl 
Marşı, Millet Meclisinin 12 Mart 1921’deki 

oturumunda “Millî Marş” olarak kabul edilmiştir. 
İstiklâl Marşı’mızın ilk iki kıtası ile ilk ve son 

kıtaları farklı bestekârlarımız tarafından marş 
olarak bestelenmiştir. Bu marşların bazılarının 
notaları (kapak dâhil 4 ila 6 sayfa) o dönemde 

neşredilmiş ve farklı bölgelerde de icra 
edilmiştir. 

İstiklâl Marşı’nın 100. yıl hatırası olarak 
hazırlanan bestelerin kapakları temalı ipek 

mendiller koleksiyonu, hem içeriği hem de 
yapılış şekliyle tek olma özelliğine sahiptir. 
Numaralandırılmış 100 adet ipek mendille 

sınırlıdır. Medine ipeği kumaşı üzerine 
tıpkıbasımı yapılan kapakların orijinalleri, 

Mehmet Ruyan Soydan’ın kişisel 
koleksiyonundan alınmıştır. İpek mendillerin 

kenar işlemeleri ve Osmanlıca 
numaralandırılmaları Beyoğlu Refia Övüç 

Olgunlaşma Enstitüsü Nakış Atölyesinde Tülay 
Aydoğan danışmanlığında tamamen el işçiliği 

ile nakşedilmiştir. 

Mendillerden bir ve ikincisi Ali Rifat (Çağatay) 
Bey’in; üç ve dört Osman Zeki (Üngör) Bey’in; 
diğerleri ise Mehmet Zâti (Arca) Bey’in beste 

kapak sayfalarını ve bestekârın resimleriyle 
birlikte basılmış olan İstiklâl Marşı’nın tam 

metnini ihtiva etmektedir. Son mendil ise İstiklâl 
Marşı’nın kabulünden önce ordu 

karargâhlarında çalınan ve yine Ali Rifat Bey’in 
bestesi olan “Ordunun Duası” marşının kapağını 

yansıtmaktadır.



Osman Zeki Bey’in resmî olarak kabul edilmiş bulunan 
İstiklâl Marşı bestesine ait Osmanlıca başvuru kapağı.
Medine ipeği kumaş üzerine serigraf ve el işçiliği işleme, 59x46 cm. 2020-2021
İstanbul Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü Koleksiyonu
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Osman Zeki (Üngör) Bey’in resmî olarak kabul edilmiş bulunan 
İstiklâl Marşı bestesine ait Osmanlıca başvuru kapağı, 59x46 cm, 2020-2021
İstanbul Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü Koleksiyonu
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İstiklâl Marşı’nın ilk bestekârı Şark Musiki Cemiyeti Reisi 
Ali Rifat (Çağatay) Bey’in bestesine ait başvuru kapağı.
Medine ipeği kumaş üzerine serigraf ve el işçiliği işleme, 59x46 cm, 2020-2021
İstanbul Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü Koleksiyonu
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Ali Rifat Bey tarafından yapılan bestenin arka kapağı.
Medine ipeği kumaş üzerine serigraf ve el işçiliği işleme, 59x46 cm, 2020-2021
İstanbul Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü Koleksiyonu
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detay foto
detay foto

İstiklâl Marşı’nın, Muzikâ-i Hümâyûn Muallimi Mehmet Zâti Bey 
tarafından yapılan bestesinin başvuru dosya kapağı.
Medine ipeği kumaş üzerine serigraf ve el işçiliği işleme, 59x46 cm, 2020-2021
İstanbul Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü Koleksiyonu
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İstiklâl Marşı’nın ilk bestekârı Şark Musiki Cemiyeti Reisi Ali Rifat (Çağatay) Bey’in bestesine ait kapak.
Medine ipeği kumaş üzerine serigraf ve el işçiliği işleme, 59x46 cm, 2020-2021 
İstanbul Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü Koleksiyonu



Bestekârı Ali Rifat Bey olan “Ordunun Duası” notalarının kapak sayfası.
Medine ipeği kumaş üzerine serigraf ve el işçiliği işleme, 59x46 cm, 2020-2021
İstanbul Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü Koleksiyonu
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İstiklâl Marşı’nın, Muzikâ-i Hümâyûn Muallimi Mehmet Zâti Bey tarafından yapılan 
bestesinin farklı basımına ait kapak.
Medine ipeği kumaş üzerine serigraf ve el işçiliği işleme, 59x46 cm, 2020-2021
İstanbul Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü Koleksiyonu
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Mehmet Âkif Hilvan'da (M. Cemal)

Mehmet Âkif Kahire'de 
Mehmet Ruyan Soydan Koleksiyonu
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"İstiklâl Marşı'nı nasıl yazdınız?" 
 Yavaşça yatağından doğruluyor, yastıklara yaslanıyor ve sesi birden canlanıyor:
-Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk'ın!..

Bu, ümitle, imanla yazılır. O zamanı düşünün... İnancım olmasaydı 
yazabilir miydim?
Zaten ben, başka türlü düşünüp, başka türlü yazanlardan değilim. 
Bu elimden gelmez. İçimde ne varsa bütün duygularım yazılarımdadır... 
Şu var ki, İstiklâl Marşı'nın şiir olmak üzere bir kıymeti yoktur. 
Ancak tarihî bir değeri vardır. 

Mehmet Âkif Ersoy

Mehmet Âkif'in bu cümleleri, 1 Temmuz 1936'da Yedigün dergisinin 173. 
sayısında "kandemir" imzasıyla yayımlanan röportajından alınmıştır. Elli beş yıl 
sürecek gazetecilik hayatında Cumhuriyet başta olmak üzere pek çok gazete ve 
dergide sayısız tefrika ile röportajları yayımlanan Feridun Kandemir, Şişli Sıhhat 
Yurdu'nun merdivenlerinden çıkarken Mehmet Âkif'in son röportajlarından birini 
gerçekleştireceğini hiç şüphesiz ki bilemezdi...

Bağcılar Belediyesi Mehmet Âkif Ersoy Müzesi Koleksiyonu
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27 Aralık 1936'da aramızdan ayrılan Mehmet Âkif'in son günlerinden bir kare.
Mehmet Ruyan Soydan koleksiyonu
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Mehmet Âkif Ersoy’un giydiği Göynek (Gecelik) pamuk 
saten kumaş üzerine İngiliz dikiş tekniği ile hazırlanmıştır.  
Süslemeli kısımları ise ipek kumaş üzerine, sarma tekniği 
ile şeritler hazırlanarak, geceliğin ön kısmında ve kol 
uçlarına uygulanmıştır.
İstanbul Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü Koleksiyonu
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Mehmet Âkif Ersoy’un Cenazesinde Kullanılan Kâbe Örtüsü Replikası

Koton kadife kumaş üzerine 100x130 cm ebatlarında altın rengi sim kullanılarak 
sanayi nakış makinesinde Maraş işi tekniği ile işlenerek hazırlanmıştır. 
İstanbul Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü Koleksiyonu
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Âkif Bey, son üç yılında Kahire Üniversitesinde 
Türkçe öğretmenliği yapmıştır. Ancak Mısır’da 
uzun müddet kalan yabancılara bilhassa 
musallat olan siroz hastalığına tutulmuş ve 
durumu ağırlaşınca, 17 Haziran 1936’da 
İstanbul’a dönmüştür. İstanbul’da yine Abbas 
ve Said Halim Paşa ailelerinin yardımıyla tedavi 
olunmuşsa da şifa bulamayarak 27 Aralık 1936 
tarihinde vefat etmiştir. Hastalığında da resmî 
bir alaka görmeyen İstiklâl Şairi’nin cenazesi, 
birkaç kişi ve çıplak bir tabutla Beyazid Camii’ne 
getirilmiş; ancak vefatını duyan ve ağlayarak 
koşup gelen üniversiteli gençler tarafından 

bayrağa ve Kâbe örtüsüne sarılarak, etrafında 
nöbete durulmuştur. Namazdan sonra 
mezarlığa kadar tabutu omuzlarda götürülen 
bu büyük insan ve büyük Müslümanın naaşı, 
kefeninin üzerine bayrak sarılarak ve “İstiklâl 
Marşı” okunarak kabrine konulmuştur. Kabri 
bugün Edirnekapı “Şehidlik”te “Mehmet Âkif 
Ersoy Meydanı”ndadır.

Fotoğraf: Mehmet Ruyan Soydan Koleksiyonu
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