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DR. HALİL İBRAHİM AŞGIN
Belediye Başkanı

BAŞKAN’DAN...

M illetlerin tarihinde bazı şahsiyetler vardır. 
Bu şahsiyetler tarihten kaldırıldığında 
veya görmezden gelindiğinde o milletin 
tarihinde, kimliğinde büyük bir eksilme 

olur. Ne kadar başka kahramanlıklarla, başarılarla, 
bu eksiklik giderilmeye çalışılsa da, yine yarım 
kalan bir şeylerin olduğunu hissederiz.  İşte merhum 
Mehmet Akif de bunlardan biridir. Mehmet Akif 
Ersoy, hem yaşadığı döneme, hem de vefatından 
sonra Türkiye’nin tarihine, büyük ve derin izler 
bırakan bir şahsiyet olmuştur. 

Mehmet Akif, sadece şair kişiliğiyle değil; vatan 
sevgisi, dini kişiliği, felsefi kimliği, edebî şahsiyeti, 
hatipliği ve hocalığıyla da tarihimizin en büyük 
çınarlarından olmuştur. Hep halkın ve hakkın sesi 
olmuştur.  Vatana ve millete adanmış bir hayat, şerefle 
geleceğe ışık tutan bir kalem, dilinden ve kaleminden 
haktan başka bir şey çıkmayan bir dava adamıdır. 
Kurtuluş savaşımızın verildiği yıllarda taşıdığı 
bütün vasıf larıyla onurlu mücadelenin bizatihi içinde 
olmuş ve kurtuluş savaşımızda üstün gayretler 
sarf etmiştir. Bütün bunların sonunda ise; “Allah 
bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın.” 
diye duada bulunduğu İstiklal Marşı’yla kurtuluş 
savaşına son noktayı koymuştur. Büyük zorluklarla 
kazanılmış bağımsızlık mücadelesinin abidevi ifadesi 

olan İstiklâl Marşı’nın Milli Marş olarak kabul 
edilişinin 100. yıl dönümü münasebetiyle 2021 yılı 
“Mehmet Akif Ersoy ve İstiklâl Marşı Yılı” olarak 
kabul edilmiştir.

Biz de Çorum Belediyesi olarak Akif’in fikir dünyamıza, 
edebiyatımıza, vicdanımıza kazandırdıklarını gelecek 
nesillere aktarmak amacıyla genç kardeşlerimizin 
katılımıyla “Mehmet Akif’e Mektup” konulu ödüllü 
kompozisyon yarışması düzenledik.  Akif’i daha 
iyi anlayabilmek ve anlatabilmek için kahramanlık 
türküleri eşliğinde Mehmet Akif ve İstiklâl Marşı 
konulu söyleşi gerçekleştirdik. Türk Milletinin 
zaferlerini, yüceliğini, bağımsızlığını ve kutsallığını 
en güzel duygularla anlatan, milli birlik ve 
bütünlüğümüzün simgesi olan İstiklâl Marşımızın 
100. yıldönümünde şehrimizdeki diğer kurumlar ile 
birlikte, hemşehrilerimizin de katılımıyla “100. Yılda 
100 Kişi İle İstiklâl Marşı Klibi” ve “İstiklâl Marşı 
Doğa Yürüyüşü”  etkinliklerimizi  gerçekleştirdik.

7. sayısını yayımladığımız Şehir Defteri Dergimizin 
eki olarak okurlarımızın ilgisine sunduğumuz, 
Mehmet Akif Ersoy ve İstiklâl Marşı özel sayımıza 
katkı sunan yazarlarımıza, şairlerimize ve yayın 
kurulumuza teşekkür ediyor,  bizi takip eden değerli 
okuyucularımıza da keyif li okumalar diliyorum.



TURHAN CANDAN
Genel Yayın Yönetmeni

BAŞLARKEN...

2021 yılı tarihî şahsiyetlerimizi  ve milli 
değerlerimizi öne çıkarma açısından bereketli 
bir yıl. UNESCO tarafından  Yunus Emre, 
Hacıbektaş-ı Velî, Âhî Evran yılı ilan edilen 2021, 

aynı zamanda İstiklâl Marşımızın TBMM’de kabulünün 
100. Yılı olması hasebiyle Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından Mehmet Akif 
ERSOY ve İstiklâl Marşı yılı ilan edildi.

Şehir Defteri olarak daha önce Yunus Emre Özel Sayısı 
çıkarmıştık. Şimdi ise İstiklâl Marşı özel sayımızı 
ilginize sunuyoruz. 

Mehmet Akif ERSOY, tarihimizin kırılma dönemlerinden 
biri olan 19. Yüzyılın ikinci yarısı ile 20. Yüzyılın 
birinci yarısında yaşamış; kırılmanın, dağılmanın, 
toparlanmanın ve yeniden var olmanın bütün 
aşamalarına tanıklık etmiş ve bu süreçte aktif rol 
almış müstesna bir şair, mütefekkir ve eylem adamıdır. 
Karakteri, birikimi, duruşu, istikameti ve şairlik 
yeteneği onun milli şair olmasını sağlamış ve Mehmet 
Akif ERSOY devletimiz ve milletimiz için resmen sembol 
bir şahsiyet olmuştur.

 İstiklal Marşı, bir kurtuluş ve var oluş manifestosu 
olarak her geçen gün milletimizin gönlünde  değerini  
pekiştirmekte, derin anlamı ve coşkulu bestesiyle bam 

telimize dokunmaktadır. Milli varoluşumuzu dünü, 
bugünü ve yarını ile dile getiren bu metin,  Türk şiirinin 
yüz akı ve baş tacı bir eser  olarak milletimizi ayağa 
kaldırmaya devam ediyor.

İstiklal Marşı’mız; okudukça, dinledikçe bize güç veren 
destansı bir çağrı, destansı  bir meydan okuyuştur.

Çorum Belediyesi “kültür belediyeciliği” anlayışıyla 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 
çok önemsediği Mehmet Akif ERSOY ve İstiklâl Marşı 
yılına en anlamlı katkıyı bu özel sayı ile yapıyor. Milli 
Şair’imizi  ve İstiklal Marşı’mızı çok yönlü olarak ele 
alma ve bu konuda  farkındalık oluşturma amacıyla 
özgün bir çalışma ortaya koyduk.  Özellikle her kıtanın 
ayrı bir kalem tarafından tahlil edilmesi ve marş ile 
ilgili bestelerin bir arada sunulmasını dikkate değer 
buluyoruz.

7. sayısını yayımladığımız Şehir Defteri dergimizin 
seçkin  yazar kadrosu ile nitelikli özel sayılar çıkarmayı 
sürdüreceğiz.

Çorum’dan dünyaya açılan kültür edebiyat penceresine 
gönül gözüyle baktığınız için teşekkür ediyoruz.

Yeni özel sayılarda buluşmak üzere iyi okumalar 
diliyorum.
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Yıl 1873 ayazın İstanbul’u kavurduğu Aralık ayında Fatih 
semtinin Sarı güzel mahallesinde İpekli Tahir Efendinin 
bir oğlu dünyaya gelir. Fatih medresesi hocalarından Tahir 
Efendi ebcet hesabıyla oğluna ‘’Ragîf’’ adını verse de bu 
isim yaygın olarak kullanılmadığı için çevresi ona ‘’Akif’’ 
diye seslenir ve zamanla bu isim benimsenir.

Çocukluğu Sarıgüzel’de gecen şair, Mahalle mektebinde 
başladığı öğrenimini daha sonra İptidaiye taşır. Fatih 
Rüştiyesinin devamında dönemin gözde okulu Mülkiye 
İdadisine kaydolur. Mülkiyedeki öğrenimi esnasında 
babasını yitirmesi aileyi ekonomik buhrana sürükleyince 
kısa yoldan meslek sahibi olmaya yönelir. O dönemde yeni 
açılmış olan Ziraat ve Baytar Mektebi’ne başlar.

Öğrenim hayatı boyunca dil dersleri hep ilgi alanındadır. 
Baytar mektebinde öğrenciyken şiir yazmaya başlar. 
‘’Kuran’a Hitap’’ başlığını taşıyan şiiri yayınlanan ilk eseri 
olma özeliğini taşır. Halkın dert ve sıkıntılarını anlattığı 
manzum hikâyeleriyle dini yönü ağırlıkta bir edebiyat 
tarzını benimser. Çünkü Akife göre edebiyat, topluma 
yaptığı hizmet ölçüsünde bir anlam ifade eder.

‘’Çanakkale Şehitlerine’’ şiirinde1. Dünya Savaşı’nda 
verilen mücadeleyi destanlaştıran, ‘’Bülbül’’ de Bursa’nın 
işgalinin açtığı kanayan yarayı gösteren, “İstiklal Marşı’n’’ 
da bir milletin var olma çabasını haykırarak, milli birlik 
ve beraberliğe hizmet eden millî mücadele kahramanı 
muhteşem şiirlerin şairinin ne yazık ki garip bir kaderi 
vardır.

Mehmet Akif karakterinin sağlamlığından hiç kimsenin 
kuşku duymadığı bir aydın olarak, Batı karşısındaki 
algısı ‘’İstiklal Marşı’nda yer alan Medeniyet dediğin tek 
dişi kalmış canavar ‘’ mısralarıyla ifade bulan bir fikir 
adamıdır. Ersoy göre; alınması gereken Batının kültürü 
değil yöntemidir. Modernleşme dinle birlikte ve geleneği 
ötelemeden bir yenilenme ile mümkündür.                            

“Alınız ilmini Garbın, alınız sanatını, 
Veriniz mesainize hem de son süratini 
Sade Garbın, yalnız ilmine dönsün yüzünüz
Çünkü kabil değil artık yaşamak bunlarsız
Çünkü milliyeti yok sanatın, ilmin yalnız.’’

MEHMET AKİF ERSOY

Ayşe YAZ
“Sessiz Yaşadım 

Kim Beni Nerden 
Bilecek?”
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“Sessiz Yaşadım Kim Beni Nerden Bilecek?” 
Yıl 1873 ayazın İstanbul’u kavurduğu Aralık ayında Fatih semtinin Sarı güzel 

mahallesinde İpekli Tahir Efendinin bir oğlu dünyaya gelir. Fatih medresesi hocalarından 
Tahir Efendi ebcet hesabıyla oğluna ‘’Ragîf’’ adını verse de bu isim yaygın olarak 
kullanılmadığı için çevresi ona ‘’Akif’’ diye seslenir ve zamanla bu isim benimsenir. 

Çocukluğu Sarıgüzel’de gecen şair, Mahalle mektebinde başladığı öğrenimini daha 
sonra İptidaiye taşır. Fatih Rüştiyesinin devamında dönemin gözde okulu Mülkiye İdadisine 
kaydolur. Mülkiyedeki öğrenimi esnasında babasını yitirmesi aileyi ekonomik buhrana 
sürükleyince kısa yoldan meslek sahibi olmaya yönelir. O dönemde yeni açılmış olan Ziraat 
ve Baytar Mektebi’ne başlar. 

Öğrenim hayatı boyunca dil dersleri hep ilgi alanındadır. Baytar mektebinde 
öğrenciyken şiir yazmaya başlar. ‘’Kuran’a Hitap’’ başlığını taşıyan şiiri yayınlanan ilk eseri 
olma özeliğini taşır. Halkın dert ve sıkıntılarını anlattığı manzum hikâyeleriyle dini yönü 
ağırlıkta bir edebiyat tarzını benimser. Çünkü Akife göre edebiyat, topluma yaptığı hizmet 
ölçüsünde bir anlam ifade eder. 

‘’Çanakkale Şehitlerine’’ şiirinde1. Dünya Savaşı’nda verilen mücadeleyi destanlaştıran, 
‘’Bülbül’’ de Bursa’nın işgalinin açtığı kanayan yarayı gösteren, “İstiklal Marşı’n’’ da bir 
milletin var olma çabasını haykırarak, milli birlik ve beraberliğe hizmet eden millî mücadele 
kahramanı muhteşem şiirlerin şairinin ne yazık ki garip bir kaderi vardır. 

Mehmet Akif karakterinin sağlamlığından hiç kimsenin kuşku duymadığı bir aydın 
olarak, Batı karşısındaki algısı ‘’İstiklal Marşı’nda yer alan Medeniyet dediğin tek dişi kalmış 
canavar ‘’ mısralarıyla ifade bulan bir fikir adamıdır. Ersoy göre; alınması gereken Batının 
kültürü değil yöntemidir. Modernleşme dinle birlikte ve geleneği ötelemeden bir yenilenme ile 
mümkündür.                                                                                                  

“Alınız ilmini Garbın, alınız sanatını,   
Veriniz mesainize hem de son süratini  
Sade Garbın, yalnız ilmine dönsün yüzünüz 
Çünkü kabil değil artık yaşamak bunlarsız 



İşte ilmine bu kadar hayran kaldığı Batı’nın Müslüman 
Türk halkına reva gördüğü iğrençlikler karşı suskun kalan 
devrin batıcı aydınlarını eleştirme noktasına geldiğinde ise 
ne yazık ki Akif ‘’geri kafalı adam’’ suçlamasına maruz kalır.

Mehmet Akif siyasi hak ve hürriyetleri savunmuş baskıcı 
rejimleri tenkit etmiştir. Birçok şiirinde istibdadı yermiş 
hürriyeti övmüş, baskıcı rejimlerin insanların kalplerinde 
nasıl kirli bir yere sahip olduğunu belirten mısralar kaleme 
almıştır.

Yıkıldın, gittin amma ey mülevves devri-i istibdat
Bıraktın milletin kalbinde çıkmaz bir mülevves yâd!

Akif hürriyeti kayıtsız şartsız özgürlük olarak görmez. 
Ona göre hürriyet kayıtsız şartsız bağırıp çağırma nara 
atma, bölücü yayınlar yapıp din ve devlet aleyhinde gösteri 
yapmak değildir. Bu noktada milletini uyandırmaya çalışır 
fakat 1908 Temmuz’unda sokağa fırlayan eylemcileri 
eleştirdiği için’’ hürriyet düşmanı ‘’ilan edilir.

Bir de İstanbul’a geldim ki: Bütün çarşı, pazar
Naradan çalkalanıyor! Öyle ya… Hürriyet var.
Galeyan geldi mi, mantık savuşurmuş… Doğru
Vardı aklından o gün her kimi gördümse zoru. 
Kimse farkında değildi, anlaşılan yaptığının; 
Kafalar tütsülü hülya ile gözler kızgın 
Hep ağızlar deşilip, kimde ne cevher varsa
Saçıyor ortaya ister temiz, ister kirli;                                                                                                     

Avrupa’nın bölücü ve parçalayıcı bir zihniyete sahip 
olduğunu “Avrupalılar, zapt etmeyi kararlaştırdıkları 
memleketin ahalisi arasına evvelâ tefrika sokarlar, 
senelerce milleti birbirleriyle boğuştururlar. Sersem ahali 
yorgun düştükten sonra gelip çullanırlar.’ cümleleriyle ifade 
eden Akif Amerikan mandasına yiğitçe sesini yükselttiği 
için, manda taraftarları mütareke basınınca’’ orta çağ 
kafalı, tehlikeli adam ‘’olarak yaftalamıştır. Oysa Akif 
mısralarında onlara açıkça; 

’’Medeniyet! Size çoktan beridir diş biliyor;

Evvelâ parçalamak, sonra da yutmak diliyor’’ derken manda 
ve himayenin gerçek yüzünü ortaya koyar.

Hayatı boyunca sarık sarmayan, festen hazzetmeyen, 
şapkayı sevemeyen Akif; şapka devrimi yapıldığında 
Mısır’da bulunduğu için şapka bahane edilerek kimi 
çevrelerce göre ‘’rejim düşmanı’’ ilan olunsa da o bu 
dönemde ekonomik nedenlerle Mısır’dadır. Mısır’da entari 
yerine ceket pantolon giydiği içinse ‘’Hıristiyan, gâvur‘’ 
diye etiketlenir.

‘’Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, nede vicdandır. 
Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır.’’ 

diyen Mehmet Akif inandığı gibi dost doğru yaşayan biri 
olduğu için hiçbir eleştiriye aldırmamış, konuşmaları ve 
yaşantısıyla samimi bir dindar olduğunu göstermiştir. 
Mehmet Akif, ikiyüzlülüğe geçit vermeyen samimi sözünün 
eri çizgiden ödün vermeyen bir inancın sahibidir. Vatan 
ve millet için ödenmesi gereken bedelleri ödeyen keyif ve 
hukuksuzluğa pirimi olmayan bir dava adamıdır.                                                                                       

Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.
Yumuşak başlı isem kim demiş uysal koyunum?
Kesilir, belki, fakat çekmeye gelmez boynum. 
Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim.
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim.
Adam aldırma geç git, diyemem aldırırım;
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar, kaldırım.

Mehmet Akif’in samimi bir dindar, gerçek bir vatanperver 
olması ve bu çizgiden asla sapmaması milyonların gönlünde 
yıllara hükmeden bir yer edinmesini sağlamıştır

Akif zorluk nedir bilmeyen, yüreği milletinin ıstıraplarıyla 
yanan bir kelam ve kalem ehlidir.

Azim sahibi insan için neymiş uzak, neymiş yakın
Hangi korkunç şey var ki insandan korkmasın?

Mehmet Akif millî, mücadelenin manevi öncülerindendir. 
Adım adım Anadolu’yu dolaşıp milleti yüreklendiren, halkı 
istiklal mücadelesine çağıran bir mücadele adamıdır. Yüreği 
Her an millet sevgisiyle dolu Akif ‘’Korkma’’ hitabıyla 
başlayan İstiklal Marşında Milletin bağımsızlık, hürriyet, 
özgürlük, vatan sevgisini, mukaddesat konusunda ki 
titizliğini ve onu koruma noktasındaki azmini ortaya koyar. 

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.

Bir aydın olarak gerçekten yalnız ve münzevi bir hayat 
sürmüş olan şair;                

Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince,,
Günler şu heyulâyı da er, geç, silecektir.
Rahmetle anılmak, ebediyyet budur amma,
Sessiz yaşadım, kim beni, nerden bilecektir?”

Dese de bugün istiklal marşından, Çanakkale Şehitleri’ne, 
daha nice güzel kelamıyla milletinin gönlünde fazlasıyla 
sesli yaşamaktadır.
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İSTİKLÂL MARŞI'NIN KABULÜ

Dr. Mahmut ŞENER

(12 Mart 1921)

23 Nisan 1920’de 
Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış, 

böylece yeni Türk Devleti’nin temelleri 
fiilen atılmıştı...
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İstiklâl Marşı’nın Kabulü (12 Mart 1921) / Dr. Mahmut ŞENER 

 
Tarihin hiçbir döneminde 

esareti kabul etmeyen Türk 
milleti, Birinci Dünya Savaşı 
sonunda imzalanan Mondros 
Mütarekesi uyarınca toprakları 
İtilaf devletleri tarafından işgale 
uğrayınca Kuvayı Milliye 
birlikleri etrafında 
teşkilatlanarak destansı bir 
mücadele ortaya koymuştur. Bir 
taraftan cephelerde mücadele 
devam ederken diğer taraftan 23 
Nisan 1920’de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi açılmış, böylece 
yeni Türk Devleti’nin temelleri 
fiilen atılmıştı. Ancak Millî 
Mücadele’nin ruhunu 
yansıtacak, halkın ve askerin 
moralini yükseltecek, 
bağımsızlık isteğimizi dünyaya 
duyuracak millî bir marş henüz 
yazılmamıştı. 

Bu ihtiyaca binaen 
Meclis’in açılışından kısa bir 
süre sonra çalışmalara başlandı 
ve Maarif Vekâleti tarafından 25 
Ekim 1920 tarihinde bir 
yarışma açıldı. “Türk Şairlerinin 
Nazar-ı Dikkatine” sunulan 
yarışmanın esasları, gazeteler 

aracılığıyla halka duyuruldu: “Milletimizin dâhili ve harici istiklâli uğrunda girişmiş olduğu 
mücadelâtı ifade ve terennüm için bir İstiklâl Marşı müsabakaya vaz’ edilmiştir. Hür ve 
meşgul memleketlerimizde bütün erbâb-ı kalemi hizmete davet ederiz. İthaf olunacak âsâr 
içinden biri, iki ay sonra yani 23 Kânûn-ı evvel [1]336’da [23 Aralık 1920] Maârif Vekâleti 
nezdinde bir hey’et-i edebiye tarafından intihap olunacaktır. İntihap olunacak eserin yalnız 
güftesi için beş yüz lira mükâfât vardır. Yine lâakal beş yüz lira tahsis edilecek olan beste için 
bilâhare ayrıca müsabaka açılacaktır. Bütün müracaatların yapılacağı yer Ankara’da Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Maârif Vekâleti’dir”1. 

Duyuru metninde belirtilen 2 aylık sürenin sonunda Maarif Vekâletine ulaşan 724 
şiirden 6’sı seçilerek milletvekillerine dağıtılmış ancak beklenen hissiyatı veremeyen bu şiirler 
beğenilmemiştir.  

Bu sırada Burdur mebusu olan Mehmet Âkif Bey’in yarışmaya katılmadığı anlaşılmıştır. 
Âkif’in bu tavrının sebebini Mahir İz, “Yılların İzi” adlı eserinde şöyle izah eder: “Seneler sonra 
bir gün, Saraçhanebaşı’ndaki evinde kendisini ziyaret ettiğim Âkif Bey’in çok samimi ahbabı 
olan Erzurum Mebusu Gözübüyükzâde Ziyâ Bey, bu mesele açıldığı zaman bana şu 
hatırasını anlattı: Şâir Âkif Bey’e, “Yahu sen bu parayı neden almadın? Sırtında palton yok. 
Üstelik bana da iki yüz elli lira borcun var. Alıp da bâri borcunu verseydin”, dediğim zaman 

 
1 Hâkimiyet-i Milliye, 25 Teşrîn-i Evvel[Ekim] 1920. 

Tarihin hiçbir döneminde esareti 
kabul etmeyen Türk milleti, 
Birinci Dünya Savaşı sonunda 
imzalanan Mondros Mütarekesi 
uyarınca toprakları İtilaf devletleri 
tarafından işgale uğrayınca Kuva-
yı Milliye birlikleri etrafında 
teşkilatlanarak destansı bir 
mücadele ortaya koymuştur. Bir 
taraftan cephelerde mücadele 
devam ederken diğer taraftan 
23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi açılmış, böylece yeni 
Türk Devleti’nin temelleri fiilen 
atılmıştı. Ancak Millî Mücadele’nin 
ruhunu yansıtacak, halkın ve 
askerin moralini yükseltecek, 
bağımsızlık isteğimizi dünyaya 
duyuracak millî bir marş henüz 
yazılmamıştı.

Bu ihtiyaca binaen Meclis’in 
açılışından kısa bir süre sonra 
çalışmalara başlandı ve Maarif 
Vekâleti tarafından 25 Ekim 
1920 tarihinde bir yarışma 
açıldı. “Türk Şairlerinin Nazar-ı 
Dikkatine” sunulan yarışmanın 
esasları, gazeteler aracılığıyla 
halka duyuruldu: “Milletimizin 
dâhili ve harici İstiklali uğrunda 
girişmiş olduğu mücadelâtı 
ifade ve terennüm için bir 



İstiklal Marşı müsabakaya vaz’ edilmiştir. Hür ve meşgul 
memleketlerimizde bütün erbâb-ı kalemi hizmete davet 
ederiz. İthaf olunacak âsâr içinden biri, iki ay sonra yani 
23 Kânûn-ı evvel [1]336’da [23 Aralık 1920] Maârif Vekâleti 
nezdinde bir hey’et-i edebiye tarafından intihap olunacaktır. 
İntihap olunacak eserin yalnız güftesi için beş yüz lira 
mükâfât vardır. Yine lâakal beş yüz lira tahsis edilecek 
olan beste için bilâhare ayrıca müsabaka açılacaktır. Bütün 
müracaatların yapılacağı yer Ankara’da Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Maârif Vekâleti’dir”1.

Duyuru metninde belirtilen 2 aylık sürenin sonunda Maarif 
Vekâletine ulaşan 724 şiirden 6’sı seçilerek milletvekillerine 
dağıtılmış ancak beklenen hissiyatı veremeyen bu şiirler 
beğenilmemiştir. 

Bu sırada Burdur mebusu olan Mehmet Akif Bey’in yarışmaya 
katılmadığı anlaşılmıştır. Akif’in bu tavrının sebebini Mahir 
İz, “Yılların İzi” adlı eserinde şöyle izah eder: “Seneler 
sonra bir gün, Saraçhanebaşı’ndaki evinde kendisini ziyaret 
ettiğim Akif Bey’in çok samimi ahbabı olan Erzurum Mebusu 
Gözübüyükzâde Ziyâ Bey, bu mesele açıldığı zaman bana şu 
hatırasını anlattı: Şâir Akif Bey’e “Yahu sen bu parayı neden 
almadın? Sırtında palton yok. Üstelik bana da ikiyüzelli lira 
borcun var. Alıp da bâri borcunu verseydin” dediğim zaman 
merhum sert bir edâ ile “Borç başka, bu iş başka” diye bana 
mukabelede bulundu. Hâlbuki ben Akif Bey’in karakterini 
iyi bildiğim hâlde, sırf bir latife olsun diye mahsus böyle 
söylemiştim”2.

Mehmet Akif Bey’in en yakın dostlarından Eşref Edib de 
benzer bir hatıra nakletmektedir: “İstiklal Marşı için tahsis 
edilen beş yüz lira mükâfâtı Üstad’ın kabul etmemesi o 
zaman çok kimselerce tuhaf görülmüştü. Bâhusûs o sırada 
sıkıntısı da vardı. Bu ikramiyeden bahsedenlere çok kızardı. 
Baytar Şefik de bir gün bu sebeple Üstad’dan fena bir azar 
yedi. Üstad Ankara’da ceketle gezerdi. Paltosu yoktu. Pek 
soğuk günlerde Şefik’in muşambasını istiâre ederek giyerdi. 
Bir gün Şefik: “Akif Bey, şu mükâfâtı reddetmeyip de bir 
muşamba yahut bir palto alsaydın daha iyi olmaz mıydı?” 
diyecek oldu. Hiddetinden ne hâllere geldiğini görmeliydiniz. 
Böyle söylediği için tamam iki ay Şefik’le konuşmadı”3.

1  Hâkimiyet-i Milliye, 25 Teşrîn-i Evvel[Ekim] 1920.

2  Mahir İz, Yılların İzi, Kitabevi, 5. Baskı, İstanbul 2013, s. 162.

3  Eşref Edib, Mehmed Akif: Hayatı Eserleri ve Yetmiş Muharririn Yazıları, Hazırlayan: Fahrettin Gün, Beyan Yayınları, İstanbul 2010, s. 136.

4  Zeki Sarıhan, Vatan Türküsü: İstiklal Marşı Tarihi ve Anlamı, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2000, s. 16. İstiklal Marşı’nın 

Meclis’te kabul edilmesinden sonra Mehmet Akif Bey, söz konusu para ödülünü fukara kadın ve çocukları meslek sahibi yapmak amacıyla kurulan 
Dârülmesâî adlı hayır kurumuna bağışlamıştır. 

5  Eşref Edib, , A.g.e., s. 124-125. 

6  TBMM ZC., Devre 1, İçtima 1, Cilt 8, s. 434. 

Bu iki kıymetli hatıra Mehmet Akif Bey’in karakterini açıkça 
ortaya koymaktadır. Nitekim Akif, ekonomik sıkıntılar 
yaşamasına rağmen vatan ve millet için yapılacak bir 
hizmetin maddi karşılığı olmadığını düşünecek kadar 
erdemlidir. Sırf para ödülünden dolayı millî marş yarışmasına 
katılmak istememiştir. Ancak Maarif Vekili Hamdullah Suphi 
Bey, daha önce yazdığı şiirleri göz önünde bulundurarak 
millî duyguları en iyi yansıtacak ve millî heyecan yaratacak 
şiirin Mehmet Akif Bey tarafından yazılacağına inandığı 
için ona bir mektup göndermiştir. 5 Şubat 1921 tarihli bu 
mektupta dönemin Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey, 
ödül konusundaki endişelerinin tamamıyla giderileceğini 
bildirmiştir4. Yakın arkadaşlarından Hasan Basri Çantay’ın 
ısrarı üzerine ikna olan Mehmet Akif, Ankara’daki Taceddin 
Dergâhına kapanarak çalışmaya başlamıştır.

İstiklal Marşı’nın yazım sürecine şahitlik eden Eşref Edib o 
günleri şöyle anlatıyor: “Yüzlerce asır Türk milletiyle 
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 çiziyor… Sonra tekrar yazıyor… 
Bazen saatlerce düşünüyor… Üstad şiirini yazmak için çok 
zaman sarf ederdi. O sehl-i mümteni dediğimiz şiirler öyle 
kolay kolay olmuyordu. Bazen bir beyit üzerinde günlerce 
uğraştığı olurdu”5.

Nihayet Mehmet Akif, şiirini bitirdikten sonra imzasız 
olarak Maarif Vekâletine göndermiştir. Yazarı tarafından 
“Kahraman Ordumuza” ithaf edilen İstiklal Marşı, 17 Şubat 
1921 tarihinden itibaren başta Sebilürreşad ve Açıksöz 
olmak üzere dönemin gazetelerinde yayımlanmıştır.

Mehmet Akif Bey’in eseriyle birlikte seçilen diğer şiirler, 
26 Şubat 1921 tarihinde Maarif Vekâleti tarafından bir 
tezkere ile TBMM’ye sunulmuş ve incelenmek üzere 
bilhassa edebiyatta ihtisası olan mebuslara dağıtılmıştır6. 
Daha sonra 1 Mart 1921 tarihli Meclis oturumunda Karesi 
Mebusu Hasan Basri Bey, seçilen şiirlerden birisinin 
Meclis kürsüsünden okunmasını teklif etmiştir. Bu konuda 
söz alan Maarif Vekili ve Antalya Mebusu Hamdullah 
Suphi Bey, “Arkadaşlar, hatırlarsınız Maarif Vekâleti son 
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beğenilmemiştir.  
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1 Hâkimiyet-i Milliye, 25 Teşrîn-i Evvel[Ekim] 1920. 
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mücadelemizin ruhunu terennüm edecek bir marş için şairlerimize müracaat 
etmiştir. Birçok şiirler geldi. Arada yedi tanesi en fazla evsafı haiz olarak 
görülmüş ve ayırılmıştır... Yalnız Vekâlet yapmış olduğu tetkikatta fevkalâde 
kuvvetli bir şiir aramak lüzumunu hissettiği için ben şahsen Mehmet Akif 
Beyefendi’ye müracaat ettim ve kendilerinin de bir şiir yazmalarını rica 
ettim. Kendileri çok asil bir endişe ile tereddüt gösterdiler. Bilirsiniz ki bu 
şiirler için bir ikramiye vadedilmiştir. Hâlbuki bunu kendi isimlerine takrib 
etmek arzusunda bulunmadıklarını ve bundan çekindiklerini izhar ettiler. 
Ben şahsen müracaat ettim. Lâzım gelen tedabiri alırız ve icab eden ilânı 
yaparız dedim. Bu şartla büyük dinî şairimiz bize fevkalâde nefis bir şiir 
gönderdiler.” diyerek Mehmet Akif Bey’in yazdığı şiiri çok beğendiğini dile 
getirerek Meclis’in de desteğini istemiştir. Daha sonra tekrar kürsüye gelen 
Hamdullah Suphi Bey, sürekli ve şiddetli alkışlar arasında İstiklal Marşı’nı 
okumuştur7.

Milletvekilleri üzerinde genel bir kanaat oluştuktan sonra konu, TBMM’nin 
12 Mart 1921 tarihli oturumunda son kez ele alınmıştır. Yapılan müzakereler 
sonunda Karesi Mebusu Hasan Basri Bey’in “Bütün Meclisin ve halkın 
takdiratını celbeden Mehmet Akif Beyefendinin şiirinin tercihan kabulünü 
teklif ederim.” şeklindeki önergesi oylamaya sunulmuş ve Meclis’in 
ekseriyetinin oyu ile “İstiklal Marşı” millî marş olarak resmen kabul 
edilmiştir. Hamdullah Suphi Bey’in gür sesiyle Meclis kürsüsünden bir kez 
daha okunan İstiklal Marşı, milletvekilleri tarafından ayakta alkışlanmıştır8.

İstiklal Marşı’nın güftesi bu şekilde kabul edildikten sonra Maarif Vekâleti 
tarafından 17 Mart 1921’de beste yarışması açılır ancak Millî Mücadele’nin 
en yoğun olduğu dönemde açılan bu yarışma kısa sürede sonuçlandırılamaz. 
Hâl böyle olunca yarışmaya katılan bestekârların besteleri Anadolu’da halk 
arasında söylenmeye başlandı ve bu durum bir süre böyle devam etti. 1924 
yılında Ankara’da toplanan Maarif Kongresi bu çelişkiye son verdi ve Ali 
Rıfat Çağatay’ın bestesi resmen kabul edilerek ilgili yerlere ve bütün okullara 
bildirildi. 1930’a kadar bu besteyle okunan İstiklal Marşı, bu tarihten itibaren 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Osman Zeki Üngör tarafından 
yapılan beste ile okunmaya başlanmıştır9.

Millî Mücadele Dönemi’nin ruhunu ve heyecanını yansıtan İstiklal Marşı, Türk 
milletinin bağımsızlık arzusundan ve engin vatan sevgisinden ilham alınarak 
yazılmış özgün bir eserdir. Bu itibarla o günden beri kahraman ordumuz ve 
milletimiz tarafından benimsenerek büyük bir coşkuyla söylenmektedir. Millî 
birlik ve beraberliğimizin en önemli simgelerinden biri olarak da sonsuza 
kadar yaşayacaktır.

7   TBMM ZC., Devre 1, İçtima 2, Cilt 9, s. 12-14.

8   TBMM ZC., Devre 1, İçtima 2, Cilt 9, s. 85-90.

9  Halil İbrahim Yıldırım, İstiklal Marşı Nasıl Yazıldı, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 
Ankara 2000, s. 17-18.; Zeki Sarıhan, A.g.e., s. 64-78.
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İSTİKLÂL MARŞI, 
İSTİKBAL MANİFESTOSUDUR! 

Halit YILDIRIM

Her ne kadar 12 Eylül 1980 sonrası yapılan 
82 Anayasasının değişmez maddeleri arasına alınarak 

hukuki bir zırha bürünse de İstiklal Marşımız 
milletimizin de gönlünde müstesna bir yere sahiptir.

Malumunuz olduğu üzere İstiklal marşımız 12 Mart 
1921 tarihinde kabul edildi. O tarihten bu güne tam 
yüz yıl geçti. Ancak İstiklal Marşımız taşıdığı bu derin 
anlamı nedeniyle güncelliğini, tazeliğini ve diriliğini hala 
muhafaza edebilmiştir. Her ne kadar 12 Eylül 1980 
sonrası yapılan 82 Anayasasının değişmez 
maddeleri arasına alınarak hukuki bir 
zırha bürünse de İstiklal Marşımız 
milletimizin de gönlünde müstesna 
bir yere sahiptir.

Zor günleri, izmihlal tehlikesini 
yüreğinin her zerresinde 
hissedip o günlerden 
alınması gereken dersleri 
ölümsüz mısralarla bir 
İstiklal Marşı olarak bizlere 
hediye eden Mehmed Akif, 
aslında sadece istiklalin 
değil istikbalin de marşını 
yazmıştır.

İstiklal marşı iyi 
incelendiğinde ve 
anlaşılmaya çalışıldığında 
bir manifesto gibidir. Onun 
mısraları arasında resmi anayasa 
metinlerinde olmayan manevi bir 
anayasanın maddelerinin mevcudiyeti 
görülecektir. Keşke anayasalar 
hazırlanırken hukukçular ve siyasiler o 
mısralardaki bu manevi maddeleri de göz önünde 
tutsalardı. O zaman hazırladıkları bu anayasalar belki 
de sürekli bir değişime maruz kalmaz, her on yılda bir 
balans ayarı yemezdi. İsmet Özel’in “İstiklal Marşından 

bir anayasa çıkar” sözü bu anlamda ne kadar da doğru 
bir sözdür.

İstiklal marşındaki bu manevi maddeler; yeryüzünde 
var olduğumuz günden İslam ile müşerref olduğumuz 

günlere, oradan da İslam’ın bayraktarlığını 
yaptığımız bin yıllık bir sürece ait kutlu bir 

tarihin mayasını, ruhunu yansıtması 
açısından önemlidir. 

Aslında Akif bu metin ile bu 
marşı yazdığı o günleri idrak 
eden çağdaşlarına: “Efendiler, 
yaşamış olduğumuz bu 
kara günler, bizi biz yapan 
değerlere sırt döndüğümüz 
için başımıza gelmiştir. 
Şu anda milletimizin azim 
ve gayreti ile dağıtmaya 
çalıştığımız bu kara 
bulutların arkasından bize 
göz kırpan nurlu ufuklar 

ancak o ruhu Anadolu’da 
nefes alan fert fert, her insanın 

içine yerleştirdiğimizde 
daha da aydınlık olacaktır. 

Aksi halde yalancı bir bahar 
gibi gelip geçecek ve arkasından 

bu günleri aratacak bir izmihlali 
yaşayabiliriz. İstikbalde, istiklalimizi ve 

mevcudiyetimizi muhafazanın tek yolu bu 
ruha sahip çıkmaktır.” demek istemiştir.

Bir şiir olarak düşünüldüğünde İstiklal Marşı her 
mısraıyla baştanbaşa ezberlenmeyi hak eden değerli bir 



metindir. Ancak İstiklal Marşı bir şiirden ötedir. Yazımızın 
başında belirtiğimiz gibi o istiklalin ve istikbalin bağımsızlık 
manifestosudur. Onu sadece bir şiire indirgemek, hele hele 
bestelenen iki kıtasına hapsetmek İstiklal Marşının ruhuna 
yapılacak en büyük hakaret ve hatta ihanettir. 

İlk mektep sıralarından üniversitenin son sınıfının son 
gününe kadar bu metin her gencimizin dilinde ve gönlünde, 
gönderdeki nazlı nazlı dalgalana al bayrak gibi dalgalanmalıdır. 
Sadece lafzıyla değil taşıdığı cihanşümul anlamı ile ve içinde 
mezcettiği ilahi söylemin izleriyle beraber her genç orada 
anlatılmak istenen hakikatlere aşina, gösterdiği hedeflere 
amade olmalıdır.

İstiklal Marşımız, ders kitaplarında sadece bir mizanpaj 
ögesi olmaktan kurtarılmalıdır. Sadece tarih kronolojisi 
gereği vakti gelince hatırlanılan, derslerde işlenen 
sıradan bir ders materyali olmaktan kurtarılmalıdır. 
İstiklal Marşı bir şiir olarak okul müsamerelerinde elbette 
okunmalıdır ama sadece bir müsabaka unsuru olmaktan 
da kurtarılmalıdır. İstiklal Marşımız, resmi törenlerin 
açılışında bir mecburiyet ezgisi ve ruhsuz bir protokol 
unsuru olmaktan da kurtarılmalıdır. Onu sinsice bir 
protokol besmelesi hâline dönüştürüp metnin tamamında 
belirtilen İslami değerlere sırt dönmek ve hatta onlara 
düşmanlık beslemek ikiyüzlülükten başka nedir?  Bu 
yüzden, artık bu bağımsızlık manifestosunun lafzı ile 
beraber anlamı da yediden yetmişe herkese öğretilmelidir. 
Çocuklarımıza ve gençlerimize İstiklal Marşımızın her 
mısraının, her kelimesinin izahı, şerhi, tevili vs. adına 
her ne denilirse okutulmalıdır, öğretilmelidir. 

İstiklal Marşımız bir istikbal manifestosudur. Bu 
manifestonun bazı maddelerini şöyle sıralayabiliriz:

Ey Türk evladı korkma! Bağımsızlığının sembolü olan bu 
bayrak, göklerde kıyamet kadar dalgalanacaktır.

Ne olursa olsun, tek bir insan kalana kadar bu vatanı 
savunmak bu bayrak altında yaşayan herkesin vazifesidir.  

Türk milleti ezelden beri hür yaşamıştır, hür yaşayacaktır. 
Bunun için de ne gerekirse yapacaktır. Yapmak zorundadır.

Batı medeniyeti tek kişi kalmış bir canavardır. Türk milletinin 
fertleri bu medeniyetten bir şey bekleyemez!

Batı, teknolojide ne kadar ileri olursa olsun, Türk Milletinin 
imanı karşısında yapacağı bir şey yoktur! Bu yüzden Türk 
milleti hem çalışıp ilerlemek ve hem de bu imanını muhafaza 
etmek zorundadır!

Türk milletinin her ferdi, yurdunu düşman istilasına karşı 
korumak, onların işgaline uğratmamak ve bu uğurda 
gerekirse canını feda etmek zorundadır!

Bu vatan sıradan bir toprak parçası değildir. Bu toprak, 
ecdadın kanları ile vatan olmuştur. Her Türk evladı toprak 
altında kefensiz bir şekilde yatan ve bu toprağın sıkıldığında 
fışkıracak kadar çok miktarda olan şehit atalarını incitecek 
hal ve hareketlerden uzak durmak zorundadır!

Her Türk evladı bu cennet vatandan ayrı düşmektense canını 
vermeyi yeğleyecek iman, inanç ve kararlığa sahip olmalıdır!

Her Türk evladı için mabetler öz namusu gibidir ve ona 
uzanacak namahrem elleri kırmak azim ve kararlığında 
olmalıdır.

Bu mabetlerden beş vakit yükselen ve dinimizin temeli 
olan ezan sesleri, kıyamete değin yurdumuzun semalarında 
inlemelidir.

Bu iman, azim ve kararlıkta olan Türk milleti asla izmihlâle 
uğramayacaktır.

Bu güne kadar vatan semalarında özgürce dalgalanan 
bağımsızlığın sembolü olan ay yıldızlı al bayrağın hürriyet ve 
bağımsızlık en temel hakkıdır ve bu vatanın her ferdi bunu 
sağlamakla mükelleftir!

Müslüman Türk milleti de bu iman, azim ve kararlıkta olduğu 
müddetçe kıyamete kadar hür ve bağımsız yaşama hakkına 
sahiptir!

İşte bu hedefleri anayasadaki maddelerin ruhuna 
işleyebilirsek o zaman anayasamız toplumu kucaklayacak 
bir ruha kavuşacaktır. Bu sayede de toplumun her kesimince 
kabul görecek ve umulanın üzerinde bir itibar kazanacak, 
her fert ona sadakatte en ufak bir hata yapmayacaktır. 

Yazımızı İsmet Özel’in sözleriyle sonlandırıyorum.

“İstiklâl Marşı’ndan bir anayasa çıkar ve bu anayasa 
modern kültürün istikameti hakkında insanlara bir şey 
öğretir. İstiklâl Marşı esas alınmaksızın yapılan bütün 
anayasalar modern kültürün kuyruğuna takılarak yapılmış 
anayasalar olacaktır. İstiklâl Marşı’ndan çıkan anayasa 
modern kültürün istikameti hakkında insanlara bir şey 
öğretecektir ama İstiklâl Marşı’nın yer almadığı anayasa her 
halükârda 17. asırda doğmuş olan ya da en büyük şahlanışını 
gerçekleştirmiş olan Avrupa Medeniyetinin kıytırık bir 
ilâvesi olmayı kendisi için iyi sayacaktır.”
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MUSTAFA ÖZÇELİK İLE İSTİKLÂL 
MARŞI ÜZERİNE BİR SOHBET

Röportaj: Halit YILDIRIM

Hocam sohbetimize ilk olarak “İstiklâl 
Marşı ne zaman yazıldı?” diye bir soru 
ile başlamak isterim. Zira siz İstiklâl 
Marşı’nın bilinen tarihinden önce 
Balkan Savaşlarından itibaren yazıldığını 
söylüyorsunuz. Buradan da İstiklâl 
Marşının yazılmasında bir hazırlık 
safhası olduğunu ima ediyorsunuz. Bu 
konuda neler söylersiniz?

Mehmet Akif, son asırda yaşadığımız hem 
elim hadisleri hem de kurtuluş adına verilen 
mücadeleleri dile getiren bir destan şairidir. Bu 
destanın ilk parçalarına Safahat’ın 3. kitabını teşkil 
eden “Hakkın Sesleri”nde rastlamaktayız. Zira 
bu kitaptaki şiirlerin yazılış tarihleriyle Balkan 
Savaşları aynı tarihlere rastlamaktadır. İstiklâl 
marşına (destanına) giden yolda ise en önemli şiir 
“Cenk şarkısı”dır.(17 Ekim 1912) Bunu “Uya”n şiiri 
(18 Şubat 1915) takip eder. 1914 yılı sonu ile 1915 
yılı başlarında Berlin’de bulunduğu sırada yazmaya 
başladığı “Berlin Hatıraları” isimli şiirinde yer alan 
ve “Korkma… Cehennem olsa gelen söndürürüz” 
şeklinde başlayan bölüm de muhteva olarak tam 
manasıyla bize İstiklâl Marşını düşündürür. Zafer 
haberini aldığında ise Necid’de “Meçhul Şehid”  
yahut “Çanakkale Şehitlerine” şiirini (18 Mart 1915) 
yazar. Destanın son parçası ise 12 Mart 1921’de milli 
marşımız olarak kabul edilen “İstiklâl Marşı”dır.

Hocam İstiklâl Marşı zor zamanlarda 
yazılmış bir şiirdir. Zor zamanların 
şiirleri, destanları, marşları da zor 
metinlerdir. Bu açıdan İstiklâl Marşı 
hakkında genel olarak bir değerlendirme 
yapar mısınız?

Verilen mücadelenin adı İstiklâl mücadelesi ve bunu 
anlatan destanın adı ise İstiklâl marşı yahut destanıdır. 
Bu adlandırma, o dönemde nasıl sıkıntılı bir süreç 
yaşadığımızı anlatamaya yeter. Dört bir tarafından 
işgale uğramış bir ülke... Düzenli bir orduya sahip 
değiliz... Milli Mücadele konusunda kafa karışıklığının 
olduğu yıllar… Halkın ve askerlerin maneviyatı 
çökmüş vaziyette... İşte böylesi bir durumda halkın 
ve askerlerin maneviyatı yükseltecek, mücadele 
azmini kuvvetlendirecek bir marşa ihtiyaç duyulur ve 
yarışma açılır. Yarışmaya katılan şiirler arzu edilen 
vasıfta olmayınca başından beri bu mücadelenin içinde 
olan Akif’e başvurulur ve o da bunu bir vatan vazifesi 
bilerek iki gün gibi kısa bir sürede yazar.

Gerek ismine ve gerekse içeriğine 
baktığımızda Akif merhumun “İstiklâl” 
kelimesine dahası kavramına özellikle 
vurgu yaptığını görüyoruz. Hocam sizce 
bunun sebebi nedir? Akif’in İstiklâl 
kelimesine yüklediği anlamlar nelerdir?

Akif, için istiklal sadece askeri anlamda vatanın 
kurtarılması değildir. O bu kavrama metafizik yahut 
manevi anlamda da bakar. Din, dil, kültür, ekonomi 
kısacası bütün alanlarda verilmesi gereken bir istiklal 
mücadelesinden söz eder. Dikkat edilirse marşın 
temel kavramları din, vatan, millet ve devlettir. Bu 
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dört kavram varoluşun dört temel direğidir. Ne var ki bu 
mücadele askeri anlamda kazanılmasına rağmen diğer 
anlamlarda tam olarak gerçekleşmez. Savaş sonrası yeni 
yapı batılıların arzu ettikleri şekilde kurulur. O günün 
şartlarında bunu anlayışla karşılamak belki mümkündür 
ama gelinen yer milleti tam olarak memnun etmediği 
için bu anlamdaki istiklal mücadelesi devam etmektedir. 
Siyasi, dini, kültürel, ekonomik kısacası her anlamdaki 
istiklaldir esas olan. Bunu sağlayabildiğimizde ancak tam 
bağımsız bir Türkiye’den söz edilebilir. 
İstiklâl Marşı için “bir Milli Mutakabat 
metnidir” ve buradan yola çıkarak Akif için 
de “birleştirici bir değerdir” diyorsunuz. 
İstiklâl Marşını bir milli mutabakat metni 
yapan özellikler nelerdir?

Mehmet Akif; fikri, zikri ne olursa olsun herkes/her 
kesim tarafından müşterek kabule mazhar olmuş bir 
şahsiyettir. Bu, onun yazdıkları, yaptıkları ve şahsiyeti ile 
ilgili bir kabuldür. Yazdığı marş ise milleti adına yazdığı 
ve müşterek değerlerimizi, duygularımızı dile getiren bir 
metindir. Bu sebeple Mehmet Akif’i birleştirici bir değer, 
marşını ise milli mutabakat metni olarak görmek gerekir. 
Nitekim mecliste büyük bir çoğunlukla kabul edilmesi 

ve varlığını bugüne kadar sürdürmesi de bunun bir 
göstergesidir. Bu, resmi planda da böyle kabul gördüğü 
için marşın değiştirilemeyeceği anayasanın değiştirilmez 
maddeleri arasına alınmıştır. Ama bu yeterli değildir. 
Marşın mana dünyasının üzeri kapatılıp sadece bir tören 
marşına indirgendiğinde çok anlamlı olmayacaktır. Ne 
yazık ki bugün yapılan biraz da odur. Marşa ifadesini 
bulan değerler hayatımıza katılmadığı sürece onun varlığı 
çok da bir şey ifade etmeyecektir.

Hocam gerek yazılarınızda ve gerekse 
konferanslarınızda “İstiklâl Marşı aynı 
zamanda emperyalizme ve emperyalistlere 
karşı bir meydan okumadır” diyorsunuz. 
Bu tezinizin gerekçelerini açıklar mısınız?

O dönemde vatanı işgal edenler emperyalist devletlerdi. 
Biz Milli Mücadeleyi onlara karşı verdik. Bu yüzden marşın 
bir özelliği de bir manifesto metni olarak, emperyalizme 
karşı meydan okuma metni özelliği taşımasıdır. Özellikle 
“Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar/Benim îman 
dolu göğsüm gibi serhaddim var/Ulusun, korkma, nasıl 
böyle bir îmânı boğar/‘Medeniyyet!’ dediğin tek dişi 
kalmış canavar?” bölümü bu meydan okumanın ifade 
edildiği mısralardan oluşur. Bu meydan okuma, sadece 
siyasi anlamda da değildir. Batının zihniyet dünyasıyla 
da ilgilidir. Çünkü onların amacı sadece toprak işgali değil 
daha ötesinde bir zihin işgali idi. Akif ise bunun farkında 
olan, bunu gören bir münevver olarak bu marşta din, 
şehitlik, ezan, mabed ve özellikle Hakk gibi kavramları 
öne çıkarmıştır.

Hocam sizin de dediğiniz gibi Akif hem 
şahsiyeti ile hem fikirleri hem de İstiklâl 
Marşı ve Çanakkale Şehitleri şiirleri başta 
olmak üzere şiirleriyle de en çok eleştirilen 
bir şahsiyet. İslamcılar onu ırkçılıkla, İslami 
anlayışı ile, reformcular ile münasebeti ile 
ve Abdülhamit muhalifliği ile, laikler ise dini 
değerlere bağlılığından yola çıkarak onu 
mürtecili diye eleştiriyorlar. Batı ve inkılap 
düşmanlığı ile eleştiriyorlar. Ama halkımız 
bu eleştirilere pek kulak asmadan onu çok 
seviyor. Siz, bu durumu İstiklâl Marşımız 
ekseninde nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Mehmet Akif, genel paradigmalarla anlaşılabilecek 
biri değildir. Onun her hali kendine özgü nitelikler 
taşır. Bunu anlamayıp ona kendi dar pencerelerinden 
bakanlar onu anlamakta güçlük çekmişlerdir. Ona 
dönük eleştirilerin asıl sebebi budur. Onu doğru 
anlamak için bütünlüklü bakmak gerekir. Bir de 
yaşadığı devrin özellikleri dikkate alınmalıdır. 
Böyle yapılabilirse daha doğru bir anlama imkânına 
kavuşulabilir. Sözünü ettiğiniz konulara böyle 
bakıldığında şunları söyleyebilirim. Şiirleri dini 
muhtevasından dolayı eleştirilere konu olmuştur. 
Bu eleştiriyi kimlerin yaptığı ortadadır, onlardan 
aksi bir tavır zaten beklenemezdi. Ayakları yere 
basmayan İslamcıların Akif için ırkçı demeleri ise 
büyük bir haksızlıktır. Bütün ömrü kavmiyetçilikle 
mücadele içinde geçen birine bunu söylemek büyük 
bir vebaldir. Reforumcu eleştirisi de böyledir. Reform 
aynı yenileme, hakikatin üzerine örtülen her türlü 
bidat ve hurafeyi temizlemek reformculuk değildir. 
Hakikati kendi kaynağına göre çağa taşımaktır. 
Akif’in 2. Abdülhamid eleştirileri de o dönemde 
kurulan baskı rejimi ve saltanatçılıkla ilgilidir. 
Sultan, kendini buna şartlar gereği belki mecbur 
hissetmiştir ama uygulamalar karşı çıkılacak 
sonuçlar vermiştir. İnkılap düşmanlığı ve irtica, 
Batıcıların dindar insanlara karşı her zaman 
kullandıkları argümanlardır. Onlar zamanı belli bir 
şahıs ve zihniyet içinde dondurmak istemektedirler. 
Akif ise değişim ve dönüşümden yana olan kişi olarak 
inkılapçı vasfımı en çok hak eden isimdir. Kısacası 
Akif’le ilgili eleştirilerin hiç biri haklılık yaşayan 
şeyler değildir.

Hocam Akif İstiklâl Marşına neden 
“Korkma!” ihtarı ile başladı? Bu kelime 
üzerinden de itirazlar ve eleştiriler 
duyuyoruz. Bu ihtarı nasıl anlamalıyız? 

“Korkma” sözü bağlamı içinde düşünülmediği biraz 
da konuya önyargılı yaklaşıldığı için eleştirilen 
bir kelime olmuştur. Fakat buradaki söyleyiş 
“ürkmek, çekinmek,  cesaretsizlik” manası taşımaz. 
Ortada endişe edilecek bir durumun olmadığını 
ifade eder. Akif aynı kelimeyi Çanakkale şiirine 
girizgâh sayabileceğimiz şiirinde de “Korkma! 
Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz/

Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz” 
beytinde de kullanmıştır. Yine bu kelimenin dini 
referansları da vardır. Müşriklerin Hıra mağarasını 
kuşattıkları sırada peygamberimizin Hz. Ebubekir’in 
endişelenmesi üzerine söylediği sözdür bu. Kuran’da 
da zor durumlarla karşı karşıya olan müminlere 
hitaben de söylenmiştir. O yüzden bu kelimeden dolayı 
Akif’i eleştirmek nesnel bir duruma tekabül etmez. 
Eleştirenlerin cehaletini ve anlayışsızlığını gösterir. 
Ayrıca korkmak, insani bir duygudur. Hepimizin 
korkuları vardır ve olacaktır. Ama bunları inançla, 
özgüvenle, mücadele ile aşmakla yükümlüdür insan. 
Akif’in de söylemek istediği aslında budur.

Hocam Mehmet Akif İstiklâl Marşında 
“Medeniyet dediğin tek dişi kalmış 
canavar” benzetmesini yapıyor. Bu 
ifadelerden yola çıkan bazı çevreler 
Akif’i medeniyet düşmanlığı ile itham 
ediyor. Akif bir medeniyet düşmanı 
mıdır? Ona bu cepheden saldıranların 
asıl maksatları nedir?

Bu konu da Akif’in doğru anlaşılmayan yanlarından 
biridir. Öncelikle şunu söyleyelim. Akif için adı 
medeniyetle özdeş görülmek istenen Batı’nın iki 
yüzü vardı. Akif, Batının ilim ve fen yüzüne karşı 
değildi. Karşı olmak bir yana o ilmin ve fennin 
alınması taraftarıydı. “Alınız ilmini Garb’ın alınız 
sanatını/Veriniz hem de mesainize son süratini/
Çünkü kabil değil artık yaşamak bunlarsız/Çünkü 
milliyeti yok sanatın ve ilmin yalnız” ifadeleri 
bunu göstermektedir. Ama diğer yandan Batı’nın 
emperyalist yönüne karşıydı. Batı mazlum milletler 
üzerinde “medeniyet” adı altında benzersiz zulümler 
işlememekteydi. İstiklâl savaşı yıllarında da yine 
medeniyet adına ülkemizi işgal etmişti. Böyle bir 
işgal karşısında medeniyeti iddiasıyla hareket ettiği 
söylenen Batı’yı “canavarlıkla nitelemesi gayet tabi 
görülmelidir.

Hocam İstiklâl Marşı zor zamanların 
destanıdır dedik ama bu destan o zor 
zamanların bir ağıtı değil. Mücadele 
ruhunu kamçılayan ve korkma diye 
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başlayan ve sonunda da İstiklâl vaad 
eden bir destan. Bunu biraz açıklar 
mısınız?

Evet, bu marş kesinlikle ağıt değil. Olup bitenler 
karşısında cesaretlendirici, harekete geçmek adına 
motive edici bir şiir. Muhataplarını harekete geçmeye, 
vatan için sorumluluk yüklenmeye çağıran bir metin. 
Zaten sonuçları da böyle olmuş, bu marşın toplumsal 
hafıza canlandırılmış ve kurtuluş için mücadeleye 
girişilmiştir. Bunu anlamak için marşın muhtevasına 
bakmak yeterli olacaktır. “Korkma” sözüyle iman 
ve cesaret aşılayan bu metin, milleti sarsıp kendine 
getirme, ona tarihi kimliğini hatırlatma, değerleri 
etrafında uyanışa çağırma manasında bize istiklali 
müjdeleyen bir metindir.

İstiklâl Marşı için aynı zamanda İstikbal 
Marşıdır da denir. Onu istikbalin marşı 
yapan hususlar nelerdir?

İstiklâl marşı, muhtevasına bakıldığında aynı zamanda 
bir gelecek tasavvuru da olan bir metin olarak 
karşımıza çıkar. Bu yönüyle de istikbal marşı özelliği 
de kazanır. Mesela al sancak için söylenilen “sönmez” 
ifadesi sadece anı değil geçmişi ve geleceği de kapsayan 
bir ifade olarak “sönmeyecek” anlamında okunmalıdır. 
Yine bu ifade, “Ben ezelden beridir hür yaşadım” 
dedikten sonra “hür yaşarım” ifadesi de “Bundan 
sonra da hür yaşayacağım manası taşır. Yani bu ifade 
aynı zamanda geleceğe dair bir sözdür. Yine marşta 
dile getirilen değerler hem o şartlardan çıkışın hem de 
geleceği inşa edişin değerleri olarak anlatılmaktadır.

Hocam bir konferansınızda “Eserin ruhu 
ile okuyucunun ruhu bütünleşirse İstiklâl 
Marşının değeri bir daha anlaşılmış 
olur.” diyorsunuz. Sizce biz bunu 
başarabildik mi? İstiklâl Marşını tam 
olarak anlayabildik mi?

İstiklâl marşını bütün muhtevasıyla anladığımızı 
söylemek zor. Sadece iki kıtasının söylenmesi, böylece 
marşın bir tören marşına dönüşmesi böyle bir sonucu 
doğurmuştur. Bestenin muhtevaya uymaması da başka 

bir sebep olarak söylenebilir. İstiklâl marşı, ancak 
bütünüyle okunduğunda bize anlam kapılarını açar. 
Zira planlı yazılmış bir metindir. Her bir kıt’ada ayrı 
bir kavram üzerinde durulmaktadır. Bu yüzden tamamı 
bir bütünlük içinde bir edebi metin olarak okunursa 
şairin ne söylemek istediği anlaşılabilir. 

Hocam herkesin bildiği gibi İstiklâl Marşı için Meclis 
tarafından bir yarışma açılmış ve sonuçta bu marş 
kabul edilmişti. Akif bu yarışmaya nasıl girdi ve 
yarışma sonunda vaad edilen ödülü aldı mı?

Akif, ödül sebebiyle önce yarışmaya şiir göndermedi. 
Fakat gelen şiirler, arzu edilen özellikte olmayınca 
ona müracaat edildi. O da ödülün kaldırılması şartıyla 
sürece dâhil oldu ve marşı yazdı. Marş, mecliste büyük 
bir coşku ve ittifakla kabul edilerek milli marşımız 
oldu. Bu ödülü tabi ki almadı. Müslüman kadınlara 
meslek öğreten bir kuruluşa bağışladı. 

İstiklâl Marşının kabul edildiği dönemde 
Kazım Karabekir Paşa başta olmak üzere 
o dönemde bu marş ile ilgili itirazlar 
da olmuştu. Bu itirazlarda marşın 
muhtevası ile ilgili hususlar nelerdi?

İstiklâl Marşına itirazlar daha meclis görüşmelerinde 
başladı ama bunlar süreci etkilemedi. Çünkü marşı 
benimsemeyen mebuslar da biliyorlardı ki o şartlarda 
böyle bir marşa ihtiyaç vardı. Böyle bir marşı 
ise ancak Akif yazabilirdi. Çünkü başından beri 
mücadelenin içindeydi. Diğer yandan millette bir güven 
uyandırmıştı. Dolayısıyla onun sözleri millet üzerinde 
de asker üzerinde de etkili olacaktı. Marşın kabulünden 
sonra da bu itirazlar devam etti. Kazım Karabekir ve 
Rıza Nur’un itirazlarıyla başlayan bu süreç 1925 ve 
1936 yıllarında bu marş kaldırılsın, yeni bir marşımız 
olsun noktasına getirildi. Hatta yarışmalar açıldı. 
Temel itiraz elbette marştaki dini ve milli muhteva idi. 
Şükür ki bütün müdahalelerle rağmen bu iyi iyi niyet 
taşımayan teşebbüsler sonuç vermedi. 

Hocam İstiklâl Marşına karşı Atatürk 
döneminde başlayan itirazların ve 
değiştirilmesi tekliflerinin karşısında 
bizzat Atatürk’ün olduğunu 

15



16

söylüyorsunuz. Bu konu hakkında biraz 
açıklama yapar mısınız?

Taha Toros arşivindeki bir gazete yazısına göre böyle 
bir durumun olduğu anlaşılıyor. Buna göre Ruşen 
Eşref, Aka Gündüz başta olmak üzere çok kişi Mehmet 
Âkif'i bir itibarsızlaştırmak için İstiklâl Marşının 
değiştirilmesini Mustafa Kemal Paşaya teklif ederler. 
Mustafa Kemal Paşa ise “İstiklâl Marşı Büyük Millet 
Meclisinin kararıyla kabul edilmiştir. Onu ben değil 
ancak meclis değiştirebilir.” diyerek bu öneriyi kabul 
etmemiştir. Gazetede verilen bilgi böyledir ama 1925 
ve 1936’da yani paşa sağ iken İstiklâl Marşı’nın 
değiştirmesi amacıyla resmi bir yarışma açıldığını 
da biliyoruz. Bu da belli bir dönem için marşın 
varlığının önemli görüldüğünü ama muhtevasındaki 
bazı kavramlar yüzünden batıya yönelmek isteyen 
bir devletin marşı olamayacağının da düşünüldüğünü 
gösterir. Bu da zaman, zemin uygun olduğunda 
marşın değiştirilmesi gibi bir fikriyata sahip olanların 
elverişli gördükleri zamanlarda bunu gündeme 
getirmeye çalıştıkları manasına gelmektedir. 

Hocam ilk iki kıtanın bestelenmesi 
diğer kıtaları unutturdu mu? 

Marşın mana dünyası için bu iki kıta bile aslında 
yeterlidir zaten hepsinin de bestelenmesi marş 
tekniği açısından mümkün olamazdı. Fakat bu 
durumun marşın diğer kıtalarının üzerinin 
örtülmesine ve marşın anlamdan soyutlanarak bir 
tören marşına indirgenmesine sebep oldu. Yapılması 
gereken şu idi: Beste için iki kıtası yeterliydi ama 
bir metin olarak on kıtasının da her vesile okunması, 
anlaşılması, üzerinde durulması gerekirdi. Zira çok 
planlı yazılmıştı bu marş. Anlam dünyasının içine 
girmek ancak tamamının okunması ile mümkün 
olabilirdi.

Hocam Akif bu millete ve onun 
kahraman ordusuna bir İstiklâl Marşı 
hediye etti. Millet bunun karşılığında 
ona sevgisini ve saygısını verdi. Peki o 
günkü devlet ona yeterince sahip çıktı 
mı? 

Bu soruya da olumlu cevap veremeyeceğimiz 
ortadadır. Bu konuda millet Akif’e değer verdi ama 
resmi makamlarda bu gerçekleşmedi. Mücadele 
kazanıldıktan sonra bilindiği gibi yeniden milletvekili 
yapılmadı. Devletin yeniden inşasında devre dışı 
bırakıldı. Hakkı olmasına rağmen emekli maaşı 
bağlanmadı. Üstü örtük biçimde de olsa adeta 
“istenmeyen adam” ilan edildi. O da Mısır’a gitmek 
zorunda kaldı. Çünkü Türkiye’deki varlığı daha farklı 
siyasi kavgalar için bir bahane olarak görülebilirdi.  
O, bu muhtemel gidişatı görerek canından aziz 
bildiği vatanından ayrı kalmayı göze aldı ve böyle 
düşünenlere fırsat vermedi. Fakat devlet, vefatının 
50. Yılından itibaren ona bakışını değiştirdi. Kültür 
Bakanlığında bulunan bazı sevenlerinin gayretiyle 
1986 yılı, “Mehmet Âkif Ersoy Yılı” olarak kabul 
edildi ve bazı anma toplantıları ve faaliyetler yapıldı. 
1987’de Safahat, ilk kez Kültür Bakanlığı tarafından 
basıldı. Vakıflar Müdürlüğü tarafından Taceddin 
Dergâhını esaslı bir şekilde onarımdan geçirdi. 2016 
yılında 5467 sayılı kanunla Burdur ilinde Burdur 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kuruldu. Burdur’da 
bulunan Mehmet Âkif Üniversitesi bünyesinde 
“Mehmet Âkif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi” 
açıldı. Bir yıl sonra da 5649 sayılı kanunla 12 Mart 
“İstiklâl Marşı'nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet 
Akif Ersoy'u Anma Günü” olarak kabul edildi. 2010 
yılı Mehmet Akif’in ve İstiklâl Marşı’nın yeniden 
gündeme geldiği bir yıl oldu. Bu yılın sonlarında 
hükümet, İstiklâl Marşı’nın TBMM’de kabulünün 
90. yılı olması dolayısıyla 2011 yılını “Mehmet Akif 
Yılı ilan etti”. 2021 yılı ise İstiklâl Marşı açısından 
önemlidir. TYB’nin girişimleri sonuç verdi; TBMM 
Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un 
ilk imza sahibi olduğu ve TBMM de grubu bulunan 
tüm partilerin ortak önergesiyle, 2021 yılının 
"İstiklâl Marşı Yılı" olmasını içeren düzenleme kabul 
edildi. 100. Yılı itibariyle Mehmet Akif ve İstiklâl 
marşı yılı düzenlendi. Meclis, TYB ile ortak bir bilgi 
şöleni düzenledi. Yine Sebilürreşad dergisi yoluyla 
“İstiklâlin 100. Yılı adıyla özel bir sayı çıkardı. Yine 
pek çok üniversite Bilgi şölenleri yaptı. Konuyla ilgili 
yeni kitaplar yayımlandı.  

Hocam yine İstiklâl Marşının 
muhtevasına yapılan itirazlardan 
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devam etmek istiyorum. Malumunuz 
1939 yılında marşın değiştirilmesi için 
bir girişim oldu ve Necip Fazıl’a bir 
şiir yazdırıldı ama bu şiir de kabul 
edilmedi. Burada insanın aklına şu sual 
geliyor. Neden Necip Fazıl seçildi? Necip 
Fazıl böyle bir şeyi neden veya nasıl 
kabul etti? Onun yazmış olduğu Büyük 
Doğu marşı İstiklâl Marşı ile mukayese 
edildiğinde kasıtlı olarak mı zayıf 
yazıldı? 

Hadise şöyle olmuştur. 1937 yılında İstiklâl Marşının 
değiştirmesi amacıyla Ulus Gazetesi aracılığıyla yeni 
bir millî (resmi) marş yarışması düzenlenmesidir. 
Bununla ilgili olarak Necip Fazıl’a Falih Rıfkı 
tarafından yeni bir marş yazması konusunda teklifte 
bulunulmuş, o da yarışmadan vazgeçilmesi, “Bu rejim 

havası içinde ve birtakım şahısların pohpohlanması 
uğrunda şiirini alçaltmamaya razı olmamak” şartıyla 
kabul etmiş, fakat yazılan şiir, teklif sahiplerinin 
beklentileri karşılamadığı için mesele uygulama 
safhasına geçememiştir. Yani mesele şiirin zayıflığı 
veya güçlülüğü değil Necip Fazıl’ın öne sürdüğü 
şartlardır. Nitekim kendisi de bu olayın hikâyesini 
anlatırken bunu teyit eden sözler söylemektedir: “Millî 
marş denilen, ısmarlama işleri sevmem. On bin lira o 
kadar tatlı ki, gerekirse Halk Partisi Genel Sekreterinin 
(Recep Peker) Keçiören'deki evinin bahçesini bu para 
karşılığında çapalamayı kabul edebilirim; fakat bu 
rejim havası içinde ve birtakım şahıs pohpohlamaları 
uğrunda şiirimi alçaltmaya razı olamam!” diyerek bu 
teşebbüsü sonuçsuz bırakır.” Zaten Mustafa Kemal 
Paşa 1938 yılında vefat edince marş kendisine takdim 
edilememiştir. Özetle gerek Necip Fazıl’ın tutumu 
gerekse bu vefat olayından dolayı bu girişim böylece 
neticesiz kalmıştır.
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Hocam malumunuz başından beri 
İstiklâl Marşına itiraz eden ve her 
fırsatta onu değiştirmek isteyen sol ve 
Sabataist çevreler 28 Şubat sonrası 10. 
Yıl Marşı’nı İstiklâl Marşımızın yerine 
geçirmeye çok uğraştılar. Bu konu 
hakkında neler söylersiniz?

Tarihimizde “post-modern bir darbe” olarak geçen 
28 Şubat 1997 müdahalesi sonrasında da İstiklâl 
marşı yine tartışmaların odağında oldu. Bu defa 
1980’de olduğu gibi bir politika izlenmemiş, yeni 
bir marş arayışına girişilmemiştir. Fakat yeni bir 
marş yazdırmak yerine daha kolay ve fazlaca da 
tepki çekmeyeceği düşünülen bir yol izlenmiş, 28 
Şubat sürecinin simgesi haline gelen 10. yıl marşı 
İstiklâl Marşı yerine ikame edilmek istenmiştir. 
Nitekim bu süreçte askeri ve sivil kimi çevreler, 
bilhassa üniversiteler her vesileyi bir fırsat bilerek 
neredeyse unutulmuş olan 10. yıl marşını yeniden 
toplumun gündemine getirerek ona “adeta millî marş 
hüviyeti” kazandırmak istemişlerdir. Böylece Onuncu 
Yıl marşıyla “İstiklâl Marşının kaldırılması için bir 
adım atılmış oldu. Mehmet Doğan, “10. Yıl Marşı’na 
İstiklâl Marşı denemeyeceği için” “Cumhuriyet 
Marşı” olsun teklifinde bulunulduğunu ifade ederek, 
(…) propaganda maksadıyla yazdırılmış olan bir 
marşı İstiklâl Marşı’nın yerine ikame cür’etinde 
bulunuyorlar. Açıkça henüz bunu telaffuz edemiyorlar 
ama bir zemin yoklaması yapıyorlar bence” diyerek 
asıl niyeti ifşa etmektedir.

Bir de beste mevzuu çok konuşuldu. 
Bestelendiği günden bu güne kadar bu 
tartışmalar sürdü. Kimisi tamamen yeni 
bir marş ve yeni bir beste istedi. Kimisi 
söylenmesi zor olduğundan bestenin 
yenilenmesini kimileri de prozodi 
hataları nedeniyle revize edilmesini 
istedi. Siz bu olaya nasıl bakıyorsunuz? 
İstiklâl Marşı’nın bestesi değişmeli mi, 
revize edilmeli mi yoksa bu haliyle 
kalmalı mıdır?

Marşın bestesi, başından beri tenkitlere konu 
olmuştur ve bunlar son derece haklı tenkitlerdir. Zira 
besteye muhalefette ideolojik bakıştan çok müzik 
açısından teknik bir bakış vardır. Bu yüzden “beste 
değiştirilmesi” teklifi zaman zaman yapılmaktadır. 
Bu teklif ve eleştiriler hem ilk kabul edilen beste olan 
Ali Rıfat Çağatay’ın hem de daha sonra kabul edilen 
Zeki Üngör’ün bestesi için de yapılmıştır. Fakat 
1930’dan bu yana söylenen ve çok beğenilmese de 
artık iyice yerleşen bestenin değiştirilmesi bana 
göre gereksizdir. Zira o da mutlaka eleştirilere 
konu olacaktır. Mesela mana ve muhtevadır. Ona 
odaklanmak lazım.

Hocam trajikomik bir hadisedir 
ki yıllarca bazı aşırı sol kesimler 
İstiklâl Marşı’nın yerine Sosyalist 
Enternasyonel Marşını çaldı. Bazı İslami 
kesimler İstiklâl Marşı için Ulusal 
Düttürü yakıştırmasında bulundu. 12 
Eylül’de ise siyasi mahkûmlara marş 
söyleme cezası aracı olarak İstiklâl 
Marşı kullanıldı. Bunlar hakkında neler 
söylersiniz?

Hem sol kesimler hem de bazı İslami kesimlerin 
iki taraf da tercüme kültürden beslendikleri için 
vatan, bayrak, millet aidiyetleri sorunludur. Ama 
son yıllarda İslami kesimlerde bu tutumun büyük 
ölçüde terk edildiği görülüyor. Sol ise bildiğimiz gibi. 
Kendini yenileyemeyen ve bir türlü millileşemeyen 
bir anlayış. Ayakları yere basmıyor. Romantik bir 
solculuk bu. 12 Eylül meselesine gelince; gariptir 12 
Eylülün yapıcıları yeni Anayasada İstiklâl marşını 
değiştirilemez maddeler arasına aldılar. Ne var 
ki ceza evlerinde marşı bir cezalandırma aracına 
dönüştürerek değersiz hale getirmek istediler. En 
azından bu uygulama böyle bir sonuç verdi. Böylece 
marş üzerinden marşın değerleri üzerinde olumsuz 
bir hava doğmuş oldu. Bu yüzden ihtilalcilerin 
niyetlerinin farklı olduğu anlaşıldı. Bu, elbette kabul 
edilebilir bir durum değildir. Ama şuna itirazım olmaz. 
Marşın her vesile ile her yerde çalınıp söylenmesini 
doğru bulmuyorum. Bu özel netin ancak özel 
durumlarda söylenilmelidir. Değilse sıradanlaşma 
tehlikesine konu olabilir. 
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Son olarak bu sene İstiklâl Marşı’nın 
kabulünün 100. Yılı olması münasebetiyle 
İstiklâl Marşı Yılı olarak ilan edildi. 
Geçmişte de benzer kutlamalar oldu. 
Siz bu girişimleri nasıl karşılıyorsunuz? 
Asıl olan anmak mıdır, anlamak mıdır?

İstiklâl Marşı’nın yüzüncü yılında böyle bir yıl ilan 
edilmesi elbette çok önemlidir. Üstelik bu kabul, 12 Mart 

191’de bu marşı milli marş olarak kabul eden meclisimizde 
gerçekleşti. Bilindiği gibi büyük bir heyecan yaratan 
bu ilandan sonra bazı faaliyetler yapıldı. Yayınlar, 
programlar gerçekleştirildi. Bunlar, elbette güzel şeyler 
ama neredeyse o ay içinde başlayıp biti hepsi. Bu tür 
faaliyetlerde süreklilik önemlidir. Bunu sağlayamazsak 
yıl ilanları çok da fazla bir mana taşımaz. Tabi ki asıl olan 
anmak değil anlamak ve anlaşılan değerleri yaşatmak 
olmalıdır.
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ON YAZARDAN
İSTİKLÂL MARŞIMIZIN 
ON KITASININ TAHLİLİ
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LÂ TAHZEN! / HALİT YILDIRIM
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! 

Vatan ufuklarını kara bulutlar sarmıştı. Henüz istiklal 
mücadelesi tamamlanmamıştı. Bu yurdun çocukları 
cephelerde canını dişine takmış ölüm kalım savaşı veriyordu. 
İşte bu acı günlerde kurtuluşun karargâhı Ankara’da bir 
şair, Taceddin Dergâhı’na kapanmış, milletin kara bahtını 
güldürmek için cephelerde mücadele veren kahraman 
evlatlarına umut olacak, onları bu mücadelede kararlı ve 
sebatlı olmaya teşvik edecek bir marş yazabilmek adına 
kalemini eline almış, Hüda’dan ilham bekliyordu. Zira Büyük 
Millet Meclisinin açmış olduğu İstiklal Marşı Yarışması’na 
gönderilen şiirler beğenilmemiş ve 5 Şubat 1921 tarihinde 
bu vazife ona tevdi edilmişti. Artık bu marşın esiri olmuş 
gibiydi. Sadece marşı düşünüyordu. Öyle bir marş yazmalıydı 
ki Türk milletinin sonsuza kadar hür ve müstakil bir millet 
olarak yaşama iradesini terennüm etmeli, onun millî ve dinî 
değerlerini koruyacağını, yaşatacağını tüm dünyaya ilân 
etmeliydi. Bu hitabe ile zihinlerde doğup yürekleri kuşatan 
istiklalimizin yok olacağı endişesi bertaraf edilmeliydi.

O gece bir harf bile yazamadan uykuya daldı. Gece birden 
uyandı. Uyku sersemliği ile odasında kâğıt aradı, bulamadı 
ama kurşun kalemini bulmuştu. Hemen kurşun kalemiyle 
yer yatağının sağındaki duvara rüyasında haykırdığı bir 
kıtayı yazıverdi. "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür 
yaşarım!" sabah uyandığında bu kıtayı defterine yazdı ve 
duvardaki yazıyı kazıyarak yok etti.

Sancılı bir süreç başlamıştı. Artık Akif, kendinde değildi. 
Sürekli marşı düşünüyordu. Ama o ana kadar yazdığı 
kıtalarda anlattığı duygularına tercüman olacak bir giriş 
kıtası ve dahası o kıtanın da girişinde bir hitap kelimesi 
arıyordu. Çünkü onun şiiri özelde kahramana ordumuza 
genel anlamda da aziz milletimize seslendiği bir hitabe 
olmalıydı. Bu hitabeye de öyle bir giriş yapmalıydı ki o ilk 
kelime, anlam olarak şiirin tümünü kuşatmalıydı.

İnandığı kutsal kitabında iman ettiği peygamberine 
indirilen ilk emir aklına geldi. OKU! Evet, adına cahiliye 
denilen bir devirde insanlığın tüm erdemlerini inkâr 

ederek hayvanlardan daha aşağı bir hayat tarzını seçen 
bir topluma indirilecek ilk hitap OKU olmalıydı. Zira 
onların içinde kayboldukları bu cehalet kuyularından 
ancak okumakla çıkılabilirdi.

Şimdi ise o şanlı peygamberin bayraktarlığını yapan bir 
millet, adına istiklal dedikleri bir ölüm kalım mücadelesi 
veriyordu. İşte bu istiklal ve istikbal mücadelesini 
anlatacak marşın hitap kelimesi bu OKU hitabı gibi 
vurucu ve tüm yaşananları kuşatıcı olmalıydı. Ve bu 
kelime istikbalde dahi milletin vicdanında, vatanın gök 
kubbesinde yankılanmalıydı. 

Masanın üzerinde Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi 
Efendi’nin 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal eden 
Yunanlılara karşı yayınladığı “Korkmayınız!’… Meyus 
(ümitsiz) olmayınız! Bu livâ-yı hamd altında toplanınız 
ve mücadeleye hazırlanınız. Müftünüz olarak cihâd-ı 
mukaddes fetvasını ilan ve tebliğ ediyorum.” ifadeleri 
geçen tarihî fetvası duruyordu. 

Bir tarafta da Hasan Basri’nin Sebilürreşad için 
gönderdiği ve derginin Mart 1921 sayısında yayınlanacak 
yazısı duruyordu. Ona da hızlıca bir göz attı. Yazıda 
şunlar yazıyordu: “Ey imanlı kardeş! Çok şükür ufk-ı 
İslâm'da rehâ ve halâs güneşi doğmaya başladı. Dünyanın 
her tarafında esarete düşen Müslümanlar harekete geldi. 
Ehl-i Salib'in yaman kastı artık anlaşıldı. Bütün İslam 
âlemi hakk-ı hayatını müdafaaya, kelimetullahı i'lâya 
karar verdi. Bugün her vakitten fazla ümitlisin, fakat 
sabr u sebat et, yılma, usanma, korkma, haydi hamaset 
meydanına. Allah-u Ekber!”

Ayağa kalktı. Bulunduğu odada gezindi. Pencereden 
dışarı baktı. Kapının önünde al sancak dalgalanıyordu. 
Vatan edilen bu topraklar uğruna şehit düşen evlatlarının 
kanlarının rengi ile boyanan, göklerdeki nazlı hilali ve 
binlerce yıldır onu var eden bahtının yıldızını koynunda 
gururla taşıyan al sancak!



Polatlı’dan atılan topların sesi bu küçük odanın duvarlarında 
yankılanıyordu ama içinden bir ses şairine “Korkma! 
Ümitvar ol! Bu günler de geçecek!” diyordu. Odanın içinde 
duvardan duvara gezinen bu patlama sesleri onun inancıyla 
kemikleşmiş demirden kalbini önce umudun külhanında kor 
haline getirip sonra gözyaşı ile çelikleştirip imanın örsünde 
dövüyor gibiydi. 

Bu dinin rehberi olan Hz. Peygamberin hicret günleri geldi 
aklına. Onu ve dinini yok etmek için son hamleye hazırlanan 
müşriklerin Hz. Peygamberin evinin etrafını çevirdiği o 
günde; yerine Hz. Ali’yi bırakıp evinden korkusuzca çıkışı ve 
yol arkadaşı Hz. Ebu Bekir ile buluşup hicret ettiği günleri… 
Bu hicret gerçekleştiğinde artık yaşanılan ıstırapların çoğu 
son bulacaktı. Yüce Mevla ona bunu vaad etmiştir ve Allah 
vadinden asla dönmez. İki arkadaş adı Sevr olan bir mağaraya 
gizlenmişti. Müşrikler ise her yerde onları aramaktaydı ve 
mağaranın ağzına kadar gelmişlerdi. Hz. Ebu Bekir bir an 
endişeye ve ümitsizliğe kapılmıştı. Zira iz sürmede bir tazıdan 
daha mahir olan bu müşrikler bu küçücük mağaraya başlarını 
bir uzatsalar onları hemencecik görebileceklerdi. Şair, 
“Sevr” diye dişlerini sıkarak haykırdı. O gün Hz. Peygamber 
ve arkadaşı Ebu Bekir bu Sevr denilen mağarada sıkışıp 
kalmıştı. Bu gün de Sevr denilen bir canavarın pençesine 
sıkışıp kalmıştı. 

Hz. Ebu Bekir, düşmanların kendilerini görmesinden endişe 
ederken Hz. Peygamber büyük bir tevekkül içinde bekliyordu 
ki o an vahiy meleği gelip ve “LA TAHZEN! İNNALLAHE 
MAANA!” ayetini indirmişti. “KORKMA, ALLAH BİZİMLEDİR!” 

İşe bakın ki dün o mağaranın adı olan Sevr, bu gün de Türk 
milletini parçalamak ve tarihten silmek için düşmanların 
dayattığı anlaşmanın adıydı. Bu melun anlaşmayı Padişah 
imzalamadığı gibi Meclisi Mebusan da red ettiği için bir 
proje olarak kalmıştı düşmanın elinde. Mademki bir projeydi 
onu gerçekleştirmek için elinden geleni yapacaklardı. Türk 
milleti de kabul etmediği bu ölüm fermanın yırtıp atmak 
için mücadele veriyordu. Nasıl ki onlar bu Sevr çıkmazından 
çıktıysa bu millet de kurtulacaktı. Gözlerinin önünde bu tablo 
canlanan şair aradığı kelimeyi bulmuştur. LA TAHZEN! 

O da bu hitapla başlayacaktı marşına: 

KORKMA! 

O, hayatının her safhasında genelde bu ümmetin, özelde 
bu milletin bekası, yeniden dirilişi, ayağa kalkması için 
bir mücadele içindeydi. Teşkilatı Mahsusa tarafından 
görevlendirildiği Berlin’den Necid çöllerine uzanan 

yolculukları vardı. 

O değil miydi Milli mücadele için köy köy, cami cami gezen ve 
insanları bu dava için mücadeleye çağıran! 

O değil miydi, 21 Ağustos 1919 tarihli Sebilürreşat dergisinde; 
“Türkler’in yirmi beş asırdan beri istiklâllerini muhafaza 
etmiş bir millet oldukları tarihen müsbet bir hakikattir. 
Hâlbuki Avrupa’da bile istiklâlinin kaynağı bu kadar eski 
zamanlara dayanan millet yoktur. Tarih de gösteriyor ki 
Türkler istiklâlsiz yaşayamazlar.” diye yazan! 

O değil miydi ki I. Dünya Savaşı sürerken Berlin’de KORKMA 
diye bir şiir yazıp istiklal duygularını terennüm eden ve 
milletine; kürsülerden bu şiirleri okuyarak ümit aşılayan, 
dergisinde bunları neşreden? 

KORKMA!

Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz.
Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz;
Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun,
Meğerki harbe giden son nefer şehid olsun.
Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa,
Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa,
Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar
Taşıp da kaplasa âfakı bir kızıl sarsar,
Değil mi cephemizin sinesinde iman bir;
Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir;
Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz,
Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz!

Mademki bu marşın ilk kelimesinde böyle bir hitap vardı. Bu 
hitabın da bir muhatabı olmalıydı ve bu muhatap, kendisine 
hitap eden bu sese kulak vermeliydi ve verecekti de. Bu hitabın 
muhatabı da aziz milletimizdi. Bu millet adına medeni denilen 
canavarın yüzlerce yıldır onu yok etmek için saldırması 
yüzünden belki ümrandan nasip alamamışsa da, mektepten, 
medreseden uzak kalmışsa da Anadolu irfan mektebinin 
diplomasız talebeleriydiler. Kendilerine “KORKMA!” diye 
gelen hitabın “LA TAHZEN! İNNALLAHE MEANA”  yani 
“KORKMA! ALLAH BİZİMLEDİR” demek olduğunu çok iyi 
biliyor ve anlıyorlardı.

Onun korkma hitabında Anadolu’da yaşanan Moğol İstilası 
sırasında yaşanan benzer endişeler karşısında milletine:

“Ko ölmek endişesin, âşık ölmez bâkîdür 
Ölmek senün nen ola, çü cânun ilâhîdür. 
Ölümden ne korkarsun, korkma ebedî varsun” 
Diye seslenen Koca Yunus’un imanı ve inancı vardır!
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Akif, İşte bu düşünceler içinde gönlüne bir vahiy gibi doğan 
bu kelimeyi elindeki kâğıda adeta kazırcasına yazdı.

KORKMA!

Neden korkmayacaktı bu millet? Bu millet korkak mıydı? 
Hayır! Savaş meydanlarında canını dişine takan bu millet, 
asla korkak ve ürkek değildi. Korkmak, her zaman ödü 
patlamak manasında da düşünülemezdi. Korkmak, çoğu 
zaman, asîl bir his, bir endişeydi aslında. Bu hitapta, bir 
“güven duygusu” ve “kesinlik” vardı. Burada “korkmak” 
fiili, “yüreksizlik, cesaretsizlik veya ödleklik” değil; “endişe 
etmeye gerek yok“ anlamındaydı.

O günün şartlarında bu insanî endişe ile milletimiz ister 
istemez hürriyetini, istiklalini, devletini, yurdunu, ezanını 
kaybetmek endişesi, karamsarlığı ve korkusu içindeydi. Oysa 
bu millet, değerlerini kaybetmeyi asla göze alamayacak bir 
yapıya sahipti. Onları kaybetmektense ölmeyi tercih ederdi. 
O zaman da ilk olarak milletimizin ümitsizlik ve karamsarlık 
duygularından kurtulması gerekiyordu. Tarih; milletleri, 
maddî sıkıntıların değil, yeis ve ümitsizliğin yıktığına 
şahitti. İşte bu asil duygudan kaynaklanıp ruhunda doğan 
ve ona hafakanlar yaşatan bu endişenin yersiz olduğunu 
söyleyecek, onu buna inandıracak bir morale ihtiyacı vardı, 
umuda ihtiyacı vardı. Onu bu mücadelede ayakta tutacak 
teşvike, desteğe ihtiyacı vardı. Bu umut, kuru hamasetle 
verilemezdi bu iman dolu göğüslere. Ona kendi dilinden, 
dininden imanından, Kur’an’ından bir hitapla seslenmek 
gerekiyordu. 

Onun kulaklarında mehteran başının zaferi müjdeleyen 
“NASRUN MİNELLAHİ VE FETHUN GARİB” nidaları vardı. 
Zafer; uğrunda kanını sebil ettiği ama asla yere düşürmediği 
istiklalinin, istikbalinin, imanının, inancının, hâsılı inandığı 
tüm değerlerin sembolü olan al sancağın gökyüzünde şanlı 
bir şekilde dalgalanması demekti. 

Ona “ÜZÜLME, KORKMA! ALLAH BİZİMLEDİR” dediğinde o 
tıpkı Bedir’deki mücahitlere vaat edilen melekler ordusunun 
yardıma geleceğine, sabreden bir müminin on düşmana 
galip geleceğine iman etmişti. İşte bu hitap ile bir olan her 
fert vatan sathında kendisi gibi mücadele eden kardeşleri 
ile BİZ olacaktı. Sonra da haykıracaktı sağındaki, solundaki 
kardeşine, cephe gerisinde yolunu gözleyen eşine, çoluğuna, 
çocuğuna, yaşlı anasına, babasına: “KORMAYIN, ALLAH 
BİZİMLEDİR!” diyerek dağların, ovaların, derelerin, 
nehirlerin dolusu... Onun inancına göre ölüm bir son değildi. 
Bu mücadelede ölürse şehit olacaktı, kalırsa gazi… Ve şehit 
olduğunda da Rabb’inin katında rızıklandırılacaktı. Çünkü 
Rabb’i kitabındaki “Allah yolunda öldürülenlere için ölüler 
demeyiniz. Bilakis onlar diridir! Siz bunu anlamazsınız.” 
hitabını da biliyordu ve bu hitaba mazhar olabilmek için 
vuruşup ölmeyi de… İşte bu duygularla devam etti şair 
sözlerine:

SÖNMEZ BU ŞAFAKLARDA YÜZEN AL 
SANCAK!

Bayrak bir milletin bağımsızlığının simgesi demekti. 
Bağımsız olan bir milletin bayrağı göndere çekilir ve nazlı 
nazlı dalgalanırdı. Bu vatanın şafaklarında yüzen, rengini 
şehit kanlarından alan, milletin bağımsızlığının sembolü 
olan al sancak, bir güneş gibi sürekli var olacaktı ve 
dalgalanmaya devam edecekti. 

***

Bu sancağın, bu bayrağın al rengi; İstiklal ateşinin rengiydi 
aynı zamanda. Bu ateşi yakan ve sürekli alev alev yanar 
halde canlı ve diri tutan ise bu milletin her ferdiydi. Bu 
milletin en küçük birimi aileydi. Türk kültüründe her ev, her 
aile aynı zamanda bir ocak demekti. Öyleyse bu milletin en 
son ocağı batmadan, onun ateşi sönmeden bu al sancağın 
istiklal ateşi sönmeyecekti. Şair, bu düşüncesini, mecazi 
mürsel sanatıyla “tüten en son ocak” diyerek dile getirmişti. 
Parça-bütün ilişkisini düşünerek “ocak”ı söylemiş, ama 
onun ait olduğu bütünü, “ev”i anlatmak istemişti.

Tıpkı Ergenekon Destanı’nda olduğu gibi sadece iki ocağın 
ayakta kalması bu milleti yeniden tarih sahnesinde var 
etmişti, Allah’ın izniyle yine var edecekti. Asla izmihlal 
olmayacaktı. Bu şafaklarda dalgalanan al bayrağın sönmesi 
için bu yurdun üzerinde tüten tek bir ocağın kalmaması, tek 
bir âile, tek bir Türk kalıncaya kadar, bütün Türk milletinin 
millet hâlinde ölmesi lâzımdı ki bu da imkânsızdı.

Şafak, güneşin battığı yere dendiği gibi güneş doğarken de şafak 
attı denilirdi. Şair bu yüzden tevriyeli bir anlatımla kullandı 
şafak kelimesini. Tevriye, edebiyat biliminde bir kelimeyi 
anlatım inceliği göstermek amacıyla cümlede iki veya daha 
çok anlama gelebilecek şekilde kullanmak sanatıydı. Şair bunu 
yanında kelimeyi çoğul kullanmıştı. Çünkü yurdun dört bir 
yanında tüten her bir ocağın gördüğü bir şafak vardı. O yüzden 
şafaklar dedi ki buradan yurdun tamamı anlaşılsın istedi. 

Mademki şafaklar hem tulu’ esnasında hem de gurup 
esnasında bu renge özenirdi, mademki bu milletin her 
ocağında yalaz yalaz bu kızıl, bu al alevler yükselirdi, o 
zaman bu al sancağın bu alev rengi bi-iznillah kıyamete 
değin sönmeyecekti. İşte ilk şafağın gurubunda bir savaş 
başlamıştı. Elbette gece olacaktı ama her gecenin bir de 
sabahı vardı. İkinci şafakta tan yeri ağarırken zafer de 
müyesser olacaktı. Çünkü Allah sabır ile mücadelesine 
sarılanların yanındaydı. O hiçbir zaman vaadinden 
dönmezdi.

İşte bu duygular şu mısraları yazdırdı kâğıda:

SÖNMEDEN YURDUMUN ÜSTÜNDE 
TÜTEN EN SON OCAK!

***



Al bayrak hilal ve yıldızdan oluşuyordu. Yıldız kelimesinin 
sözlükteki temel anlamı, güneş ve ay dışında gökyüzünde 
görülen ışıklı ve parlak gök cisimleriydi. Ancak Türk tarihi 
ve Türk kültürü yıldıza farklı anlamlarda veriyordu. Yıldız, 
mecaz yoluyla “baht, şans ve talih” anlamlarına da geliyordu. 
Bunları çok iyi bilen şair bayraktaki yıldıza tevriyeli olarak 
iki anlamı birden yükledi.

Nasıl ki bir kişinin bahtının, talihinin yıldızı varsa bu al 
sancaktaki, bu al bayraktaki yıldız da milletin hayat ve 
talih yıldızıydı. Mademki bu milletin ocağı sönmeyecekti. O 
zaman yine bu milletin belleğine yerleşen “her kişinin bir 
yıldızı vardır, o yıldız sönmeden o kişi ölmez” inancı gereği 
bu yıldız sönmediği gibi kıyamete dek parlayacaktı. 

Mademki gökyüzünde beliren bir yıldıza kimse el süremez, 
ona dokunmazsa bayrağımın göğsüne gökten inen ve bu 
milletin yolunu, bahtını aydınlatan istiklal ve istikbal 
yıldızına da kimse el süremezdi. Bu yıldız da kıyamete dek 
bu vatan semalarında parıl parıl parlayacaktı. Bundan da 
zerre kadar şüphesi yoktu. O, Allah’tan, onun yardımından 
ve bahşedeceği zaferden asla ümidini kesmemişti. Zira 
Allah’ın rahmetinden ancak kâfirler, inançsızlar ümidini 
keserdi. Sözlerine “Korkma!” diye başlarken bu imanın bir 
tezahürü olarak böyle haykırmıştı milletine! Bu gerçeği, bu 
imanı, bu inancı da haykırmalıydı ona göz diken zihniyetin 
yüzüne ve öyle de yaptı:

O BENİM MİLLETİMİN YILDIZIDIR, 
PARLAYACAK;

***

Bu parlayan yıldız ve onu göğsünde gururla taşıyan bu 
al sancağın kaderi ile onu kıyamete dek ayakta tutacak 
milletin kaderi birbirine bağlıydı. Bizim olan bu bayrağı, 
bu sancağı Allah’ın izni ile biz yani bu milletin en son ferdi 
ölene dek kimse elimizden alamazsa istiklalimizi de kimse 
alamayacaktı. Bu millî ve dinî bir vazifeydi. Bu milletin her 
ferdi bu vazifeyi devralmak için doğar ve yaşardı. Asla ve 
asla bu millet istiklalini ve istikbalini başka bir milletin 
himmetine, himayesine, mandasına, merhametine teslim 
edemezdi. Ya hür yaşayacaktı ya da ölecekti. Bunun başka 
bir yolu yoktu. 

Benden bize dönen bu istiklal inancıyla “o benim”, “o 
benimdir”, “o benim milletimindir” diye üzerine bastıra 
bastıra bu yıldızın ve bayrağın kendisine ait olduğunu, 
onu sahiplenmedeki kararlılığını yineledi, yineledi bir daha 
yineledi. Aslında daha ilk söylediği “Benim” kelimesi ile 
onu sahiplenmişti. İkinci “Benim”de “ben bunu namus ve 
şeref belledim” diye tekrar teyit etti. Üçüncü “Benim”de ve 

sonuna “ancak” kelimesini ekleyerek; “Bu namus ve şeref 
meselesi olarak sahiplendiğim bayrağımı ve istiklalimi asla 
ve kat’a kimseye vermem, kimse ile paylaşmam, gerekirse 
bu uğurda ölümü göze alırım. Ölürken de bu yıldıza sahip 
olmak isteyenlerin canını yakarım.” diye düşmanlarını 
tehdit ediyordu. İşte bu tehdidi bir daha savurdu tek dişi 
kalmış canavarın izansız kulağına, utanmaz yüzüne, korkak 
yüreğine!

Yine “yıldızıdır”, “benimdir”, “milletimindir” yüklemlerindeki 
“-dir” geniş zaman bildirme eki ile bu sahiplenme fiiline 
geçmişi, şimdiyi ve geleceği de kapsayan geniş bir zamanda 
kesin ve sürekli olarak sahiplenme anlamını verdi.

O BENİMDİR, O BENİM MİLLETİMİNDİR 
ANCAK!

Akif, şiirin büyük bir bölümünü Tacettin Dergâhı’ndaki 
odasında, bazı kıtaları da Meclis sıralarında, bazı kıtaları 
da Hâkimiyet-i Milliye gazetesi idarehanesinde yazdı. Şiiri 
bitirip teslim ettiğinde takvimler 17 Şubat 1921 tarihini 
gösteriyordu.
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NAZLI HİLAL / PROF. DR. YAVUZ BAYRAM

İstiklâl Marşı’nın ikinci kıtası, toplam 41 mısradan oluşan 
şiirde tekrarlanan tek mısra olan “Hakkıdır Hakk’a 
tapan milletimin istiklâl” tespitini de barındırmaktadır. 
Bu bakımdan özel bir dikkati hak ettiği söylenebilir. Bu 
mısra, aynı zamanda İstiklâl Marşı’nın “Bağımsızlık, 
Allah’a inananlarındır.” şeklinde güncellenebilecek olan 
ana fikrini ve şairin temel mesajını özetleyen bir içeriğe 
de sahiptir. Şair, duygu ve düşüncelerini ilk mısranın 
sonunda “ey nâzlı hilâl” şeklinde hitap ettiği (nidâ) 
bayrağı muhatap alarak dile getirmektedir. Hilâl, mısrada 
mecâz-ı mürsel yoluyla ay yıldızlı bayrağımızı temsil 
etmektedir. Zira bayrağın bir bölümünü ifade eden hilâl 
söylenmiş; ama bütün olarak bayrak kastedilmiştir. 
Diğer taraftan bayrağın muhatap alınarak “Kurban 
olayım, çehreni çatma.” ifadesi, bayrağın bir insan 
gibi düşünüldüğünü (teşhîs) göstermektedir. Şüphesiz 
çehresini çatmak deyimi de mısrada gerçek anlamıyla 
değil mecâzî anlamıyla değerlendirilmiştir. Zira şair, bu 
deyim üzerinden nazlı hilâlin milletinin yüzüne gülmesini; 
yani milletin istiklâlinin önündeki engellerin kalkmasını 
ve bahtının açılmasını dilemektedir. Diğer taraftan 
kurban olmak deyiminin de gerçek anlamıyla değil mecâzî 
anlamıyla değerlendirilmesi gerekir. Şair, bu deyimle 
de bayrağı uğruna ortaya koyabileceği fedakârlığın 
büyüklüğüne işaret etmiş olmaktadır.

Şairin milleti için kahraman sıfatını kullanarak başladığı 
ikinci mısrada, birinci mısradaki çehresini çatmak 
deyimiyle tezat oluşturacak bir vurgu yer almaktadır. 
Zira bu sefer bayrağın kahraman bir millete gülmesi 

arzu edilmektedir. Bayrağın gülmesi ile kastedilen, 
elbette istiklâlin kazanılması ve milletin bahtının 
açılmasıdır. “Bu şiddetin, bu öfkenin anlamı ne?” şeklinde 
güncellenebilecek olan “Ne bu şiddet, ne bu celâl?” 
sorusu (istifham) ise şiirin yazıldığı şartlara vurgu 
niteliğindedir. Milletinin istiklâli hak ettiğine yürekten 
inanmış bir şair olan Mehmed Âkif, bu şartlara asla razı 
değildir. Kimse de razı olmamalıdır. Zira bunlar, milletin 
hak ettiği şartlar da değildir. Bu arada İstiklâl Marşı’nın 
Sakarya Meydan Muharebesi’nin henüz kazanılmadığı ve 
Büyük Taarruz’un henüz gerçekleştirilmediği; dolayısıyla 
Millî Mücâdele’nin henüz zaferle taçlanmadığı bir 
dönem olan 1921 yılı başlarında yazıldığı dikkatlerden 
kaçırılmamalıdır. Bu yönüyle İstiklâl Marşı, bir zaferin 
sonunda o zaferi kutlayan bir şiir olarak değil, zaferin 
öncesinde zaferi davet eden ve müjdeleyen bir şiir olarak 
değerlendirilmelidir.

Şairin “Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.” 
uyarısıyla hilâl uğruna batan güneşlere; yani şehîdlere 
işaret ettiği anlaşılmaktadır. Nitekim Malazgirt’te, 
Varna’da, Haçova’da, Mohaç’ta, Niğbolu’da, İstanbul’da, 
Viyana’da, Yemen’de, Sarıkamış’ta, Çanakkale’de ve 
daha nice yerlerde nice vatan evladı şehîd olmuştur. 
Şimdi bir nazlı hilâl uğruna gerçekleşen bu şehâdetlerin 
anlamını yitirmesi tehlikesi vardır. Neticede milletin 
esaret altına girmesi, dökülen kanların sahiplerine bir 
ihanet olarak da değerlendirilebilir. Zira bu, şehîdlerin ve 
gâzîlerin emanetine hakkıyla sahip çıkılamadığı anlamına 
gelecektir. 
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Çatma, kurbân olayım çehreni ey nâzlı hilâl! 
Kahramân ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. 
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl. 

لالھ یلزان یا یڭ هرھچ میالوا نابرق ھمتاچ  
لالج وب ّتدش وب ھن لوگ رب ھمقرع نامرھق  

لالح هرڭوص زمیرلناق نلوکود زملوا ھڭاس  
لالقتسا ڭمّتلم نپاط ّھقح ردّیقح  

 
İstiklâl Marşı’nın ikinci kıtası, toplam 41 mısradan oluşan şiirde tekrarlanan tek mısra 

olan “Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl” tespitini de barındırmaktadır. Bu bakımdan 
özel bir dikkati hak ettiği söylenebilir. Bu mısra, aynı zamanda İstiklâl Marşı’nın 
“Bağımsızlık, Allah’a inananlarındır.” şeklinde güncellenebilecek olan ana fikrini ve şairin 
temel mesajını özetleyen bir içeriğe de sahiptir. Şair, duygu ve düşüncelerini ilk mısranın 
sonunda “ey nâzlı hilâl” şeklinde hitap ettiği (nidâ) bayrağı muhatap alarak dile 
getirmektedir. Hilâl, mısrada mecâz-ı mürsel yoluyla ay yıldızlı bayrağımızı temsil etmektedir. 
Zira bayrağın bir bölümünü ifade eden hilâl söylenmiş; ama bütün olarak bayrak 
kastedilmiştir. Diğer taraftan bayrağın muhatap alınarak “Kurban olayım, çehreni çatma.” 
ifadesi, bayrağın bir insan gibi düşünüldüğünü (teşhîs) göstermektedir. Şüphesiz çehresini 
çatmak deyimi de mısrada gerçek anlamıyla değil mecâzî anlamıyla değerlendirilmiştir. Zira 
şair, bu deyim üzerinden nazlı hilâlin milletinin yüzüne gülmesini; yani milletin istiklâlinin 
önündeki engellerin kalkmasını ve bahtının açılmasını dilemektedir. Diğer taraftan kurban 
olmak deyiminin de gerçek anlamıyla değil mecâzî anlamıyla değerlendirilmesi gerekir. Şair, 
bu deyimle de bayrağı uğruna ortaya koyabileceği fedakârlığın büyüklüğüne işaret etmiş 
olmaktadır. 

Şairin milleti için kahraman sıfatını kullanarak başladığı ikinci mısrada, birinci 
mısradaki çehresini çatmak deyimiyle tezat oluşturacak bir vurgu yer almaktadır. Zira bu 
sefer bayrağın kahraman bir millete gülmesi arzu edilmektedir. Bayrağın gülmesi ile 
kastedilen, elbette istiklâlin kazanılması ve milletin bahtının açılmasıdır. “Bu şiddetin, bu 
öfkenin anlamı ne?” şeklinde güncellenebilecek olan “Ne bu şiddet, ne bu celâl?” sorusu 
(istifham) ise şiirin yazıldığı şartlara vurgu niteliğindedir. Milletinin istiklâli hak ettiğine 
yürekten inanmış bir şair olan Mehmed Âkif, bu şartlara asla razı değildir. Kimse de razı 
olmamalıdır. Zira bunlar, milletin hak ettiği şartlar da değildir. Bu arada İstiklâl Marşı’nın 
Sakarya Meydan Muharebesi’nin henüz kazanılmadığı ve Büyük Taarruz’un henüz 
gerçekleştirilmediği; dolayısıyla Millî Mücâdele’nin henüz zaferle taçlanmadığı bir dönem olan 
1921 yılı başlarında yazıldığı dikkatlerden kaçırılmamalıdır. Bu yönüyle İstiklâl Marşı, bir 
zaferin sonunda o zaferi kutlayan bir şiir olarak değil, zaferin öncesinde zaferi davet eden ve 
müjdeleyen bir şiir olarak değerlendirilmelidir. 

Şairin “Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.” uyarısıyla hilâl uğruna batan 
güneşlere; yani şehîdlere işaret ettiği anlaşılmaktadır. Nitekim Malazgirt’te, Varna’da, 
Haçova’da, Mohaç’ta, Niğbolu’da, İstanbul’da, Viyana’da, Yemen’de, Sarıkamış’ta, 
Çanakkale’de ve daha nice yerlerde nice vatan evladı şehîd olmuştur. Şimdi bir nazlı hilâl 
uğruna gerçekleşen bu şehâdetlerin anlamını yitirmesi tehlikesi vardır. Neticede milletin 
esaret altına girmesi, dökülen kanların sahiplerine bir ihanet olarak da değerlendirilebilir. 
Zira bu, şehîdlerin ve gâzîlerin emanetine hakkıyla sahip çıkılamadığı anlamına gelecektir.  

Bir sehl-i mümteni örneği olarak görülebilecek olan dörtlüğün son dizesi, bir inancı ve 
bir kararlılığı vurgulamaktadır. Şair, bu inancı ve kararlılığı; “Bağımsızlık, Hakk’a tapan 
milletimin hakkıdır.” anlamındaki “Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.” dizesiyle 
özetlemiştir. Buradaki ّقح  kelimesi, hem Allah (Hak) hem de hakikat, haklılık, doğru, gerçek 
(hak) anlamlarıyla tevriyeli biçimde kullanılmıştır. Dolayısıyla bir yandan Allah’a inanmanın 
ve güvenmenin önemi vurgulanırken bir yandan da hakka ve hakikate güvenmenin ve haklı 



Bir sehl-i mümteni örneği olarak görülebilecek olan dörtlüğün 
son dizesi, bir inancı ve bir kararlılığı vurgulamaktadır. Şair, 
bu inancı ve kararlılığı; “Bağımsızlık, Hakk’a tapan milletimin 
hakkıdır.” anlamındaki “Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin 
istiklâl.” dizesiyle özetlemiştir. Buradaki ححح kelimesi, hem 
Allah (Hak) hem de hakikat, haklılık, doğru, gerçek (hak) 
anlamlarıyla tevriyeli biçimde kullanılmıştır. Dolayısıyla 
bir yandan Allah’a inanmanın ve güvenmenin önemi 
vurgulanırken bir yandan da hakka ve hakikate güvenmenin 
ve haklı olmanın önemi vurgulanmaktadır. Şu hâlde şair, 
Hakka inanmayı bağımsızlık için bir şart olarak da ortaya 
koymuş olmaktadır. Bu sebeple mısrayı “Özgürlük, gerçekten 
inananlarındır.” veya “Ancak gerçekten inananlar, özgürdür.” 
şeklinde özetlemek mümkündür.

Dörtlüğün vezniyle ilgili olarak da bir iki hususa 
değinmekte yarar vardır. İlk olarak 14’ü Türkçe, 10’u 
Arapça ve 3’ü Farsça olmak üzere 27 kelime barındıran 
dörtlüğün aruzun Türk edebiyatından en çok kullanılan 
vezinlerinden biri olan fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilün 
kalıbıyla ilgili başarılı bir örnek oluşturduğu söylenmelidir. 
Zira dörtlük, nâzlı kelimesinin Türkçeleşmiş kabul edilip 
nazlı şeklinde kullanılması dışında imâle dâhil herhangi bir 
aruz kusuru barındırmamaktadır. Dörtlükteki 59 hecenin 
35’inin Türkçe olduğu dikkate alındığında uzun hecelere 
sıklıkla ihtiyaç duyulan aruzla yazılmış bir şiirde hiç 
imâle kullanılmamış olmasının önemli bir başarı göstergesi 
olduğu unutulmamalıdır. Bu arada dörtlüğün birinci, ikinci 
ve dördüncü mısralarında sözü geçen kalıbın ilk cüzünün 
fe‘ilâtün yerine fâ‘ilâtün şeklinde; dördüncü mısranın son 
cüzünün de fe‘ilün yerine fa‘lün şeklinde kullanılabilmesine 
yönelik ruhsattan yararlanıldığını söylemekte yarar var. 
Diğer taraftan toplam 41 mısradan oluşan İstiklâl Marşı’nın 
baştan sona bir tek imâle bile barındırmadığı tespitinin de 
şairin sahip olduğu hassasiyet ve kabiliyet noktasında önemli 
bir gösterge olarak değerlendirilmesi mümkündür.
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TAM BAĞIMSIZLIK 
MANİFESTOSU / ETHEM ERDOĞAN

İstiklal Marşı’nın konusu bağımsızlıktır. Tematik olarak yapılan 
dizilimin sonunda ortaya çıkan ana duygu da şöyle ifade 

edilebilir: Türk milleti, varlığını, inancını, vatanını işgalcilere karşı 
koruyacaktır. Esir olmamış, devletsiz kalmamıştır. 

İstiklal Marşı’nın yazılış hikâyesini, Akif’in yarışmadan 
uzak durmasını ve bu marş konusunda Hasan Basri 
beyle yaptıkları ve bu marşı yazmaya ikna olduğu sohbeti 
bilirsiniz. Pek çok kaynakta anlatılır. Kaynakların fazla 
itibar etmediği önemli hususlardan birisi de yazılan ilk 
mısraın “Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.” 
Mısraı olduğudur. Bu meyanda Yaşar Çağbayır şu anekdotu 
aktarır:  Âkif iki gün tam bir istiğrak (kendinden geçme) 
hâlindeydi. Evde, sokakta, camide, Meclis'te, uyurken, 
yürürken, yemek yerken hep İstiklâl Marşı'nı yazmakla 
meşgul oldu. Bu konuda Konya mebusu (milletvekili) 
Hafız Bekir Efendi, Cemal Kutay'a: Âkif, bir gece birden 
uyanır, kâğıt arar, bulamayınca kurşun kalemiyle yer 
yatağının sağındaki duvara marşın ‘Ben ezelden beridir 
hür yaşadım, hür yaşarım’ mısrasıyla başlayan kıtasını 
yazar. (Çağbayır, 2009)

İstiklal Marşı’nın konusu bağımsızlıktır. Tematik olarak 
yapılan dizilimin sonunda ortaya çıkan ana duygu da şöyle 
ifade edilebilir: Türk milleti, varlığını, inancını, vatanını 
işgalcilere karşı koruyacaktır. Esir olmamış, devletsiz 
kalmamıştır. Bu durum zaman çizgisinde eksi sonsuzla 
(ezel) artı sonsuz (ebed) arasındadır. Ezel anlamsal 
olarak başlangıçsız, başı öncesi olmamak; insanlar içinse 
ruhların yaratıldığı zaman anlamına gelir, dolayısıyla 
daha tarih sahnesine çıkmaktan değil, yaratılıştan özgür 
ruhlu olduğu gündeme alınabilir. Türk milleti, köle ve 
sömürge olmamak için sonuna kadar direnecektir. Bu 
noktada düşmanın gücü ve donanımının önemi yoktur. 

Bu şiirde örülen düşünce çizgisi de şöyledir: Millet ve 
inancın kök kavram ve düşünceleri; bayrak, hürriyet, 
istiklal, hakka tapmak, iman, vatan, şehit, tarih, mabet, 
ezan gibi milletin içinde yer etmiş mefhumlar imge ve 
çağrışım olarak kullanılmıştır. Amacı sanat olmaksızın 
yazılan ve amaçtan bağımsız olarak dilimizde üretilmiş 
şiirlerden coşkusu en yüksek olanıdır. 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Bu dörtlükte, Türk milletinin bilinç dâhilinde sömürge 
olmayı asla kabul etmeyeceği inancı vardır. “Ben” 
ifadesi milleti anlatmak içindir. Şairin “ben” diye söz 
ettiği Türk milletidir, parça bütün ilişkisi içinde mürsel 
mecaz yapılmıştır. Türk milletinin yerine konuşmaktadır 
şair. Türk milletinin duygu ve düşüncelerine tercüman 
olmaktadır. Zaten bu konuda söz hakkı olan, nadir 
kişilerden biri de şairdir. “Ezel” kelimesi bizim için ilk 
anlamından ziyade Türk milletinin tarihte ilk görüldüğü 
zamanı anlatır. Rivayetler şeklinde ifade edilen ve kesin 
olmayan bir tarihtir bu. Kesin olan hür ve bağımsız yaşama 
arzusudur. Sosyolojik bir gerçekliktir; Türk milleti, tarih 
boyunca yaşadığı bütün coğrafyalarda doğrudan sömürge 
olmamış bir millettir. Şairin asıl vurgulamak istediği bu 
sosyal olgudur. Şair bu vurgulamayı güçlendirmek için de 
mübalağa sanatıyla zamanda öncesi olmamak demek olan 
ezel kelimesini kullanır. “Hür yaşarım” ifadesi sonraya 
yöneliktir. Sonrası için vizyoner bir yaklaşım olan ifade; 
emperyaliste köle olmama kararlılığının coşkun bir 
haykırışıdır.  

Her şiirin anlamının oluşmasında bir müteharrik nokta 
vardır. Bu dörtlükteki anlamın şiire dönüşmesi, yazılması 
için elbette bir dayanak, ontolojik bir çıkış noktası gerekir. 
Bu çıkış noktası 10 Ağustos 1920’de imzalanan Sevr 
anlaşmasıdır. Bu anlaşmada milletimize karşı çılgınca 
işgal girişimi hakkı alan batı, esasen bir haçlı ittifakıdır 
bu çılgınlar. Bu çılgın haçlı ittifakının bizi zincire vurması 
ise Sevr iledir. Bu anlaşmaya göre Türk milletine bırakılan 
bölge; Adapazarı, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Afyon, 
Ankara, Çankırı, Kastamonu, Zonguldak, Sinop, Samsun, 
Merzifon, Amasya, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, 
Kayseri gibi küçük ve içeri sıkışmış bir bölgedir. Böylece 



Türk Milleti Anadolu ortasına hapsolacak, zincire vurulmuş 
olacak bir süre sonra da yok edilecektir. Âkif, Sevr‘in esaret 
algısına tepki göstermekte, Türk milletinin ezelden beri hür 
yaşadığını ve ebede kadar da hür yaşama ideali olduğunu 
haykırıyor. 

“Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!” mısraında 
Âkif; Türk milletinin hürriyetini elinden alıp köleleştirilmesinin 
imkânsız olduğunu, çılgın ve zincir ile ifade ediyor. Bu 
anlamda belirtilenleri göze almakla üzerimize gelen batının; 
gerçeği görme yeteneğini kaybettiği, şuurunu yitirdiğini 
anlatıyor. Bu davranışı çılgınlık olarak görüyor. Esirlerin 
zincire vurulması tarihi gerçekliktir. Haçlı ittifakının, Türk 
milletini zincire vurup esir etmek, köleleştirmek isteğine bir 
tepkidir bu ifadeler. Elbette bu neviden delice hareketler şairi 
ve milleti şaşırtmaktadır. “Şaşarım” kelimesinde yapılmak 
istenenin imkânsız oluşu ve akıldan uzak tavrı anlatılır.   

“Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner aşarım;” mısraında 
yukarıda anlatılanlar karşısında bizim ne yapacağımız 
bir manifesto halinde açıklanmıştır. Bu manifestonun özü 
mutlak bir direniştir. Bu sel, coşkun akan, debisini patlatan 
ve önüne çıkan her şeyi sürükleyen, engel tanımayan bir 
yıkım demektir. Önündeki setleri, bentleri yok eder. Şair, sele 
yüklenen iki farklı bakıştan, selin engel tanımayan yönünü ele 
almıştır, yıkıcı ve tahrip edici yönünü değil. Türk milleti tıpkı 
bu özellikteki sel gibidir milli mücadelede. Burada ilginç olan 
şudur: bent sadece suyun akmasını engellemek ya da toplamak 
için yapılmaz, suyu başka bir mecraya yöneltmek için de 
yapılır.  Burada Türk milletini karakteristik özgür çizgiden 
çıkarıp, farkında olsun ya da olmasın, batının hedefleri için 
çalışan bir topluluk haline getirme arzusundan söz edebiliriz. 
(Bu arzunun –maalesef- kısmi de olsa gerçekleştiği de açıkça 
ortada durmaktadır.) Burada kükremiş sel kullanımı ile 
Türk milleti teşbih edilmiştir. Kendisine önerilen role, batılı 
dayatmalara meydan okuyan bir aslan! Şair milleti böyle 
görmektedir.  

“Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.” mısraında 
“engin” kelimesi hem genişlik hem de derinlik anlamlarındadır. 
Milletimizin bir derin-çukurdan feraha ve özgürlüğe ulaştığı 
Ergenekon Destanı’na gönderme vardır. Bu göndermeyle 
telmih yapılmıştır. Yırtmak kesici bir alet olmadan eliyle 
tutup ikiye ayırmak, parçalamak demektir. Özellikle 
seçilmiş bir kelimedir. Yırtmak yerine dağların özellikleri 
dikkate alınarak, yakmak ya da yıkmak da kullanılabilirdi. 
Şair imkânsızlıklara da meydan okumakta, gerektiğinde 
tırnaklarıyla bile bu mücadeleyi yapmaktan söz etmektedir.  
Bu dörtlükte geçen kelimeler birbirine çağrıştırarak çelişen 

kavramlar ve anlamlar taşır. Hür-zincir vurmak, kükremek-
sel bendini çiğnemek aşmak, dağları yırtmak-enginlere 
sığmamak taşmak, hepsi de hürriyete tahdit konulması 
ve bu tahdidin kaldırılması ile ilgili zıt fikirlerin ifadesidir. 
(Çağbayır, İstiklal Marşının Tahlili, 2006). Bu destanda; 
Türkler uzun süre içinde kaldıkları, sığamadıkları, dağların 
arasından demiri eriterek-delerek bir yol açıp çıkmışlardır. 
Mesele özgürlük olunca, Türk milletinin önünde engel yoktur, 
dağları bile eritir yırtar yine de geçer, demektedir şair. 
Ergenekon Destanı kısaca şöyledir: Köktürklerin düşmanları 
birleşip hile ile Köktürkleri yener ve hepsini kılıçtan geçirirler. 
Sadece Köktürk Hanının oğlu ve eşi ile kardeşinin oğlu ve eşi 
kaçabilirler. Bunlar, saklanmak ve korunmak için dağların 
arasında insan yolu düşmez, sadece bir atın zor geçebileceği 
bir yolu olan bir yere sığınırlar. Etrafı yüksek dağlarla 
çevrili bu sulak, yeşillik yere “Ergenekon” adını verirler. 
Kelimenin anlamı “yalçın dağların içi, kenarı” demektir. İki 
aile, burada uzun bir süre kalıp çoğalır, sonra buraya sığmaz 
olurlar. Yapılan istişarede çıkmak ve eski yurtlarına gitmek 
kararı oluşur. Bir demirci, dağın bir yerinde demir madeni 
olduğunu, onu eritirlerse oradan çıkış yolu bulabileceklerini 
söyler. Dağın demirden olan o bölgesine odun ve kömür yığıp 
yakarlar. Dağı eritip çıkış yolu üretir ve özgürlüğe kavuşurlar. 
Önlerine çıkan dostlarla dost olurlar, düşmanları yenerler ve 
atalarının intikamını alıp ata yurtlarına otururlar. 

Bu destandaki anlatının –genel söylemin hilafına- sembolik 
olduğunu düşünmüşümdür hep. Göktürk devletinin yıkılışı, Çin’e 
esir olmaları ve sonra oradan kaçıp Kutluk (2. Göktürk) devletini 
kurmaları bu anlatının gerçek hikâyesi gibi gelmiştir bana. 

Destanda, dış baskılar, düşman-tabiat tarafından sıkıştırılma, 
kuşatılma, sınıra hapsolma gibi sembolik ifadeler, 1920 yılı 
tarihindeki şartlar için de geçerlidir. Bu kötü durumdan 
kurtulmak, olmazı oldurmak demektir. Engelleri aşmak, 
dağları eritmek ve özgürlüğe kavuşmak... “Bu, bir millî özgürlük 
destanıdır. Bu destan ruhu, tarih boyunca Türk milletine 
ilham kaynağı olmuştur. Mehmet Âkif’in bu destandan elbette 
haberi vardı ve bilerek veya bilmeyerek bilinçaltına yerleşmiş 
olan Ergenekon Destanına ait bazı motifler, İstiklal Marşı’na 
yansımıştır”. (Çetin, 2014) 
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KURTULUŞUN MANEVÎ TEMELİ: 
İMAN / PROF. DR. SUAT KIYAK

En başta bu Millî Mücadelenin lideri Mustafa Kemal Paşa 
olmak üzere bu mücadele içinde gerek cephede gerekse cephe 

gerisinde yer alanlar bütün güçlerini düşmanı vatandan 
kovmaya hasretmişlerdir. 

Millî Mücadele, Türk milletinin yedi düvele karşı toplumun 
bütün kesimlerince top yekün verdikleri destansı bir 
mücadeledir. 

En başta bu Millî Mücadelenin lideri Mustafa Kemal Paşa 
olmak üzere bu mücadele içinde gerek cephede gerekse 
cephe gerisinde yer alanlar bütün güçlerini düşmanı 
vatandan kovmaya hasretmişlerdir. 

“Millî Mücadele, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
temellerinden biridir. Bu temel, ülkemizde yaşayan bütün 
insanlarla birlikte atılmıştır. İstiklâl Marşı’mız, o temelin 
şiir diliyle bir anlatımıdır. Buna göre İstikâl Marşı’mız, 
Türk milletinin ortak bir metnidir. Bu metinde ortak 
duygularımız dile getirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’ni anlamak ve sahiplenmek, İstiklâl Marşı’mızı 
doğru anlamakla mümkündür. Onu doğru anlamanın yolu, 
doğduğu tarihsel ve toplumsal bağlamı içinde ele almak ve 
değerlendirmektir”1

10 kıtadan ibaret olan İstiklâl Marşımız’ın 4.kıtasını 
dilimiz döndüğünce çözümlerken o günün şartlarını göz 
önünde bulundurarak bu tahlili yapmak elzemdir diye 
düşünüyorum.

İstiklâl Marşı’nın 4.Kıtası:

Garb’ın 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?

Burada millî şâirin bu kıtadaki ilk mısrasında yer alan 
garb-şark mukayesesi ile söze başlanacak olursa; garb, 
o günün şartlarındaki askeri teknoloji üstünlüğünden 
bahisle, karşımızdaki düşmanların yani batılıların çelik 

1   Duymaz, R., 2014, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 7, s. 1-40

silâhlarındaki üstünlükleri ile Anadolumuz’un garbını 
kuşattıkları, batı Anadolu’dan işgale başladıklarını 
vurgular. Yedi düvele ait düşman orduları batı Anadolu, 
Marmara, İstanbul ve Anadolumuz’un güneyinden 
bütün güçleri ile, birinci cihan harbinde yedi iklimde, 
Çanakkale, Balkanlar, Kafkaslar, Arap Yarımadası, Kuzey 
Afrika’da savaşarak yorgun düşmüş aziz milletimizin 
elindeki Türk’ün son kalesi Anadolu’yu da ele geçirmek 
gayesindedirler.

Marmara Denizi ve Ege Denizi’ne gelmiş düşmanların, 
İngiliz ve Yunanlılar’a ait çelik zırhlı savaş gemileri, 
Anadolu’nun garbî (batı) ufuklarına dizilerek kıyı 
şeridimizi adeta bir duvar gibi kuşattıkları bir dönem. 
Bu gemiler gerek silâh ve teçhizat, top-tüfek vb. çelikten 
üretilenler, gerekse askeri personeli sayısı açısından 
adeta bir çelik duvar gibi bir set oluşturmuştur.

Şâirimiz ikinci mısrada, birinci mısrada ifâde edilen 
maddi/sayısal/teknolojik güç ve üstünlüğe karşı, bu 
unsurlar açısından fakir ve zayıf olan Türk Milleti’nin 
manevî gücünü öne çıkarıyor. 

Bu güç Türk Milleti’nin iman dolu göğsü… Bu göğse sahip 
inanmış Türk askerlerinin aşılmaz, yenilmez bir sınır 
hattı olduğundan bahisle, iman dolu göğüslü askerlerden 
müteşekkil olan bir duvarı çelik zırhlı duvarın karşısına 
koyar.

İki askeri güç, biri teknolojik ve sayısal gücüne dayalı, 
diğeri imana dayalı berideki manevî, ötedeki maddî güç. 

Türk Milleti’nin azîz ve mübârek vatan algısının manevî 
kültüründen beslenmiş ve mayalanmış olduğunu Namık 
Kemâl “Hürriyet Kasidesi”nin bir beyitinde şöyle ifâde 
eder:



Vücûdun kim hamîr-i mâyesi hâk-i vatandır 
Ne gam râh-i vatanda hâk olursa cevr ü mihnetden2

Manevî kültürün mayaladığı ferdler, vücudlarının inşâsında 
vatan toprağını mübârek ve azîz bilirler ve onu düşman 
potinlerinin çiğnemesine gönülleri asla hiç razı olamaz.

Atalarından miras, şüheda kanı ile yoğrulmuş vatan 
toprakları uğruna canını feda edecek duygu ve düşüncede 
olan milletin ferdlerinin bu imanı karşısında çelik duvarların 
dayanabilmesi mümkün değildir, olamaz da !
Yine Namık Kemâl bir diğer beytinde derki:
Biz ol ‘ulvî-nihâdânız ki meydân-ı hamiyyetde 
Bize hâk-i mezâr ehven gelir hâk-i mezelletden3

Hürriyete âşık, esareti asla kabullenmez Türk Milleti için 
esaret zillettir, ölüm esarete yeğlenir. Bu sebeple millet ulvî 
değerleri için, vatan, din, devlet ve millet uğruna, şehâdete 
adeta güle oynaya gidebilecek bir imana, seciyeye sahiptir. 
Bu çerçevede Namık Kemâl şöyle demektedir:

Ne gam pür-âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyyet 
Kaçar mı merd olan bir can içün meydân-ı gayretden4

Yiğitlik ve mertliği karakterinden gelen Türk Milleti meydân-ı 
celadetten (er meydânından asla kaçmaz, karşısındaki gücün 
sayısal büyüklüğü ve sahip olduğu imkânlar kendinden 
kat be kat üstün bile olsa… bu imandan gelen güç bakınız 
Bakara sûresi 249. Âyette nasıl buyruluyor ve muzafferiyyet 
müjdeleniyor: “…Allah'a kavuşacaklarına inananlar ise: "Nice 
az topluluklar, Allah'ın izni ile nice çok topluluklara galip 
gelmiştir. Allah, sabredenlerle beraberdir." dediler”.

Nitekim vatan uğrunda savaşmakla ilgili Bakara 246. 
âyet şöyle: “…Yurtlarımızdan ve çocuklarımızdan 
uzaklaştırıldığımız halde Allah yolunda savaşmayıp da 
ne yapacağız? dediler. Üzerlerine savaş farz kılınınca da, 
içlerinden azı müstesna, yüz çeviriverdiler. Allah zalimleri 
iyi bilmektedir.”

Gerek milletimizin seciyyesi gerekse iman ve inancından 
gelen kültürü karşısında saldırgan köpek sürüsü 
gibi vatanımızı işgale kalkan emperyalist batılıların 

2   Hamurunun mayası vatan toprağı olan vücûdun vatan yolunda eziyet ve sıkıntıdan toprak olursa ne gam? 

3   Biz hamiyet meydanında yüce milletiz ki, bize mezar toprağı (ölüm), ayaklar altında kalan toprak olmaktan daha iyi gelir. (yeğleriz)

4    Hürriyet mücadelesi, korkulu ateş olsa ne gam. Mert olan (bir insan) bir can için gayret meydanından kaçar mı?

5    İleri gazetesi, 23 Eylül 1338/1922

6    Muhittin Nalbantoğlu, İstiklal Marşı’mızın Tarihi, Cem Yayınları, İstanbul 1964

“ulumaları”nın bizi korkutamayacağını, maddî üstünlüğüne 
güvenen düşman güçlerinin bu imanı ve maneviyyatımızı 
boğmasının imkânsızlığını da şiirin 3. mısraında dile getirir 
merhum Mehmet Âkif…

Bu hususta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Kurtuluş 
Savaşımız’ın lideri Mustafa Kemal Paşa ise şöyle demiştir: 
“Gittiğimiz yol bir iman yoludur. Evet, biz on milyonluk küçük 
ve yorgun bir milletiz. Düşmanlarımız ise pek çoktur ve pek 
kavidir. Vakıa riyazî düşünülecek olursa galebe çalmamız 
müşküldür. Fakat bizde olan şey onlarda yoktur. Bizde iman 
kuvveti vardır. Zaten bu mücahede bir iman işidir. İmanı 
kavi olan buraya gelir çalışır. İmanı zayıf olana ihtiyacımız 
yoktur. Biz bin türlü düşmanlarımızın kuvvetine rağmen 
muvaffak olacağız”5

Ve 4. kıtanın son mısraında M. Âkif’in medeniyet kelimesi 
ile kastettiği, sömürgeci, emperyal davranan, zalim ve 
medeniyyet götürme bahanesi ile girdiği her yere kan ve 
gözyaşı götüren batı dünyasıdır. Kendilerini medeni Türkleri 
barbar (!) olarak nitelendirdikleri için de aslında Osmanlı’dan 
Türk Milleti’nin elinde kalan son vatan kalesine 15 Mayıs 
1919’da İzmir’den girerek işgal ettiklerinde, İngiltere destekli 
işgalci Yunanlılar için dönemin İngiliz başvekili Daved Lloyd 
George (1863 – 1945) avam kamarasında yaptığı konuşmada 
şöyle demiştir: “Yunanlılar İzmir’e medeniyet götürüyor. 
Yunan kuvvetleri kendilerinden bekleneni yapmıştır”.6

Garblının (batılının) ahlâkî zafiyetleri, insanî kalitelerinin 
düşüklüğü, erdem ve değerlerini kaybetmiş ve sadece maddî 
teknolojik gücüne dayalı güvenini M.âkif “tek dişi kalmış 
canavar”’a benzetir. 

Dolayısı ile bu hâl üzere olan sürü ahlâklı sömürgeci batılı, 
Türk Milleti için ka’le bile alınamaz, böyle bir güç(!) ve 
topluluktan da asla korkulmaz diyerek Millî şâirimiz şiirini 
4. kıtasını tamamlar.
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İSTİKLÂLİN BEŞİNCİ 
DURAĞINDA… / NURAY ALPER

Mehmet Akif Ersoy’umuzun İstiklâl Marşı da yazıldığı 
dönemin durum ve şartlarına hitap etmenin yanında, 

dönemini aşarak istikbâle seslenmesi, nesilleri 
kucaklaması bakımından önemlidir.

Dönemlerin ve mekânların eserleri vardır. Bir sandığa 
kilitlenen ve ancak müstesna zamanlarda çıkarılacak 
olan antika eşyalar gibi, onlar da üzeri tozlanmış bir 
eşikte bekler. Hatırlanmayı dileyen rüyalar gibi gelsin 
de çıkarsın bizi insan diye bekler. Buna mukabil çağının 
içinden sıyrılarak zamanlara mührünü vuran metinler 
“eser” olma keyfiyetini daha büyük bir erdemle taşır. 
Her dönemde okunan ve tesirini koruyan bu tavır, 
sanatkâr gibi sanat eserini de ölümsüzleştirir. Mehmet 
Akif Ersoy’umuzun İstiklâl Marşı da yazıldığı dönemin 
durum ve şartlarına hitap etmenin yanında, dönemini 
aşarak istikbâle seslenmesi, nesilleri kucaklaması 
bakımından önemlidir. İstiklâl Marşı’nın her birimi 
kendi içinde oluşturduğu bütünlüğü kıtalar arasında 
tesis etmesiyle de dikkatleri üzerinde toplar. Şiirin 
mana kudreti yanında ses dinamiği de bu kalıcılığı temin 
eden hususlar arasındadır. Yazımızda İstiklâl Marşı’nın:

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın…
Kim bilir, belki yarın… belki yarından da yakın.

Mısralarından oluşan beşinci kıtası üzerinde durulmaya 
çalışılacaktır. Samimi ve sarsıcı bir hitapla başlayan 
bu kıta milletinin manevi lideri olan şairin bir fermanı, 
bir buyruğu durumundadır. Irkına ikinci şahıs emir 
kipinde seslenen ve toplumu bir bedende cem eden 
şair burada “çatma kurban olayım çehreni” dediği 
sancağın gölgesinden ayrılmış, yüzünü kaşları çatık bir 
ikazla halkına çevirmiştir. Kıtanın ilk mısraında geçen 
“arkadaş”, “alçaklar”, sakın” gibi hiddet yüklü ifadeler, 
şairin kuşandığı isyan ve heybeti ortaya koyan bir yapı 
sergiler. Nitekim devamındaki mısrada gelen “hayâsız 
akın” da düşmana karşı milletini uyanık durmaya sevk 
eden bu dikkati –öfkeyi yanına alan bir duyuşla- doğrular 
niteliktedir. İstiklâl ve istikbâl şairinin halka, halkının 
öfkeli kelimelerinden ayıklayarak yönelttiği bu ifadeler 

samimiyetin elçileri olarak okunmaya müsaittirler. 
Zira Akif pek çok eserinde ortaya koyduğu üzere daha 
yüksek ve elit kelimeleri tercih edecek bir litaretüre 
sahiptir ancak İstiklâl Marşı sokakta yürüyen, kol kola 
gezen, insanıyla hıçkırıp sevinen kelimelerle yazılır. 
İşte, halka halkın kelimeleri ile ve halkı kucaklayarak 
giden bu tutum, Mehmet Akif’i dönemi içerisinde kanaat 
önderi durumuna yükseltir. 

Beşinci kıtanın ilk mısraında dikkati çeken bir diğer 
detay “uğratma” kelimesinin sakladığı ince manada 
gizlidir. Şair meramını “arkadaş yurdumu alçaklara 
ezdirme sakın” mısraıyla ya da benzer kelimelerle arz 
etseydi mana gibi ses ve akışı da sekteye uğratmaz,

“Feilâtün ( Fâilâtün ) / Feilâtün / Feilâtün / Feilün ( 
Fa'lün )” ölçüsünde herhangi bir bozulmaya sebebiyet 
vermezdi. Ancak düşmanı böyle kudretli bir ifade 
biçimiyle yan yana getirseydi vatanını cılız bir konumda 
bırakmış olurdu. Mehmet Akif ise düşmana karşı 
sergilediği tahammülsüzlüğü “uğratma” kelimesinin 
sakladığı derin anlama hapsetmiş ve böylece düşmanı 
yaklaştırmanın bile dayanılmaz bir ağırlığı olduğunu 
ikrar etmiştir. Tamamlanmamış istiklâl mücadelesinin 
“alçaklık” yakıştırmasıyla ve hiddetle beslendiği bu 
mısra, istikbal levhasında bir ikaz işareti gibi durur. 
Gövdenin hayâsız bir akın ve akışa karşı siper edilmesi 
ise engelleyici bir güç olarak şiirde karşımıza çıkarılır. 
Şairin düşmanın saldırısına karşı koyacak aslı, silah 
ya da cephane gibi maddi unsurlarda aramayıp devam 
edegelen bir savaşta canı cepheye sürmesi imana ve iman 
gücünün salt beden planından çıkarılarak kuvvetli bir 
gövdeye dönüştürülmesine işaret eder. Şair için düşmanı 
durduracak yegâne iktidar milletiyle bütünleşen ferdin 
gövdesidir. Buradaki “gövde” ifadesi “vücudun baş, kol ve 
bacaklar dışında kalan bölümü” olarak okunduğunda da, 
T.D.K.’da geçen ikinci anlamıyla yani “bir şeyin asıl, ana, 
toplu bölümü” üzerinden yorumlandığında da karşımıza 



iman dolu bir göğüs çıkacaktır. Dolayısıyla mısra, 
insanın gönlüne, göğsüne, özüne hitap eden bir içerik 
taşır. Ancak böyle bir siper durumunda “Doğacaktır 
sana va’dettiği günler Hakk’ın/Kim bilir, belki yarın… 
belki yarından da yakın.” Umut, inanç, cesaret… İşte 
kurtuluşun menkıbesini reçete eden ifadeler.

Dörtlüğün “Doğacaktır sana va’dettiği günler 
Hakk’ın/Kim bilir, belki yarın… belki yarından da 
yakın.” mısraları ile yüksek bir ümit ve iman gücü 
kapımızı çalmaktadır. Şair savaş ortamının verdiği 
yeis ve bıkkınlık durumundan çıkarak yorgun halkına 
Hakk’ın vaadiyle seslenmekte, içindeki ümidi sırtını 
Hâlık’a dayayan bir nurla yücelmektedir. Bu mısra 
ile “siper edilecek gövde”nin taşıması gereken mana 
da kendini bütünüyle ortaya koymuş olur. Nitekim 
şairin milletin irfanına sunduğu argüman “Allah’ın 
vaadi”nden başkası değildir. Allah Türk milleti ile 
bir sözleşme mi imzalamıştır yahut şair O’ndan bir 
vahiy mi almıştır? Müspet yanıt vermenin mümkün 
olmadığı bu sorular bizi muazzam bir iman gücüne, 
hudutsuz bir maneviyat deryasına ulaştırmaktadır. 
“Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?”sorusuyla 
başlayan İnşirah Suresi’nde “her zorluktan sonra 
bir kolaylık olduğunu” bildiren Allah, ayetini Hz. 
Muhammed’in nezdinde daralıp bunalan kulunun 
göğsüne bir şifa reçetesi olarak göndermiştir. Keza, 
Nisa Suresi 74. ayette de Allah yolunda savaşanlara, 
şehit düşen yahut yaralananlara yakında büyük 
mükâfatlar verileceği vaat edilmektedir. Kuran’ı 
Kerim’e vâkıf bir şair olan Akif’in şiirini, Allah’ın 
ayetlerinden devşirdiği müjde ve vaatlerle ördüğü 
açık ve nettir. Akif’in açık bir işaret muştusu gibi 
milletine sunduğu gösterge Allah’ın sözlerinden ilham 
alarak ortaya konulmuştur. 

Bir yangın ortasında kaleme alınan bu mısraların 
dünden bu yana tesirini muhafaza edebilmesi 
onun ses ve dil özelliklerine bağlı olduğu kadar, 
içerik kuvvetiyle de alakalıdır. Enkazın altından 
dirilen, kendini küllerinden doğrulan bir milletin 
şiirleştirilmiş hikâyesi olduğu kadar hafızasıdır da bu 
mısralar. Yeter ki ruhuna nüfuz edebilelim.
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ŞEHİTLER YURDU
VATAN / MUSTAFA UÇURUM

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

Mehmet Âkif, İstiklâl Marşı’nı üç temel üzerine 
oturtmuştur, bayrak, vatan, millet. Bu üç değerin tüm 
açılımları bağımsızlığın ve milli mücadelenin de ruhunu 
yansıtmaktadır. Millet kavramı vatansız ve bayraksız 
olmaz. Hepsi de birbirini içten içe besleyen unsurlardır. 
Her birinin ayrı bir manevi değeri vardır. 
Kutsallık kıstaslarını en ince detayına 
kadar baş tacı ederek bir mücadeleden 
başarı ile çıkılabilir. 

“Toprak” kelimesini ele alıp ona 
biçilebilecek en yüksek payeyi 
veriyor Âkif. Sıradanlıktan 
kurtarıyor toprak parçasını. 
Vatan ve şehit kavramlarını 
harmanlayıp, toprak 
parçasının şehitleri bağrına 
sararak vatan olduğuna 
dikkat çekiyor. Böyle olunca 
da bastığı her karış toprağın 
kutsallığını bilecek ve inanacak 
bir nesil; vatanını canı pahasına 
koruyacaktır. 

Âkif bu vurguyu sadece İstiklâl 
Marşı’nda yapmaz. Süleymaniye 
Kürsüsünde şiirinde de benzer bir 
seslenmeyi görmekteyiz. 

Enbiya yurdu bu toprak; şüheda burcu bu yer; 
Bir yıkık türbesinin üstüne Mevla titrer! 
Dışı baştanbaşa bir nesi-i kerimin yâdı; 
İçi boydan boya milyonla şehid ecsadı.

“Kefensiz yatmak” şehitlere has bir durumdur. 
Üzerindeki kanlı elbisesi ile gömülen şehitler aynı 
zamanda şehit kanını da toprak ile buluşturmuş olurlar. 
Şehidin kanı toprakla buluşunca bayrak olur, vatan olur, 

yüreklerde şahlanarak memleket olur.

“İncitme yazıktır atanı” sözü tüm zamanları aşan bir 
evrenselliğe sahiptir bu milletin evlatları için. Zaten Âkif 
ne yazdıysa sadece yaşadığı zamanı değil geniş zamanları 

düşünerek sözünü söylemiştir. Ata kimdir; 
şehitlerdir. Onların incinmesi demek vatanın 

büyük ızdırap duyması anlamına gelir. 
Aziz toprakların hüzne gark olması 

anlamı ortaya çıkar. İncitmemek 
için ataların ruhunu sadece milli 
mücadele döneminde değil her 
zaman temkinli ve bilinçli 
olmak gerekir. Bayrağa saygı 
duyarak ve onun her zaman 
özgürcesine dalgalanması için 
gerektiğinde canını ortaya 
koyarak incitilmez ataların 
ruhu. Vatanın bir karış 
toprağına bile yan bakanlara 
hadlerini bildirerek incitilmez 

şehitlerin aziz ruhları. 

“Cennet vatan” ifadesi ile şehitlik 
mertebesinin değeri bir kez daha 

vurgulanmış oluyor. Şehitlerin 
makamı olan cennet ile vatan burada 

eşdeğer olarak gösteriliyor çünkü ikisi de 
şehitlerini bağrına basmaktadır. 

“Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı” kıyası 
tüm değerlerin üzerinde tutuluyor. Tüm dünyaya 
karşı cennet vatan… “Verme” demek göğsünü siper et, 
canını ortaya koy demektir. Bunu yapacak olan Âkif’in 
“arkadaş” dediği Tük gençliğidir. Savaşta omuz omuza 
çarpışan, şehitlik arzusuyla cepheden cepheye koşan bu 
toprakların gerçek sahibidir şehit olmak isteyenler.
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VATAN GÖKTE KURULUR
YERE İNER YURT OLUR / MURAT ERTAŞ

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şuhedâ fışkıracak toprağı sıksan, şuhedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hüdâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

Türk milleti tarih sahnesinde yok olma tehlikesini 
iliklerine kadar hissettiği, başının sıkıştığı, fetret yaşadığı 
her dönemden şiirle çıkmayı başarmış, Anadolu’nun 
ruh dünyası üzerinden bir silindir gibi geçen Moğol 
istilasından Yunus Emre’nin ve Mevlânâ’nın şiirleriyle, 
Ankara Savaşı ve sonrasındaki fetretten Mevlid-i 
Şerif’le ayağa kalkmıştır. Şiire tutunmuştur Türkler, 
şiirle tutunmuştur özüne; milli kimliğini, ruh dünyasını, 
diyalektiğini, estetiğini, töresini, ahlâkını, dinini, dilini 
şiir zırhıyla muhafaza eylemiştir. Varlığını inşa ettiği gibi 
var oluş mücadelesini de şiirle başarmıştır. İşte 20. asrın 
başında da Türk milleti İstiklâl Marşı’yla düştüğü yerden 
kalkmasını bilmiştir. 

Tam burada altını çizmemiz gereken bir husus var. İstiklâl 
Marşı’nın başka bir adı yok. Diğer milletlerde, devletlerde 
olduğu gibi “milli marş” değil bu yüce metnin adı, “İstiklâl 
Marşı”. Kimin İstiklâli? Türk milletinin istiklâli… 
Dünyadaki marşlar incelendiğinde içinden çıktığı milletin 
inancını, imanını ve ideolojisini veren tek marşın İstiklâl 
Marşı olduğu görülecektir. Bu özellikleriyle İstiklâl Marşı 
Türk milletinin andıdır, amentüsüdür, değişmez tek 
anayasasıdır. 

Türk milleti için hiçbir anayasa, iman dolu göğsüyle 
şehadet şerbetini içen şühedanın yazdığından daha 
kıymetli, önemli ve hakikatli olamaz. “Biz Türkiyeliler” 
diye başlayan her cümlenin altında bu topraklara İstiklâl 
Harbi’ni verdiğimiz düşmanları ortak etme çabası 
yatmaktadır. 93 Harbi’nde, Birinci Cihan Harbi’nde, 
İstiklâl Harbi’nde ve son olarak terör örgütleriyle içerde 
ve dışarda mücadelede o kadar şehidi bu toprakları 
elimizden almaya çalışanlara “Bu topraklar hepimizin!” 
demek için vermedik. Her milletten insanın temel insan 
haklarını ve özgürlüklerini, yasaların müsaade ettiği 
kadarıyla bireysel hukukunu yaşayacağı bu topraklar bin 
yıldır olduğu gibi en son ocak kalana kadar şühedanındır, 
aziz Türk milletinin cennet vatanıdır.

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri meclis 
tarafından, milletin içine sinen ya da sinmeyen birçok 

inkılap, yasa değişikliği, anayasa yapıldı; milletin binlerce 
yıllık kimliği, şuuru büyük yaralar aldı; ancak İstiklâl 
Marşı’nın varlığıyla millet kendisini muhafaza etmesini 
bildi. Bu yönüyle İstiklâl Marşı Türk milletinin ve 
devletinin mevcudiyetinin teminatıdır. İstiklâl Marşı var 
oldukça Türk milleti var olacaktır. O halde İstiklâl Marşı 
aynı zamanda İstikbâl marşımızdır.

Her mısraında millete “ümit” ve “iman” telkin eden, Türk 
istiklâlinin ve istikbâlinin teminatı olan İstiklâl Marşı 
aynı zamanda duadır, Mü’min süresi 60. ayetteki “Bana 
dua edin, duanızı kabul edeyim.” ayetine ilticadır.

İstiklâl Marşı iki dilli bir metindir, şehitler ve şehidoğulları 
arasında geçen bir diyalog, antlaşma, mukabele… İlk iki 
kıta şehitlerin sözü, sonraki iki kıta şehit oğullarının… 
Karşılıklı konuşma ikişerli kıtalar halinde devam eder ve 
on kıtanın altı kıtası şehitlerin diliyle verilir, kalan dört 
kıta ise işgali, direnişi, hali yaşayanların, yaşamakta 
olanların diliyle… Altıncı kıta şehitlerin diliyle kaleme 
alınmıştır ve son mısrasındaki ikaza (Verme, dünyaları 
alsan da bu cennet vatanı) şehit oğulları yedinci kıtayla 
(Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ) cevap 
vermişlerdir.

O vakit marşın “Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki 
fedâ?” mısrasıyla başlayan yedinci kıtasını idrak etmeye 
“şehit” kelimesiyle başlayabiliriz.

Şehit kelimesi herkesin bildiği ilk anlamıyla “Allah yolunda 
ve din uğrunda savaşırken can veren kişi.” İslam'da 
şehitlik pek yüksek bir mertebe olarak kabul edilmiştir. 
Kuran-ı Kerim’de yüce Rabbimiz şehitler için “Siz onları 
ölü sanmayın, onlar diridir buyurmaktadır.” (Al-i İmran 
suresi, 169) Nisa suresinin 4. ve 69. ayetlerinde de 
şehitlerin mertebesinin peygamberler ve sıddıklardan 
sonra geldiği bildirilmiştir. Yine Muhammed suresinin 
46. ve 47. ayetleri şehitlik ile ilgilidir: "Allah yolunda 
öldürülenlere gelince, Allah onların amellerini zayi 
etmez... Allah, onları kendilerine tanıtmış olduğu cennete 
koyacaktır..."



Allah’ın ayetlerine kulak verdiğimizde şairin toprağı sıksan 
şehit fışkıracak dediği vatan bu durumda cennetin ta kendisi 
olmuyor mu? Muhammed suresi öyle demiyor mu? “Allah, 
onları kendilerine tanıtmış olduğu cennete koyacaktır…” Bu 
toprakların her karışında şehit yatıyorsa bu topraklar alelâde 
toprak olmaktan çıkmış cennet olmuştur, cennet vatan... 
“Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı / Düşün altında 
binlerce kefensiz yatanı!” Mithat Cemal Kuntay da “Toprak, 
uğrunda ölen varsa vatandır.” mısrasıyla aynı hakikate 
vurgu yapmıştı. O halde şehitlikle toprağın vatanlaşması, 
cennetleşmesi arasında doğrudan ve sıkı bir bağ var. Orhan 
Şaik Gökyay’ın “Bu Vatan Kimin?” şiirindeki “Bu vatan 
toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır!” 
mısrası şehitlik, vatan ve vatanın sahipleri arasındaki ilişkiyi 
vermesi açısından muazzamdır. Vatanın kime ait olduğuna 
dair en güçlü vurgu yine İstiklâl Marşı’nda geçer: “O benimdir, 
o benim milletimin yıldızıdır ancak!” Türkiye Türklerin 
vatanıdır.

İstiklâl Marşı’nın yedinci kıt’ası sözde soru cümlesinden, 
istifhamdan oluşur. Cevabı bilinen hakikati daha vurgulamak 
için anlamı soru cümlesi kalıbında vermiş Âkif. “Kim bu 
cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?” Üçüncü kıt’adaki 
“Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım!” mısrasında 
olduğu gibi. Evet, ortada bir soru yok esasında, bir teyit var. O 
teyit şudur ki bu toprakları vatan kılan milletin tüm ferdinin 
her zaman vatanları uğruna canlarını seve seve verecek 
olmasıdır. Türk milleti, adına “İ‘lâ-yi Kelimetullâh” dediği, 
Allah’ın adını ve ahkâmını yüceltip hâkim kılmak, tevhidi ve 
dîn-i mübîn-i İslâm’ı tüm insanlığa ulaştırmak gibi bir ulvi ruh 
taşır, toprağı vatan kılarken. Bu nedenle, Rum diyarı olarak 
bilinen Anadolu toprakları Türkün elinde vatanlaşır, cennet 
olur. Ayrıca ilk mısrada geçen “fedâ” bize vatan fedâilerini, 
serdengeçtilerini hatırlatan bir kelimedir. 

Kıt’anın “Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan, şühedâ!” 
mısrasında birinci kıtadaki sözde soru cümlesinin teyidi 
pekiştiriliyor. İşte toprağın altı, bu cennet vatana canını fedâ 
edenlerle, fedailerle dolu. Öyle dolu ki İslâm’ın bayraktarı 
olan bu milletin biraz daha sıkıştırılması, tazyike tutulması 
durumunda toprağın altındaki şehitlerin bile Mehmetçiğin 
yanında cephede olacağına işaret ediliyor. Şehitler ordusu… 
Diğer bir anlamı da vatan için o kadar şehit verildi ki toprakta 
yer kalmadı adeta. Toprak altında kefensiz yatanların 
sıkışıklığı öyle arttı ki zaten “ölü olmayan, hakikatte diri 
olan” şehitler bu sıkışıklığa daha fazla tahammül edemeyip 
bir volkan patlaması gibi yeryüzüne fışkıracak ve vatanın 
savunmasına bizatihi katılacaklardır. Kısacası, sağlarımız 
yok olsa bu toprakları korumaya şehitler yetişir. 

“Hubb’ul-vatan mine’l-iman” (Vatan aşkı imandandır.) 
hikmetince bir müminin en mühim varlığı vatandır. İki cihan 
güneşi peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hicretinin 

ardından müminlerin vatanlaşma serüveni başlamış ve 
müminler vatanlarına kavuştuktan sonra felaha ermişlerdir. 
Vatansızlık durumunda İslâm’ın ahkâmı büyük oranda hayat 
bulamayacaktır. Bu nedenle cândan, cânândan, tüm varlıktan 
daha mühimdir vatan. Vatanı olmayanın dini de kıblesi de 
olmaz. Şair “Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ” derken 
son mısrada tamamlanacak duaya başlangıç yapmaktadır. “…
alsın da Hudâ” ifadesinde bir talep, bir dua başlangıcı vardır. 
Duanın kabulü için adak olarak şair cânı, cânânı, tüm varını 
kurban etmekten çekinmemektedir. Ayrıca asıl hükmün kime 
ait olduğu da “Hudâ” kelimesiyle vurgulanmaktadır. Veren de 
O, alacak olan da O… Hüküm Allah’ın… Hudâ kelimesi Farsçada 
“Tanrı, hükümdar” anlamlarına gelir. Şair, hükümdarın 
huzuruna hediyelerle çıkıp arz u halini hürmetle arz eden bir 
kul pozisyonundadır. 

Furkan suresi 77. ayette hükmün sahibi yüce Allah şöyle 
buyurur: “Kulluğunuz, niyazınız, (duanız, ibadetiniz) olmasa 
Allah size ne diye değer versin!” Türk milleti vatanını 
savunurken en büyük gücü Allah’ın lütfu ve ihsanıdır. Şair 
son mısrada “Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ” 
derken duasını tamamlıyor ve Allah’ın rahmetine, keremine 
sığınıyor. 

10 kıtalık İstiklâl Marşı’nda birinci, beşinci ve sekizinci 
kıtalarda Türkiye’den bahsederken “yurt” kelimesini 
kullanmıştır Mehmet Âkif. “Sönmeden yurdumun üstünde 
tüten en son ocak! / Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma 
sakın! / Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli” Yurt 
kelimesinin Allah’ın hükümlerinin yaşandığı, ezanın 
okunduğu, mabetlerin olduğu; hayânın, edebin, ahlâkın, 
estetik ve diyalektiğin olduğu, ocakların tüttüğü yani törenin 
hayatı kuşattığı yer anlamında kullanıldığını görüyoruz. 
Marşın altıncı ve yedinci kıtasında ise art arda “cennet 
vatan” vurgusu var. “Verme dünyaları alsan da bu cennet 
vatanı / Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ!” 

Bu iki kıtada dinin teorik ve pratik yaşandığı yer anlamındaki 
“yurt” kelimesinden farklı olarak “vatan, cennet vatan” 
kavramlarının “kefensiz yatan, şehid oğlusun, şühedâ, 
cânı, cânânı…” kelimeleriyle beraber anılması dikkat 
çekiyor. Vatan kelimesinin beraber kullanıldığı diğer bir 
kelime de toprak. Altıncı kıtada “Bastığın yerleri ‘toprak’ 
diyerek geçme tanı!” yedinci kıtada ise “Şühedâ fışkıracak, 
‘toprağı’ sıksan şühedâ” İstiklâl Marşı’nda yurt ve vatan 
kelimesini karşılaştırmalı okuduğumuzda vatanın “uğruna 
can verilen toprak” olduğu ortaya çıkar. Türk milleti için 
bir toprak evvelâ uğruna can verilerek vatan kılınır, daha 
sonra orada Allah’ın hükümleri, Türk töresi ile ikâme 
edilen hayatla birlikte toprak yurtlaşır. Yedinci kıtada 
şühedâ vurgusuyla birlikte anılan “vatan” kelimesine hem 
birinci hem dördüncü mısrada yer verilmiştir.
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MABETLEŞEN VATAN / MEHMET PEKTAŞ
Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli: 
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. 
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli, 
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

Mehmet Kaplan, İstiklal Marşı’nın en büyük değeri olarak 
“tarihî” oluşunu gösterir. Ona göre İstiklal Marşı, tekrarı 
mümkün olmayan ve aynı zamanda edebî bir anlam da taşıyan 
“büyük tarihi bir ân”ın eseridir. Akif,  Kaplan’ın ifade ettiği 
ânı, öncesi ve sonrasıyla birlikte bizzat yaşamış; bu sürecin 
yol açtığı bütün duyguları iliklerine kadar hissetmiş bir 
insandır. Safahat’ında ifade ettiği üzere ne söylemişse görüp 
de söylemiş, yaşadıklarıyla şiirini birleştirmiş ve sanatını 
hayatının eseri hâline getirmiştir. Akif’in mizacı ve yaşadığı 
tarihi ân başka türlüsüne müsait de değildir aslında. Üç kıtada 
at koşturan Osmanlı Devleti bitmek bilmeyen savaşlarla 
yorgun düşerken halk fakirleşmiş, değerlerinden uzaklaşmış, 
büyük bir ümitsizliğe, cehalete ve tembelliğe düşmüştür. Akif, 
göçebeyken dünyaya hükmeder hâle gelen koskoca devletin 
parça parça edilişine, uğrunda şehit vere vere vatanlaştırılan 
toprakların birer birer ana vatandan ayrılışına şahit olur. 
Yaşananlar karşısında eli kolu bağlı kalmanın, Müslümanları 
gaflet uykusundan uyandıramamanın ıstırabını yaşar. 
Batı’nın Anadolu topraklarına aç sırtlanlar gibi üşüştüklerini 
görür. Selahaddin-i Eyyubi’lerin, Fatih’lerin yurdunun 
düşman çizmeleri altında çiğnendiği, yüzlerce Müslüman’ın 
şehit edildiğini, binlercesinin işkence gördüğü, ezanların 
susturulduğu, türbelerin tahrip edildiği, kadınların tecavüze 
uğradığı Yunan kumandanın oğlu Sofokles’in, Osman Gazi’nin 
kabrini tekmeleyip “Kalk da milletini kurtar.” diyerek 
pervasızca hareketlerde bulunduğu günleri yaşar. İstiklal 
Marşı, milletin elde kalan son toprak parçasını korumak için 
verdiği mücadeleyi ifade eden böyle bir “tarihî ân”ın eseridir. 
Safahat’taki kimi mısralar Akif’in bir süredir zihninde 
İstiklal Marşı ile yaşadığını gösterir. Tohumları muhtelif 
manzumelerde atılan bu şiir yavaş yavaş şairin zihninde 
olgunlaşır ve kaleme döküleceği zamanı bekler.

İstiklal Marşı özgürlük, din, vatan gibi milletin karakterini 
oluşturan kavramlar etrafında şekillenir. Bu kavramlar 
Ziya Gökalp’in işaret ettiği “Türklerin ruhlarında hükümran 
bulunan” ve maddi kuvvetlere galip gelmelerini sağlayan 
“milli felsefe”yi teşkil eder. Bu değerler çerçevesinden 

bakıldığında İstiklal Marşı’nın 8. kıtası kendisinden önceki 
ve sonraki kıtalarla birlikte yorumlanmaya müsaittir.

İslam’a göre insan, beden olarak yaratıldıktan sonra cismine 
ruhun üflenmesiyle birlikte canlılık kazanır. 7. kıtada 
karşımıza, ruh ve beden bütünlüğü içerisinde diri bir insan 
çıkar. Vatanı için her türlü fedakârlığa hazır olan bu insan, 
şairin ta kendisidir aslında. Şair, “Kim bu cennet vatanın 
uğruna olmaz ki feda?” diyerek cevap beklemeksizin bir soru 
sorar. Çok iyi bilir ki herkes bu cennet vatanın uğruna seve 
seve canını feda eder. Fakat düz bir söyleyiş yerine soru 
yoluyla daha etkili bir ifade kurulur. Buradaki amaç eskilerin 
“istifham” dediği sanatla sözün gücü arttırmaktır.

Akif, bu kıtada yurt sevgisini ön plana çıkararak vatanı 
cennete benzetir. Bu benzetme aynı zamanda onun 
karakterini şekillendiren bir inancın ifadesidir. Onun 
dünyasında vatan sevgisi ve din duygusu birbirine kaynaşmış 
hâldedir. Dörtlüklerde seçilen kelimeler, vatan-din terkibinin 
formülünü verir sanki. Bir tarafta cennet, şüheda, Hüda, ruh, 
ilah, mabed, namahrem, şehadet, vecd, secde, na’ş, arş gibi 
dini çağrışım uyandıran kelimeler yer alırken diğer yanda 
vatan, toprak, can, canan, var, dünya, cüda, feda, yurt, taş 
gibi kelimeler vatanseverlikle ilgili çağrışımlar uyandırır. 
Vatan-din terkibi bin yıllık süreçte İslamiyet’le yoğrulan 
Anadolu topraklarında da benzer şekilde görülür. Anadolu 
insanı vatan savunmasını şehitlik, gazilik kavramlarıyla 
şekillenen dini bir perspektifle algılar. Akif’in yaşadığı tarihî 
ân onu vatan ve dini birlikte düşünmeye sevk eder. Savaşların 
mahiyeti devletlerarası siyasi mücadeleden çıkarak çoktan 
Haçlı-Müslüman mücadelesine dönüşmüştür. Düşman 
askerleri işgal ettikleri yerlerde doğrudan doğruya dini hedef 
almaktadırlar. Yunan başbakanı Gonaris, İngiliz gazetelerine: 
“Biz ehl-i salib harbi yapıyoruz.” şeklinde beyanatlar vererek 
niyetlerini açıkça ifade eder. Hâl böyle olunca vatana karşı 
yapılan her saldırının dine yapılmış olarak algılanması, 
vatan savunmasınınsa İslam’ın müdafaası olarak görülmesi 
kaçınılmaz hâle gelir.



Toprak, vatanın sadece maddî yönünü teşkil eder; vatan 
maddî boyutun arkasında ondan çok daha büyük ve derin bir 
mânâ boyutuna da sahiptir. Vatan toprakları baştanbaşa şehit 
kanlarıyla sulanarak yoğrulmuş, tarihiyle, kültürüyle, inanç 
motifleriyle, mimarisiyle vatanlaşmıştır. Malazgirt Savaşı’ndan 
bugüne uzanan tarihi süreçte bu topraklarda vatan için şehit 
vermeyen tek bir köy, tek bir mahalle bile yoktur desek mübalağa 
etmiş olmayız. Türk milleti sadece Balkan Savaşı’nda 600 binden 
fazla, I. Dünya Savaşı’nda 4 milyondan fazla şehit vermiş, 
İstiklal Savaşı boyunca da şehit vermeye devam etmiştir. Şehit 
mezarlarının her biri birer tapu senedi olarak memleketin en ücra 
köşelerine kadar yayılmış vaziyettir. Öyle ki vatan toprağından 
bir avuç alınıp sıkılsa şehit fışkıracaktır. Akif, Süleymaniye 
Kürsüsünde isimli şiirinde de benzer ifadelere yer verir:

Öyle meşbû’-i şehâdet ki bu öksüz toprak:
Oh, bir sıksa adam otları, kan fışkıracak!

Şair, cennete benzettiği vatanı için sahip olduğu her şeyi feda 
etmeye hazırdır. “Canı cananı bütün varımı” ifadelerine dikkatli 
bakıldığında fedakârlığın boyutları ortaya çıkar. Sözlüklerdeki 
tanıma göre “var”, elde bulunan her şeyi ifade eder. Kendisinden 
bahsedilen her eserde üzerine giyecek paltosu bile olmadığı 
anlatılan Akif’in “bütün varı” nedir? Akif’in kaynaklarda 
geçmeyen ve cennet vatanı için ortaya koyabileceği bir serveti 
mi vardır acaba? “Bütün varımı” ifadesiyle şair maddi bir mal 
varlığını kastetseydi, bunu “canı, cananı” kelimelerinden önce 
söylemeliydi. Zira bir feda etme durumu varsa önce mal, sonra 
canan veya can gelmeydi. Akif, “canı, cananı bütün varımı” 
diyerek sahip olduğu her şeyin canından ve cananından ibaret 
olduğunu anlatır. Bu ifadeleri “canı, cananı” yani “bütün varımı” 
şeklinde okursak galiba şiirin ruhuna daha uygun bir yorum 
yapmış oluruz. Safahat’ında toplum hayatını başarılı şekilde 
yansıtan Akif, bu mısrada içinde yaşadığı toplumu temsil eden 
bir örnek gibidir. Yıllar süren savaşlar sonucu halk fakirleşmiş, 
elde avuçta bir şey kalmamıştır. O dönemde hemen herkesin 
“bütün varı” canından ve cananından ibarettir. Hatta feda edecek 
evlat bile kalmamıştır. Buna rağmen Anadolu’da kurtuluş ateşi 
yanmış, milli heyecan uyanmış ve sineler kaynamaktadır. Bir 
atımlık barutu kalmayan halk, namluya kendini sürer. 

Canını ve cananını vatan uğruna feda etmeye hazır olan 
şairin, bunun karşılığında istediği tek şey cennet vatanından 
ayrılmamaktır. Bir müminin en büyük arzusunun içinde ebediyen 
kalacağı cennete kavuşmak olduğu akla getirilirse şiirdeki duygu 
yoğunluğu daha anlaşılır hâle gelir. 

Şair, tek varlığı olan canını vatan uğruna verirken mezarının 
bu topraklarda kalmasını arzu eder. Böylelikle “Etmesin tek 

vatanımdan beni dünyada cüda.” ifadesi Allah’a edilen bir 
duaya, geride kalanlara bırakılan bir vasiyete dönüşür. Şairi 
endişelendiren şey, yaşamak veya ölmek değil, mezarının vatanda 
yer alıp almayacağıdır. Diğer taraftan şair, canını vatan uğrana 
feda edince şehitlik makamına erişecek ve şüheda zümresine 
dâhil olacaktır. Toprak sıkıldığında içinden fışkıracak şühedadan 
birisi de kendisidir artık. Bedeni vatan toprağına karışacak ve 
vatanda ebediyen kalacaktır. Akif bu duygu ve düşünceleriyle 
milli mücadele için çırpınan tüm yüreklerin sesi olur.

Ölüm sonrasında insanı oluşturan iki temel yapı; ruh ve beden 
birbirinden ayrılır. Burada ölümün mahiyeti önemlidir. Şiirde 
kastedilen ve arzulanan can verme Allah yolundadır ve Kur’an’a 
göre Allah yolunda öldürülenler, diridirler. Al-i İmran Suresi, 
169 ve 170. ayetlerde bu konuda şöyle buyrulur: “Allah yolunda 
öldürülenleri sakın ölüler sanma! Bilâkis onlar diridirler; Allah’ın, 
lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde 
rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından 
gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehid kardeşlerine 
de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini 
duymaktadırlar.” 

Tevbe Suresi 111. ayette ise, Allah yolunda savaşanların canlarının 
ve mallarının cennet karşılığı satın alındığı vurgulanır: “Allah, 
kendi yolunda çarpışırken öldüren ve öldürülen müminlerin 
canlarını ve mallarını, karşılığında cennet vermek üzere satın 
almıştır. Bu, Allah’ın Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da yer almış 
gerçek bir vaadidir. Kim Allah’tan daha fazla sözüne bağlı olabilir! 
O halde yaptığınız bu alışverişten ötürü sevinin. İşte büyük 
bahtiyarlık da budur.”

Hz. Peygamber de pek çok hadisinde şehitliğin önemine vurgu 
yapar. Yalnızca şehitlerin dünyaya dönüp tekrar Allah yolunda 
can vermek istediğini bildirir: 

“Cennete giren hiçbir kimse, yeryüzündeki her şey kendisinin 
olsa dahî dünyaya geri dönmeyi arzu etmez. Sadece şehit, 
gördüğü ileri derecedeki itibar ve ikram sebebiyle tekrar dünyaya 
dönmeyi ve on defa şehit olmayı ister.” 

Şehadetle ilgili dinî kaynakları ve ilahî müjdeleri zihninde 
özümsemiş olan Akif, bunları şair ruhuyla mezcederek Çanakkale 
Şehitleri şiirini vücuda getirir, şehitleri tabiricaizse yere göğe 
sığdıramaz.

Gönlündeki vatan sevgisini hayatın hudutlarına sığdıramayan 
şair, öldükten sonra bile ruhuyla vatanın bekası için endişe 
duymaya devam eder ve Allah’a bu konuda duacıdır. Önceki 
kıtalarda fiili mücadeleye vurgu yaparken Müslümanca bir 
tavırla Allah’ın takdirini göz ardı etmez. Kulluğun ve acziyetin 
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göstergesi olarak duaya yönelir. Bu duada Akif’in istediği tek 
şey mabedinin göğsüne namahrem elinin değmemesidir. Mabet, 
inanan insan için yaratıcıya en yakın olunan mekândır. İnanç 
sahibi insanların gözünde kutsallık kazanan mabet, taş ve 
çimentodan oluşan alelade bir yapı değildir. Orası yaratıcının 
evidir, içeriye temiz olarak ve yalın ayak girilir, içeride dünya 
kelamı konuşulmaz, oturmaya kalkmaya dikkat edilir. Din 
duygusu en yoğun şekilde ve topluluk halinde bu mekânlarda 
yaşanır. Bu mekânlar insanların gözünde dinin cisimleşmiş 
hali gibidir. Buralara duyulan saygı dine duyulan saygıdır, 
buralara yapılan saygısızlık doğrudan doğruya dine yapılmış 
gibi algılanır.

Küçük yaşlardan itibaren cami kültürüyle tanışmış ve bu 
ortamın içerisinde büyümüş olan Akif için mabetler ilerleyen 
yaşlarda birer mücadele sahasına dönüşür. Beyazıt, Fatih, 
Süleymaniye, Zağanos Paşa, Nasrullah gibi camilerde vaazlar 
vererek halkı vatan savunmasına çağırır. Bu vaazlarda vatan-
din terkibi daha belirgin hâle gelir. Akif, vatana karşı yapılan 
saldırıların doğrudan doğruya dini hedef aldığının farkındadır. 
Ezan susarsa yerine çan sesi duyulacağının, hilal inerse yerine 
haç asılacağının farkındadır. Bu yüzden insanları cami yani din 
etrafında birleştirmeye çalışır.

İlk bakışta “Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli” 
dizesiyle düşmanların özellikle dini mekânlara girmemesinin 
vurgulanmış olduğu düşünülebilir. Bir mabedin işgali herhangi 
bir yerin işgalinden çok daha farklı bir anlam taşır. Toplumun 
böyle bir işgale karşı vereceği reaksiyon en üst seviyede 
olacaktır. Diğer taraftan yurdun her köşesinin mabetlerle dolu 
olduğu ve İslam inancına göre ibadet etmek için özel bir mekâna 
ihtiyaç duyulmadığı düşünülürse vatan baştanbaşa mabede 
dönüşür. Abdestli olmak kaydıyla her yerde kıbleye yönelerek 
namaz kılınabilir. Kaldı ki suyun olmadığı yerde teyemmüm 
kolaylığı da sunulmuştur. Dua ve zikir için bu kadarına bile 
ihtiyaç yoktur. Bu açıdan bakıldığında şairin isteğinin herhangi 
bir mabedin korunmasıyla sınırlı kalmayıp yurdun tamamını 
kapsayacak genişlikte olduğu görülür. Nitekim Hz. Peygamber 
bir hadisinde: “Bana yeryüzü mescit yapıldı ve temiz kılındı.” 
buyurur.

Akif bir başka şiirinde yurdun her köşesinin bir mabet olduğunu 
şu dizelerle haykırır:

Ey benim her taşı bir ma’bed-i îman yurdum,
Seni er geç bana mutlak verecek Ma’bûd’um!

Buradan da anlaşıldığı üzere sadece camiler, mescitler değil 
yurdun her karış toprağı, her parça taşı Akif’in kutsalıdır. 
Akif, bir başka şiirinde ise yurdun tamamını “harîm-i nâmûs” 
terkibiyle niteler ve son nefer şehit düşünceye kadar onun tek 
taşının düşmeyeceğini söyler. 

Yurda düşman askerinin girmesi, mabedin göğsüne namahrem 
elinin değmesi anlamına gelir. Buradaki ifadeye göre şair için 
mabet, mahrem bir bayandır. Onun iffetine el uzatılması namus 
meseledir. Gerek Anadolu kelimesiyle ilgili efsane gerekse Türk 
insanın ruhuna işleyen anavatan söylemi akla getirildiğinde 
Akif’in dizeleri daha anlaşılır hâle gelir. Bir insan mahremi olan 
birini nasıl korur kıskanır ve üstüne düşerse vatan için de aynı 
özeni gösterir, göstermelidir.

Mabette ezan okunması oranın faaliyette olduğunu ve 
içerisinde ibadet edildiğini gösterir. Günde beş defa olmak üzere 
mabetlerden semaya yayılan ezanlar dinin kutsallarından 
birisidir. Saat farklarıyla birlikte düşünüldüğünde yurdun 
doğusundan batısına kadar 76 dakikalık bir zaman farkıyla 
dalga dalga ezan sesleri yayılır. Âkif’in Ezanlar şiirinin başına 
koyduğu “İhtilâf-ı metâli sebebiyle küre üzerinde ezansız 
zaman yoktur.” sözü burada hatırlanmalıdır. Ezan bir beldenin 
Müslüman toprağı olduğunu gösteren en önemli simgelerdendir. 
Bu ulvi seda yurdun en doğusundan başlayıp en batısına kadar 
günde beş defa tevhidi ilan ederek âdeta devriye nöbeti tutar. Bu 
ezanların devriyeleri sorunsuz bir şekilde tamamlandığı sürece 
vatan emin ellerdedir. Tıpkı bayrak gibi ezan da özgürlüğü 
simgeler. Bu yüzden şair, ebediyen ezanların yurdun üzerinde 
inlemesini ister. Ezan aynı zamanda şahadeti de içerisinde 
barındırır. Şiirde  ‘şehadet’, hem kelime-i şehadet hem de 
tanıklık anlamına gelecek şekilde iki anlamıyla kullanılır. Diğer 
taraftan Necip Fazıl’ın “Şehadet parmağıdır göğe doğru minare;” 
mısraında ifade ettiği üzere minarelerin şehadet parmağı gibi 
göğe doğru yükseldiğini gözden uzak tutmamak gerekir.

Bir gayrimüslimin Müslüman olması için yapması gereken 
tek şey kelime-i şahadet getirmesidir. Dolasıyla şahadet dinin 
temeli, olmazsa olmazıdır. Bütün İslami yükümlülükler bu 
andan sonra başlar. Müslümanlar son nefeslerini şahadet 
getirerek vermeye çalışırlar. Diğer taraftan ezan doğumu ve 
dirilişi de çağrıştırır. Bir Müslüman çocuğu doğduktan sonra 
ismi kulağına ezan okunarak söylenir.

Akif için ezanın ifade ettiği anlam namaza yönelik bir çağrıdan 
daha ötedir. O, Berlin’de ezansızlığı da yaşamış, mekanik, 
maddeci, insanın ruhunu sıkan çan sesini de duymuştur. Ezanın 
sesini çan sesinin almasından duyduğu korkuyu şiirlerinde 
dile getirir. Bir şiirinde gaflet uykusunda olan insanları âdeta 
sarsarak uyandırmak ve yaklaşan tehlikelere karşı uyarmak 
ister. Ezanın yerini çan sesinin almasından endişe eder. “Ey 
millet-i merhume” hitabıyla şair, milletin sıradan bir uykuda 
olmadığını, adeta ölü gibi yattığını vurgular. Millet-i merhumeyi 
diriltecek ise yine ezan sesleridir.

“Artık ey millet-i merhûme, sabâh oldu uyan!
Sana az geldi ezanlar, diye ötsün mü bu çan?”



Diğer taraftan Akif, ata yurdunun elden çıkışını, 
minarelerin yerlere serilip mabetlerin susmasını, 
mescitlerin meyhane veya kiliseye çevrilmesini de 
görmüştür, elde kalan son vatan toprağının da aynı 
akıbete uğraması onu çok büyük bir korku verir. Bunu 
da şiirlerinde dile getirir:

Sen işin yoksa namaz kılmak için mescid ara...
Kimi câmilerin artık kocaman bir opera;
Kiminin göğsüne haç, boynuna takmışlar çan,
Kimi olmuş balo vermek için alâ meydan!
Vuruyor bando şu karşımda duran minberde;
O, sizin secdeye baş koyduğunuz, mermerde,
Dişi, erkek bir alay murdar ayak dans ediyor;
İşveler, kahkahalar kubbeyi gümbürdetiyor!

9. kıtada, ruh ve bedenden ibaret olan insanın ruhu 
bedenini terk etmiş, geride ceset kalmıştır. Bu cesedin 
durumu bir önceki kıtada bahsedilen emelin gerçekleşip 
gerçekleşmemesine bağlıdır. Şair, aksi bir ihtimali 
düşünmeyip emelinin gerçekleşmesi hâlinde olacakları 
anlatır. Eğer bir mezar taşı olursa, bu mezar taşı vecd ile 
Allah’a secde edecektir. Vecd heyecanla birlikte ortaya 
çıkan coşkunluk ve kendinden geçme, esrime hâlini 
ifade eder. Şair, emeline kavuşmanın verdiği heyecan 
ve duasının kabul olduğunu görmenin huzuru içerisinde 
kendinden geçmiş bir halde, büyük bir şükran duygusu 
içerisinde peş peşe secdelere kapanır. İlk mısradaki 
“varsa” ifadesi bir tereddüdü ifade eder. Tüm şehitlere 
tercüman olan şair, kendi beniyle şehitlerin ruhlarını 
birleştirerek bir mezar taşının olup olmayacağı 
konusunda şüpheyi dile getirir. Zira toprağın altında 
binlerce kefensiz yatan vardır. Şehitlerin kefenlenmeden 
defnedilmeleri bir yana savaş sırasında can verdiği 
halde, kimliği, mezarı bilinmeyen pek çok asker toprak 
altındadır. Bu kıtada vatan uğruna can vermekten 
memnun, vazifesini yapmış olmaktan mutlu bir insanın 
terennümleri göze çarpar.

İstiklal Marşı, bir milletin tarih boyunca karakteri haline 
getirdiği değerlerle örülmüş bir metindir. Bu şiir yazıldığı 
dönemde toplumun duygu ve düşüncelerini tam olarak 
yansıttığı gibi ilerleyen yıllarda da hemen herkese hitap 
edebilmiştir. Ezan çağrısıyla birlikte camilerde toplumun 
her kesiminden insanın çok farklı görüş ve düşüncelere 
sahip olsalar bile omuz omuza saf tutmaları gibi toplumu 
bir araya getirebilmiş ve milletin ortak malı haline 
gelmiştir. İstiklal Marşı, ezanlar yurdumuzun üzerinde 
inlediği sürece, al sancak göklerde yüzdüğü müddetçe 
cennet vatanımızda bağımsızlığımızın sembollerinden 
birisi olarak yaşayacaktır.
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ŞEHİDİN DUASI / ZEYNEP SATİ YALÇIN

Bütün kıtalar müstakil olarak da okunabilirken bir önceki 
kıtanın devamı olarak bitmemiş bir ifadeyi tamamlamak 

üzere yazılmış olan tek kıtası dokuzuncu kıtadır.

İstiklal Marşı’nın bütün kıtaları, ilk kıtadan itibaren gittikçe 
yükselen lirizmi ve mısralara yüklenen derin anlamlarıyla 
birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Bütün kıtalar müstakil olarak da 
okunabilirken bir önceki kıtanın devamı olarak bitmemiş bir 
ifadeyi tamamlamak üzere yazılmış olan tek kıtası dokuzuncu 
kıtadır. Sekizinci kıtada başlayan bir dua vardır, dinin temeli 
sayılan ezan sesinin ebediyen susmaması adına -ki bu, 
özgürlüğün kaybedildiği anlamına gelmektedir- şair Allah’a 
yakarmakta ve dokuzuncu kıtada da bu dua sürmektedir. 
Şair, Allah’a yakarışının aşkınlık noktasındadır ve duasının 
kabul anının gelmesiyle yaşayacağı ruhsal coşkunluğu tam 
anlamıyla bu kıtada hissettiriyor. Sadece dileğinin olmasını 
arzulamakla kalmıyor, dileği gerçekleştikten sonrasını da 
şehidin ruhaniyetine bürünerek onun bilinciyle aktarıyor. 
Güçlü bir gözlemci olarak ruhun vecd hâlinin resmini, burada 
çiziyor adeta. 

Bu yazıda duanın ve şehitliğin kelime anlamlarından yola 
çıkarak ve elbette Akif’in yaşadığı dönem hakkında genel ve 
kısa değinmelerle dokuzuncu kıtayı yorumlamaya çalışacağım.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa - taşım.
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım!

Sözlük anlamı ile dua; “Çağırmak, seslenmek, istemek, 
yardım talep etmek” demektir.1 Her din ve inanışta; inanılan 
yüce bir varlığa karşı sevgi, tazim ve isteme/dileme vardır. 
İnsan kendi gücünün yetmediği yerde fıtri olarak daha üstün 
bulduğu bir başka güçten yardım diler. Semavi dinlerde 
dua; Allah ile doğrudan kurulan irtibattır, kulun yaratıcısı 
ile konuşabilmesi, O’na içini dökmesidir. İslam’da ise dua 
sonucun iyi veya kötü olmasını baştan kabullenerek şuurlu 
bir teslimiyet içinde yapılan vazgeçilmez bir ibadettir. Bu 
1    https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/747/duanin-onemi-nedir-ve-dua-nasil-yapilmalidir-?enc=QisAbR4bAkZg1HImMxXRn5
PJ8DgFEAoa2xtNuyterRk%3d 

2   Bakara Suresi, 186.ayet, Abdülbaki Gölpınarlı, Kur’an-ı Kerim ve Meâli, Elif Kitabevi, 2007

3     https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/%C3%82l-i%20%C4%B0mr%C3%A2n-suresi/462/169-171-ayet-tefsiri 

ibadeti yaparken de Allah’ın icabet edileceğine iman ederek 
dua edilmesi esastır. “Kullarım, sana beni sorarlarsa bilsinler 
ki ben, muhakkak onlara pek yakınım. Beni çağıran, bana dua 
eden kişiye çağırdığı, dua ettiği anda icabet ederim. Artık onlar 
da benim çağırmama koşsunlar, bana inansınlar da doğru yolu 
bulsunlar.”2 Müslüman bir şair olarak Mehmet Akif de kulluk 
bilinciyle acziyetini kabullenmiş, Allah’a yönelmiş, yana 
yakıla yalvarmaktadır. Dört bir yandan muhasara altında 
kalan vatanı için duyduğu derin ıstırabı Allah’a anlatmakta ve 
aziz vatanın kurtulmasını dilemektedir.

İnsanın kutsalları vardır ve kutsalları uğruna savaş 
vermekten çekinmez, öyle ki bu yolda ölmeyi bir şeref 
sayar, herhangi bir kutsalının çiğnenmesini namus meselesi 
olarak görür. Kutsallar içinde de vatan, daima ilk sırada 
gelmektedir, çünkü vatan tek başına bütün kıymetleri içinde 
barındırmaktadır. Öyle ki vatan insanın barındığı evidir, 
kucakladığı ailesidir, büyük sevdasıdır, sığındığı kalesidir, 
inandığı dinidir, incelmiş kalbidir, kadim tarihidir, mezarları 
ve şehitleridir, sanatı ve edebiyatıdır, öz geçmişi ve geleceğidir. 
Kısacası vatan olmadığında her değer ya eksiktir yahut yok 
hükmündedir. Bunca değerli sayılan vatan uğruna şehit 
olmak, insan için boynunun borcu olmaktan öte severek 
koştuğu Allah’tan dilediği bir makamdır. Çünkü İslam’da 
şehitliğin çok özel bir yeri vardır, peygamberlikten sonraki 
en büyük manevi mertebedir, o yüzden gerçek iman sahipleri 
şehit olmak için dua ederler. “Allah yolunda öldürülenleri 
sakın ölüler sanma! Bilâkis onlar diridirler; Allah’ın, lütuf ve 
kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde rableri 
yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek 
ve henüz kendilerine katılmamış olan şehid kardeşlerine 
de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini 
duymaktadırlar.”3



Vatanın kurtulması için büyük umutlarla yakaran şair, 
bunun bedelleri olduğunun bilincindedir, bu yolda sayısız 
canlar verilecektir. Canını feda eden şehitlerin aziz ruhları, 
vatanlarında namahrem eller dolaşmadığında huzura erecektir. 
Çünkü onlar en kıymetli varlıklarını, canlarını ve cananlarını 
gözlerini kırpmadan feda etmişler, vatan kurtulmuş ve 
fedalarına değmiştir. Buna değdiğini gördükleri zaman ancak 
sükûnete kavuşacaklardır. 

Savaş meydanlarındaki şehitler, yıkanmadan kefenlenmeden 
elbiseleri ve kanlarıyla toprağa emanet edilirler. Belki mezar 
taşları dahi olmaz, hatta isimleri bile bilinmez, fakat ayette 
geçtiği üzere ruhaniyetleriyle hayattadırlar. Ne zaman vatan 
selamete kavuşursa, zaten diri oldukları için bu muştuyu 
hissedecekler, sonsuz bir vecd içinde Allah’a binlerce şükür ile 
secde edeceklerdir. Soyut bir varlık olan ruh, somut bir varlık 
olan taş ile birbirinin yerini tutacak şekilde kullanılmıştır. 
Şehitlerin enerjisi öyle güçlüdür ki, taşı bile harekete 
geçirebilecektir; vatanın selameti o kadar mühimdir ki, taşlar 
bile coşkuyla secdeye varıp şükredecektir. Yaralar içinde kalmış 
olan kanlı bedenler, ancak o zaman göğe doğru yükselecek ve 
Allah’ın vaat ettiği gibi sonsuz hayata kavuşacaklardır. 

Şehit, yalnızca savaş meydanında öldürülen kişi değildir, cephe 
gerisinde olan ve haksızca öldürülen her Müslüman’ı kapsar, 
savaş esnasında cephede olamasa da vatanı için tutuşmuş 
gönlüyle evinde, işinde olup Allah için savunmada kalarak vefat 
eden kişileri de şehit olarak düşünürsek her karış toprağımızda 
sayısız şehidimiz yatmaktadır. “Allah yolunda öldürülen mümin 
kişiye şehit denilmektedir. Bu tanımı biraz daha genişleten 
Seyyid Şerif Cürcânî’ (ö. 816/1413) ise şehidi, herhangi bir 
diyet gerektirmeyecek şekilde haksız yere öldürülen, buluğa 
ermiş her temiz Müslüman olarak tanımlar.”4  Vatan, üzerinde 
yaşayan mevcut değerleri kadar, toprağın altındaki sayısız 
şehidiyle gerçekliğini bulur ve toprak, vatan anlamı kazanır. 
Geride kalanların üzerinde her şehidin hakkı vardır, bu hak 
emanet edilen vatanın her şeyden öncelikli olduğunu idrak 
etmekle bir nebze ödenebilir belki ve şehitlerin ruhu ancak o 
zaman şâd olur.

Akif’in duasındaki içtenliği anlamak için onun yaşadığı dönemi 
ve içinde bulunduğu şartları az da olsa bilmek gerekiyor. 
Vaktiyle büyük bir medeniyet kurmuş olan koskoca bir 
4    Hasan KURT, İslam İnancına Göre Şehitlik, C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012, Cilt: XVI, Sayı: 1 Sayfa: 193 

imparatorluğun münevverlerinden biridir Mehmet Akif. Birinci 
dünya savaşının korkunç kıyımlarla, telafi edilemez yıkımlarla 
devam ettiği, dostun düşmanın birbirine karıştığı, netameli bir 
dönemde yaşamıştır. İçten ve dıştan süren saldırılarla usul usul 
devletin toprakları azalmakta, sınırları gittikçe daralmakta 
ve devletin çeşitli düzenlemelerle bir arada tutmaya çalıştığı 
Müslim ve gayrı Müslimler ayrışmakta, ülke dağılmaktadır. 
Akif, her münevver insan gibi içinde bulunulan vahim hâlin 
ve sonrasında olacakların farkındadır. Olanlardan elemle ve 
olacaklardan endişeyle şiirleri, vaazları, duruşu ve yaşamıyla 
elinden geleni yapmakta ve yanık kalbiyle tevekkül içinde 
Allah’a yakarmaktadır. 
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SONSUZLUK MÜHRÜ / NİHAT ÖRS
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

“Ey şanlı hilâl, sen de şafaklar gibi dalgalan! Dökülen 
kanlarımızın hepsi artık helâl olsun. Sana, ırkıma izmihlal 
ebediyen yok. Hürriyet, hür yaşamış bayrağımın hakkıdır. 
İstiklâl, Hakk’a tapan milletimin hakkıdır.”

SONSUZLUK MÜHRÜ

Mehmet Akif, İstiklâl Marşı’mızın son kıtasını beş dize halinde 
yazmış ve şiir, kırk bir dize ile sona ermiştir. Onuncu kıtaya 
kadar vatanın ve milletin içinde bulunduğu sıkıntılı durumlar, 
vatanın kurtulması için yapılması gerekenler anlatılmış, 
Allah’a niyazda bulunulmuş ve milletin ve bayrağın ümit var 
olması için gerekçeler söylenmiştir. 

İstiklal Marşı’mızdaki son dizeler, Türk milletinin ruh 
köklerinden gelen devlet kurma ülküsünün, tarihin her 
döneminde verdiği özgürlük, bağımsızlık mücadelesinin 
zaferle sonuçlanmasının bir ifadesidir. İstanbul’da Sevr 
antlaşmasının imzalandığı, Anadolu’da umutsuzluğun kol 
gezdiği yıllarda Mehmet Akif, hem millete hem de milletin 
ordusuna can suyu olur bu dizelerle. Çünkü o 1913’te yazdığı 
“Âtiyi karanlık görerek azmi bırakmak… Alçak bir ölüm varsa, 
emînim, budur ancak.” mısralarında olduğu gibi mücadeleyi bir 
karakter olarak benimsemiştir ve mücadele sonunda zaferin 
geleceğine inanmıştır. Sonsuza dek var olacak bir milletin ne 
pahasına olursa olsun yok olmayacağına olan bu inanç, son 
kıtada bir zafer müjdesi olarak karşımıza çıkar.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!

Üzerinde dalgalandığı yurdun düşman çizmesi ile 
çiğnenmesinden dolayı çehresini çatan nazlı hilâlin, güneşin 
doğuşundaki aydınlık sabahın şafağında şan ve şerefle 
dalgalanma zamanı artık gelmiştir. Hilâlin, güneşin batışındaki 
kızıllıkla anılan şafak vakti gibi sönüp gideceğinden korkan 
milletin kaygıları sona ermiştir. Mehmet Akif, mecaz-ı 
mürsel (ad aktarması) sanatı yaparak “hilâl” kelimesi ile 
bayrağın bütününü kastetmiştir. “Ey” kelimesi ile bayrağa 
seslenerek nida sanatı yapılmıştır. “Şafaklar” kelimesi de 

gerçek anlamında yani güneşin doğmasından önceki kızıllık 
anlamında kullanılmıştır. Şafağın dalgalanması; güneşin 
ışınlarının dünyaya dağılıp karanlığın üzerine dalga dalga 
gelen aydınlık gibi tasvir edilmesidir. Aydınlık nasıl ki dalga 
dalga yeryüzüne yayılıyorsa bayrak da zaferin aydınlığında 
şafak gibi gururla dalga dalga vatan toprağının semasında 
süzülmektedir. Türk milletinin bayrağının göklere yakışır 
olduğunu bu millet kazandığı zaferle ispat etmiştir artık. 
Bayrak, Türk milletinin ruhudur ve göklere lâyıktır. 

Prof. Dr. Bahaeddin Ögel, bayrağı şöyle ifade eder: “Bayrak 
koruyucu bir ruhtur. O, bir zafer tanrısıdır. Bayrak kutlu ve 
mübarek bir kişi gibidir; kızar, sevinir, kırılır, düşerse onu 
tutanlar da yok olur. Kökü, dibi yerde; başı ise göklerde olan 
bir varlıktır. Göklerde enginleşir, yayılır, yücelir, milletlerin 
soyunun ve kökünün sembolüdür.” 

İstiklal Marşı’mızda iki yerde kullanılan “hilâl”, ayın 
evrelerinden biridir. Yenilik, doğum ve taze hayatın sembolü 
olarak kabul edilir. Ayın eski toplumlarda üstün gücü 
simgelediği hatta tanrı sayıldığı bilinir. Mitolojilerde kutsal 
varlık olarak geçer. Oğuz Kağan Destanı’nda Oğuz Kağan’ın 
çocuklarının adı Gün, Ay ve Yıldız’dır. Uygurlar Mani dinine 
geçtikten sonra “Gök Tengri” yerine “Ay Tengri” demişlerdir. 
Göktürklerin bazı boyları hükümdarlıklarını temsil etmek 
için hilâl damgasını kullanmışlardır. Uygur ve Karahanlı 
bayraklarında hilâl şekli bulunmaktaydı.

Hilâlin kutsal anlam içermesi İslam dininde de önemli bir yer 
tutar. Hilâl, oruç ve haç zamanının tespitinde belirleyicidir. 
Kur’an’da Yüce Allah, ay üzerine yemin eder. Hilâl, Allah’ın 
kudretinin göstergelerinden biri sayılır. Bayraklarda 
kullanılan yeşil zemin üzerine beyaz üç hilâl; Avrupa, Asya 
ve Afrika kıtaları üzerindeki İslâmiyet’in hâkimiyetini ifade 
etmektedir.

Mehmet Akif, milletin zihin haritasında böyle yer alan 
bayrağımızın şanlı olmasını; dünyaya hükmetmesinden, bu 



özellikleri ile bilinmesinden dolayı olduğunu söylüyor. İkinci 
kıtadaki “nazlı hilâl”, artık “şanlı hilâl”dir. Çünkü hilâli mutlu 
edecek zafer kazanılmıştır. Bayrak, dünyada bilinen şanı 
ile göklerde dalgalanmalıdır. “Sen de” vurgusu ile bayrağa 
seslenerek milli mücadele zaferle sonuçlandığından milletin 
kazandığı zaferin dünyaya ispatı olarak şanını göster ve 
göklerde dalgalanmaya devam et, diyor. Bayrağın dalgalanması 
demek bayrağın dalgalandığı toprağın yurt olması demektir. 
Ocakların tütmesi demektir. Dökülen şehit kanlarının hakkının 
verilmesi demektir. Dosta güven düşmana korku vermek 
demektir. Arif Nihat Asya’nın Bayrak şiirindeki “Dalgalandığın 
yerde ne korku ne keder/ Gölgende bana da bana da yer ver.” 
dizelerinde olduğu gibi gelecekten endişe etmeden güvenli bir 
sığınağa sahip olmak demektir. Onun için bayrak dalgalanmalı 
ki millet huzura kavuşup sonsuza dek var olacağına olan inancı 
kuvvetlensin.

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl

Bayrağın dalgalanması için anasını, babasını, yavuklusunu, 
çocuklarını geride bırakan vatan evlatlarının döktükleri 
kanlar bayrağa helâldir artık. Helal etmek, Allah’ı tanık 
tutarak bağışlamak, razı olmak, uygun bulmaktır. Bayrağın 
dalgalanması için dökülen kanlar yerine ulaşmıştır. Kütahya'nın 
Dumlupınar ilçesinde Kurtuluş Savaşı'nda Bursa yolunu soran 
Yunan komutan ve yedi bin askerini bilerek Bursa’ya değil de 
Türk askerlerinin bulunduğu yere yönlendirip büyük kayıp 
vermelerine sağlayan ve Yunan askerlerinin geri dönüşte şehit 
ettiği 14 yaşındaki kahraman 'Sakatların İsmail'in, Fransız 
işgal kuvvetlerine erzak taşıyan yüz elli arabalık konvoyu 
bozguna uğratarak Antep’in kurtuluş mücadelesini başlatan ve 
“Düşman cesedimi çiğnemeden Antep’e giremez!” diyerek süngü 
darbeleriyle bedeni parça parça edilen Şahin Bey’in,  henüz 19 
yaşındayken eşiyle beraber Kuvayı Milliye güçlerine katılan, 
Yunan kuvvetleriyle yapılan birçok çatışmada yer alarak 
yiğitliğiyle silah arkadaşlarına cesaret veren ve yirmi iki 
yaşında şehit olan Makbule Hanım’ın, Kurtuluş Savaşı'nda 
İnebolu'da bulunan cephanelerin Ankara'ya götürülmesinde 
çocuğu ve kağnısıyla yer alırken kış şartları nedeniyle Aralık 
1921'de donarak şehit olan Şerife Bacı’nın ve daha nicelerinin 
hilâlin dalgalanması uğruna döktükleri kan helâl olmuştur. 

“Olsun artık” ifadesi verilen mücadelenin büyüklüğünü ve 
savaşın zaferle sona erdiğini,  bu kutlu zaferde dökülen 
kanların helâl olma vaktinin geldiğini anlatır. “Dökülen 
kanlarımın hepsi” derken de yedisinden yetmişine; erinden 
rütbelisine Türk milletinin bütününü içine alan bir rıza vardır. 
Millet, bayrağına kanını helâl etmiştir. Mehmet Akif, milletin 
kanlarını helâl ettiğini söyleyerek cephe gerisinde askere 
destek veren ve cephede savaşan kahramanlara bir ideal de 
vermektedir. Bayrağa bağlılık, sadece duygu olarak değil kendi 

kanını akıtarak da ispat edilmelidir. İstiklâl Savaşı’nda bu ispat 
edilmiştir. Bundan sonra da Türk milleti aziz kanını bayrak 
uğruna akıtmaktan vazgeçmediği sürece bayrak şanla, şerefle 
dalgalanmaya devam edecektir.

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl

İstiklâl Savaşı kazanılmıştır ve bundan sonra bu mücadeleyi 
verenlerden sonraki nesiller sonsuza dek böyle zor günler 
yaşamayacaktır. Mehmet Akif, bu dizede İstiklal Marşı’nın 
yazıldığı günlerde verilen milli mücadelenin Türk milletinin 
sonsuza dek yaşamasının anahtarı olarak görüyor. Bir 
bakıma savaş meydanlarında çarpışan askerin, ocağının savaş 
sonrasında tütmeyeceği duygusuna kapılan milletin tutunacağı 
dalı işaret ediyor. O dal da kazanılan zaferdir. Savaş devam 
ederken zaferin kazanıldığını söyleyen bu mısralar, milletin 
psikolojisini yükselten mısralardır. Bayrağın kaşlarını çatması 
ebediyete kadar bitmiştir. Kazanılan bu zafer geçici bir zafer 
değildir. Ezici bir zaferdir ve düşman artık bir daha bayrağın bu 
vatan semalarında dalgalanmaması için herhangi bir girişimde 
bulunmaya cesaret edemeyecektir. Milletin kanlarında 
boğulmuştur düşman. Bundan böyle sonsuza dek bayrağa 
da millete de çökme, yıkılma, yok oluş (izmihlal) söz konusu 
değildir.

Mehmet Akif, 30 Ağustos 1922’deki Başkomutanlık Meydan 
Muharebesi’nde bu milletin dünyayı dize getiren kahramanlığını 
görmüş gibi kesin bir dil kullanmıştır bu dizede. Akif’in bu 
dizedeki Türk milletinin sonsuzda dek var olacağı vurgusunu 
Mustafa Kemal, 30 Ağustos 1924’te “Hiç şüphe etmemelidir ki 
yeni Türk Devleti'nin, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri 
burada atıldı. Ebedî hayatı burada taçlandırıldı. Bu sahada 
akan Türk kanları, bu semada uçuşan şehit ruhları, devlet ve 
cumhuriyetimizin ebedî muhafızlarıdır." diyerek belirtmiştir.

Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin sonsuza dek var olması için 
verilmiş bir savaştır, sadece düşmanı vatan toprağından 
çıkaran bir savaş değildir. Akif de bu dize ile bu inanmışlığı 
dünyaya haykırmaktadır.

Mehmet Akif’in bu dizede geçen “ırkıma” kelimesini kullanarak 
“Türk” milletini ırkçılık anlamında öne çıkardığını söylemek 
yanlış olur. Akif, ırkçılığa karşıdır. Zaten Akif şiirlerinde ve 
yazılarında bugünkü anlamda kan ve soy bağı ve yaradılıştan 
gelen üstünlük anlamındaki etnik, siyasi ve ideolojik bir 
kavram olan  “ırkçılık” kelimesini değil, ‘kavmiyet’ kelimesini 
kullanır. Akif’in “Ayrılık hissi nasıl girdi sizin beyninize? /Fikr-i 
kavmiyyeti şeytan mı sokan zihninize?”; “Temelinden yıkacak 
zelzele, kavmiyettir. /Bunu bir lahza unutmak ebedi haybettir.”; 
“Arnavutluk” ne demek? Var mı şeriatta yeri?/Küfr olur, başka 
değil, kavmini sürmek ileri”; “Arap’ın Türk’e; Laz’ın Çerkez’e, 
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yâhud Kürd’e;/Acem’in Çinliye rüçhanı mı varmış? Nerde!”; 
“Müslümanlıkta “anasır” mı olurmuş? Ne gezer!/Fikr-i 
kavmiyeti tel’in ediyor Peygamber” gibi çeşitli şiirlerindeki 
dizelerinde yıkıcı olan kavmiyet anlayışına karşı olduğunu 
görürüz. Akif’in bu dizeleri genellikle Osmanlı’nın dağılmasını 
önlemek amacıyla söylenmiş dizelerdir. 

Ancak Akif, milleti ve milliyeti de reddetmez. İslam’ın çizdiği 
ölçülerdeki millet anlayışını benimsediğini, Sebilüreşad 
Dergisi’nin 380. sayısında şöyle ifade eder: “Binaenaleyh ferdi 
bir amali (isteği), içtimai (toplumsal) ve siyasi telakki etmek 
kavmiyeti istemek ve onu kabule icbar etmek (zorlamak) 
demektir; zira kavmiyet yekdiğerine kaynaşabilen bir takım 
anasırı içtimaiye (toplumsal unsurlar) ve siyasetin birleşmesi; 
yani uzun müddet bir arada yaşamış, aynı lisan ile konuşur, 
müşterek hissiyat ve efkâra(düşünceye) sahip, kendilerine 
mahsus sanat, bir edebiyat vücuda getirmiş, elhasıl diğer 
beşer kümelerinden temayüzlerine (yükselmelerine) medar 
(sebep)olacak ahlaki, ruhani bir hars ibda etmiş (kültür 
ortaya koymuş) fertlerin ittihadından (birliğinden) başka bir 
şey değildir. O halde İslami mebdeleri (prensipleri) milliyeti 
inkâr ediyor, hatta kuvveten düşürüyor, tarzında tefsire 
hiçbir surette imkân yoktur. Kavmiyete alelıtlak (genel 
olarak) muhalif görmek vücudu tasavvur edilecek hataların 
en büyüklerindendir.” 

Milli mücadele yıllarında Akif, İslam’ın son kalesi olarak 
gördüğü bu toprakların elden gitmemesinin tek yolunun Türk 
milletinin var olması olduğunu şiirlerinde çeşitli şekillerde dile 
getirir ve milli kimlik anlamında “Türk” kelimesini kullanır. 
Safahat’ın altıncı bölümü olan Asım’da dört kişi arasındaki 
konuşmalar ve şiirler yer alır. Akif, burada “Türk” kelimesini 
şöyle kullanır: “Yurdu baştanbaşa viraneye dönmüş Türk’ün/
Dünkü şen şatır ocaklar yatıyor yerde bugün"; "Nerde 
Ertuğrul'u koynunda büyütmüş obalar/Hani Osman gibi, 
Orhan gibi babalar?"; "Hocazadem, ne sülükmüş o meğer vay 
canına/Dış bilermiş senelerden beri Türk'ün kanına."; "Neye 
Türk'ün canı yangın, neye millet geridir. Anladık biz bunu az 
çok senelerden beridir." 

1921-22 yıllarında yazdığı ‘Ordunun Duası’  şiirde, "Türk 
eriyiz, silsilemiz kahraman, Müslüman’ız Hakk’a tapan 
Müslüman” dizeleri Akif’in millet anlayışının bir yansımasıdır.

Bir vaizi Süleymaniye kürsüsünde konuşturduğu ve Safahat’ın 
ikinci bölümünü oluşturan “Süleymaniye Kürsüsü” şiirinde 
Akif, beyaz sakallı, temiz yüzlü ihtiyara Türk-İslam diyarını 
ve özellikle İstanbul’u tasvir ettirir. Rusya Türklerinin yani 
bugünkü Türk cumhuriyetlerinin özgürlük mücadelesini 
anlattırır. Hintli bir Müslüman’ın ağzından şu dizeler dökülür: 
“Ah biz hayra yorar unsuru iman değiliz/Hind'in İslam’ını 

pek Türk'e kıyas etmeyiniz”; “Onların Ruh-u şahametle coşan 
kanları var/Bizde yok öyle samimi asabiyet, o damar."

Akif, bu mısraları siyasi ya da ideolojik bir duyarlılıkla 
yazmamıştır. “Irkıma yok izmihlâl’ derken de bu anlamda 
söylememiştir. Akif milleti, ortak kültür ve anlayış etrafında 
bir arada yaşayan topluluk olarak anlamıştır. İstiklâl 
Marşı’nın bu dizesinde de bugünkü anlamda ırkçılık yoktur. 
İstiklâl Marşı Mecliste oylanırken farklı ırklara mensup 
milletvekillerinin ortak oyu ile-bir muhalif oy hariç- kabul 
edilmiş, buradaki “ırk” kelimesi kimseyi rahatsız etmemiştir. 
Bu dizede Akif, bu toprakların vatan yapan ve bundan 
sonra da vatan olarak kalmasını sağlayacak olan belirleyici 
topluluğu kastetmiştir. Bu topluluk da vatan sınırları içinde 
aynı ideal yolunda mücadele eden, aynı bilinçle kuşanan, aynı 
inanca sahip kişilerin oluşturduğu Türk milletidir.

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Türk milletinin bayrağı her zaman hür yaşamış bir milletin 
topraklarında dalgalanmasının verdiği güçle hür yaşamayı 
hak etmektedir. Bayrak, temsil ettiği milletle beraber 
bağımsız olarak yaşar ve dalgalanır. “Hak” kelimesi iki 
anlama gelmektedir. Birincisi, “adalet” ikincisi “Tanrı, Allah” 
anlamıdır. Bunun için bu mısrada bir kelimenin birden çok 
gerçek anlama gelecek biçimde ve yakın anlamdan çok uzak 
anlamı kastedilerek kullanılması sanatı olan tevriye sanatı 
vardır. Son iki dizede “Hakkıdır…” kelimeleri tekrarlandığı 
için tekrir sanatı bulunmaktadır. “Hilâl – izmihlâl – 
hürriyet – istiklâl – millet” kelimeleri arasında anlam ilgisi 
bulunduğundan, tenasüp sanatı bulunmaktadır.

Türk bayrağının bağımsız ve hür bir şekilde yaşaması onun 
tarihten getirdiği bir hakkıdır. Çünkü Türk milleti esaret 
altında yaşayamaz. Haktan yana tavır almış olan tarihin en 
köklü milletlerinden olan bu millet, birçok badireler atlatmış, 
ihanetler görmüş, savaşmış ve varlığını sürdürmüştür. 
Orta Asya Türk yaşantısına bakıldığında hür ve bağımsızlık 
kavramı “oksızlık” olarak nitelenir. Bağımsız yaşamaya 
düşkün olan bu millet gittiği her yerde beylik, hanlık 
kurarak bağımsız yaşamak konusunda ısrarcı olmuştur. 
Bilge Kağan, Türk devletinin ilelebet yaşayacağının hangi 
şartta ortadan kalkabileceğini “Yukarıda gök çökmedikçe, 
aşağıda yer delinmedikçe Türk budununun (milletinin) İl’ini 
(devletini), töresini (kanunlarını) kim bozabilir.” sözüyle 
zihinlere kazımıştır. Bunun için Türk töresindeki “Türk, 
devletsiz olmaz. Türk, esir olmaz. Türk, vatansız olmaz.” 
anlayışı milli mücadelede de kendini göstermiştir. İstiklâl 
Savaşı’ndaki “Ya İstiklâl Ya Ölüm” parolasında, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşı’nda “Ben size taarruz 



emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum”, sözünde bağımsızlıktan başka 
yol olmadığına olan inanç vardır. Akif de vatanın kurtulacağına olan 
inancını hep muhafaza etmiş ve bağımsız bir yurda kavuşacağını 
1922’de yazdığı Balıkesir şiirinde “Ey benim her taşı bir ma’bed-i îman 
yurdum,/Seni er geç bana mutlak verecek Ma’bûd’um!” dizeleriyle de 
dile getirmiştir.

Türk milletin bağımsızlığı hak ettiğinin bir delili de onun Hakk’a tapması 
yani Allah’a olan sarsılmaz inancıdır. Hakk’a tapan milletin istiklâli hak 
etmesi onun aynı zamanda adaletli olduğunu da gösterir. Hüküm sürdüğü 
topraklarda adaleti, güveni hâkim kılan bir millet ancak bağımsızlığı ve 
sonsuza dek var olmayı hak edebilir. İslam öncesi devirlerde Türkler 
kâinatın tek hâkimi, tek ve mutlak kudret sahibi, Gök Tanrı diye 
adlandırılan bir yüce yaratıcıya inanmaktadırlar. Bu inanç sisteminde 
Tanrı mefhumu, kâinatın ve hayatın sahibi, düzenleyicisi, ölüm ve 
hayatın tek sahibi, nimet ve sıkıntıyı veren tek güçtür. O (Tanrı) Bayat 
(Kadim), Mengü (Baki), Bir (Vâhid), Mungsuz-kendi kendine mevcut ve 
sıkıntıdan uzak (Muhalefetü’nL’ilHâvadis), Diri (El Hayy), Erkli (İrade 
sahibi) ve Ogan (Kudret sahibi) olan, Törütgen (el Halik-yaratıcı) ve 
yarattıklarına hitap eden, konuşan (Kelâm sahibi), Vâcibü’l Vücûd bir 
varlıktır.1 Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra bütün varlıklarını 
bu yola adamışlardır. Haçlı seferlerini göğüsleyen millet, Türk milletidir. 
Kurtuluş Savaşı da Müslüman bir milletin Müslümanların yaşadığı 
yurdu korumak adına dünya milletlerine karşı verdiği bir mücadeledir. 
Yahya Kemal 26 Ağustos 1922’de yazdığı şiirinde bunu şöyle ifade eder: 
“Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi,/Senin uğrunda ölen ordu 
budur ya Rabbi,/Ta ki, yükselen ezanlarla müeyyed namın/Galib et, 
çünkü bu son ordusudur İslâm’ın.”

Mustafa Kemal Atatürk, konuşmalarında zaman zaman İstiklal 
Marşı’mızla alakalı görüşlerini anlatmıştır. Onlardan biri şöyledir: 
“Bu marşın istiklâl davamızı anlatışı cihetinden büyük bir manası 
vardır. Benim en beğendiğim parçası da budur: ‘Hakkıdır hür yaşamış 
bayrağımın hürriyet/Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.’ Benim 
bu milletten daima hatırlamasını istediğim vecizeler işte bunlardır.”

Mehmet Akif Ersoy,  bu ölümsüz eserle Türk milletinin milli mutabakat 
metnini yazmıştır. Bizler bu marşı her okuduğumuzda aynı amaca, aynı 
hedefe aynı bayrak altında yaşayarak ulaşacağımıza olan inancımızı 
tazeliyoruz. İstiklâl Marşı’mız, bu topraklara bu milletin mührünü 
sonsuzda kadar silinmeyecek şekilde vurmuştur. Nihat Sami Banarlı, 
İstiklâl Marşı’mız için şu muhteşem tespiti yapar: “Bu marş, Türk 
milleti gibi hürlük ve hükümranlık vasıflarıyla yaratılmış bir milletin, 
bir gün, bir “istiklâl mücadelesi” yapmak zorunda kalışındaki muazzam 
tezadı yakından kavramış, destan ruhlu bir sanatkârın heybetli 
terennümüdür.”

1   S. Başer, Kutadgu Bilig’de Kut ve Töre, İrfan Yayınları, İstanbul 2011, s. 15.
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MARŞIN İSTİKLALİ / MEHMET OKUMUŞ

Aristo, Poetika’sında “ne de olsa varlığı ve yokluğu hissedilmeyen şey, 
bütünün bir parçası değildir” diyor. Akif ve İstiklal Marşı, -ozan ve şiiri- 

varlık ve yokluk ikilemiyle karşı karşıya kalındığında nasıl bir usul ortaya 
konulması gerektiğinin mısra mısra, kıta kıta şerhidir.

Şiirin ne olduğu ve/veya ne olmadığına dair yazılan ilk eserin 
büyük feylesof Aristo’nun ‘Poetika’sı olduğunu biliyoruz. O, 
kendinden sonraki bütün zamanları, -felsefeyi – filozofları- 
etkileyen düşünce tarihinin mihenk taşlarından biriydi. Şair 
ve şiir üzerine bugüne kadar söylenen, yazılan, düşünülenlerin 
Aristo’dan neşet ettiğini söylemek ya da ondan tekâmül 
ettiğini söylemek yanlış olmaz. Aristo’nun bildiğimiz kadarıyla 
şiir yazmışlığı yoktu. (o günün şartlarında metinler şiirsel 
bir formda yazılıyordu, felsefe dâhil) Buna mukabil poetika 
üzerine mufassal bir kitap yazması oldukça ilginç. 

Aristo, tüm sanatların birer taklit olduğu kabulüyle başlıyor 
poetika’ya. Şiirin de; insanın tabiatında var olan taklit etme 
güdüsünden, taklit edilen nesnenin bilgisini öğrenme isteği 
ya da taklit edenin yeteneğini kavrama arzusundan ve yine 
insanın tabiatında var olan harmoni ve ritim duygusunun 
dışavurumundan zuhur ettiğini iddia ediyor. 

Poetika’da sadece şair ve şiirle ilgili bilgiye erişmiyoruz. Aynı 
zamanda “erdem", "ahlak", "insan doğası" gibi arke kavramlarla 
şair ve şiir arasındaki bağ ve bağlantı da kitabın temas ettiği 
ana konulardan.  Aristo “ozan, bir dize yapımcısından çok, bir 
öykü yapımcısı olmalıdır; çünkü taklit ettiği ölçüde ozandır o; 
taklit ettiği şey de eylemlerdir” sözünden de anlaşılacağı gibi 
şairliğin erdemin, ahlakın, insan doğasının beslediği bir taklit 
olmasını salıklar. 

Her milletin, Aristo’nun ozan tanımına yaklaşan yahut 
tanımına uyan şairi/şairleri vardır. Mensubu olduğu 
toplumun mukallidi değil ama taklidi olan bir ozanı muhakkak 
bulunur. İnsanteklerinden oluşan toplumsal ruhu, şuurundaki 
ahlak yasalarıyla şerh edip harfe, heceye, kelimeye, şiire ve 
söze döken birileri muhakkak yaşar. Varlık sahnesine çıkan/
çıkarılan hiçbir şeyin izi silinmiyor. Asırlar önce yok olmuş bir 
dil bütünüyle ortadan kalkmıyor mesela. Dünyanın herhangi 
bir köşesinde mutlaka bir bileni bulunuyor. Veya konuşanı... 
Yahut kullandığımız kelimelerin arasına sığınan kelimeleri... 

Mizacın da böyle olduğu kanaatindeyim. Üzerinden ne kadar 
yıl, asır geçerse geçsin ne insana ait mizaç, ne de toplumsal 
mizaç ya da bu ikisinin birikmesiyle ortaya çıkan maneviyat 
asla yok olmuyor. Yani hiçbir şey hayattan düşmüyor. 

Bir ozan olarak Mehmet Akif Ersoy ve bir şiirden çok daha 
fazlası olan İstiklal Marşı da böyle… Aristo’nun Poetika’sında 
izah ettiği ozan ahlakı ve ozan erdemi Akif’in hayatının 
bütününde egemen olan bir tutum. Akif, birinci Cihan Harbi, 
savaş sonrası, Türkiye’nin kurtuluş mücadelesi, inançlar, 
milli değerler, toplumsal dönüşüm vs. gibi 19. 20. Yüzyılın 
mihenk taşlarıyla ihtişamlı bir duvar ördü. Hassasiyet 
harcıyla… İstiklal Marşı da Akif’in, sığınmak ve koru(n)mak 
için bulunduğu yerin etrafına ördüğü duvarın eşik taşı… Ve 
buradan ancak ihtimamla geçerek duvarın ötesine ulaşmak 
mümkün. 

Akif, bir taklit. Topraklarıyla birlikte, ruhu da esir edilmek 
ve istilaya açılmak istenen bir coğrafyanın, o coğrafyada 
yaşayan insanların ete, kemiğe bürünmüş hali. Oranın ve 
onların, esarete ve istilaya karşı çıkışının ayaklı ve sesli hâli 
Akif. İstiklal Marşı da bu esaret ve istilaya karşı çıkanların 
savunma seslerinden mürekkep bir ses. Korkma, nidası ve 
tesellisiyle başlayan İstiklal Marşı, başından sonuna kadar 
aynı ses tonuyla nida ve tesellisini devam ettiriyor. Her 
yer ve şartta, hem bağıra bağıra hem de içerden usul usul 
okunan bir poetik ses, İstiklal Marşı’mız. Mehmet Akif Ersoy, 
yazdığı – konuştuğu ile, mücadelesi – kavgası ile, tutumu 
ve davranışı ile dünyada pek az ozana nasip olan bir taklit. 
Kendi milletinin ve milliyetinin taklidi. Üstelik, insaniyetiyle, 
İslamiyet’iyle. Erdem, ahlak, irfan, şahsiyet, aktöre, cidal, 
haykırış, yortsavul: daha pek çok hissiyatın taklidi de İstiklal 
Marşı… Yani Türk Milletinin ses ve sedasının taklidi. Varlık 
atlasındaki yerimizi çöle çevirmeye çalışanlara, milletin her 
bir ferdinin kalbinden, aklından, şuurundan ve niyetinden 
geçen; kimisinin yutkunarak söylediği, kiminin fısıldadığı, 
kiminin kılıcından çıkan sesi tercüme ediyor İstiklal Marşımız. 



Bundan bir asır önce hanemizi yakıp – yıkmaya gelenlere karşı, 
Türk Milletinin derin bir nefes alıp, hep bir ağızdan; ‘ben ezelden 
beridir hür yaşadım, hür yaşarım’ın haberidir. 

O gün inancı, imanı, bayrağı, şahadeti, toprağı, istiklali, hürriyeti, 
Hakk’ı, canı, cananı daha pek çok kutsiyeti dile getiren Marşımız, 
bugün de yine hanemize musallat olanlar için muhteşem bir 
uyarı olmaya devam ediyor. 

Aristo, Poetika’sında “ne de olsa varlığı ve yokluğu hissedilmeyen 
şey, bütünün bir parçası değildir” diyor. Akif ve İstiklal 
Marşı, -ozan ve şiiri- varlık ve yokluk ikilemiyle karşı karşıya 
kalındığında nasıl bir usul ortaya konulması gerektiğinin mısra 
mısra, kıta kıta şerhidir. 

Bunun yanında eşimize, kardeşimize, ailemize, dostumuza, 
sevdiğimize; evimize, barkımıza, ülkemize, toprağımıza; 
inancımıza, itikadımıza yönelik her türlü tehdide karşı hep bir 
ağızdan okuyacağımız manifesto, İstiklal Marşı. Her ne kadar 
bir marş olsa da bugün ve yarın güzel olan her şeye çağırmak 
için de okunabilecek bir ozanaeseri olarak dimağımızda daima 
duracaktır.
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İSTİKLÂL MARŞI VE 
AÇIKLAMASI / PROF. DR. ÖZER ŞENÖDEYİCİ

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.

Şair birinci dörtlükte şafaklarda dalgalanan kırmızı sancağın 
asla inmeyeceğini söylüyor ve Türk milletine bu inancını, 
“korkma!” diyerek belirtiyor. Birinci dizedeki “yüzen” 
kelimesi “dalgalanan” karşılığında kullanılmıştır. Şair, 
bayrağın, yurdumuzun üstünde tüten en son ocağın söndüğü 
ana kadar dalgalanışına devam edeceğini söylerken, Türk 
milletinin son ferdine kadar bayrağını ve onun ifade ettiği 
değerleri yaşatacağını dile getiriyor. Son vatan evladı kalana 
kadar hürriyet mücadelesi devam edecektir. Halk arasında 
şöyle bir inanç vardır: Yaşayan her varlığın gökte bir yıldızı 
bulunmaktadır. O canlı öldüğünde gökteki yıldızı da söner, 
kayıp gider. Türk milletinin yıldızı ise bayrağında bulunan 
yıldızdır. Şairimiz, milletimize ait o yıldızın asla gökten 
inmeyeceğini, daima parlayacağını ifade etmiştir. Türk milleti, 
yaşamaya devam edecektir. Ona ait yıldız gökte baki kalırken, 
sönük, silik olmayacaktır; parlayarak, temsil ettiği değerlerin 
yüceliğini haykıracaktır. 

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!

İkinci dörtlükte bayrak, nazlı bir hilale benzetilmiştir. O, 
göklerde nazlı bir güzel gibi salınmaktadır. Ancak, bayrak 
Türk milletine kızgındır; kaşlarını çatmıştır. Çünkü büyük 
bir milletin bayrağı olarak bağımsızlığı istemektedir. İstiklal 
Marşı’nın yazıldığı dönem göz önüne alındığında, bayrağa 
yüklenen bu ruh hali anlaşılabilir. İstiklal bir an önce 
kazanılmalıdır ve ay yıldız göklerde özgürce dalgalanmalıdır. 
Hilalin çatılmış bir kaşa benzetilmesi, aynı zamanda şekilsel 
bir ilişkiyi de düşündürür. Yıldız göz olarak kabul edilirse, 
hilal de onun üzerinde çatılmış bir kaşı andırır. Ayrıca “hilal” 
kelimesi ile ad aktarması yapılmıştır. Hilal, bayrağın bir 
parçasıdır. Parça söylenerek, o parçanın ait olduğu bütün 
kast edilmiştir. Şair, bayrağından milletine kızmamasını 
istiyor. Yoksa onun uğruna dökülen kanların kendisine helal 
olmayacağını söylüyor. Bayrağın rengi şehitlerin kanlarından 
gelmektedir. Hatta kan üzerine düşen ay ve yıldız imgesinin 
kaynağı “Dandanakan Savaşı (1040)”na kadar götürülür. 
Son dizede şair, bağımsızlığın Türk milletinin tabii bir hakkı 
olduğunu söylüyor. Türkler, tarihin eski çağlarından beri 
özgür yaşamışlar, asla başka milletlerin egemenliği altına 

girmemişlerdir. Kurtuluş Savaşı’nın sürdüğü tarihlerde 
Türklüğün son kalesi olan Anadolu coğrafyası tehdit altındadır. 
Şair, içinde bulunulan kötü şartlara rağmen, bağımsızlık adına 
verilen mücadelenin başarıya ulaşacağından, her Türk evladı 
gibi, emindir.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Şair, üçüncü dörtlükte ezelden beri bağımsız yaşamış bir 
milletin ferdi olduğunu vurguluyor. “Ben” zamiri etrafında 
Türk milletinin tarihi seyri içinde yaşamış ve yaşamakta olan 
bütün fertlerinin duyguları dile getirilmektedir. Tarihin en eski 
zamanlarından beri özgür yaşamayı başarabilmiş ve bunu bir 
karakter özelliği haline getirmiş bir milletin bağımsızlığına 
ancak çıldırmış olanlar göz dikebilir. Şairin hürriyet aşkını 
elinden almaya, onu zincire vurmaya kalkanlar, akıl dışı bir 
işin peşinde koşmaktadırlar. Bağımsız yaşamayı bir karakter 
haline getiren Türk milleti, özgürlüğünü elinden almak 
isteyenlere karşı kükremiş bir sel gibidir. Karşısına çıkan 
setler aşılmaz gibi görünse de onları ezip geçer. Özgürlüğün 
verdiği coşkunluk öylesine şiddetlidir ki, bu coşkunluk dağları 
yırtar, enginlere sığmaz.

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?

Şair, dördüncü dörtlükte bağımsızlık için mücadele veren 
milletine seslenmektedir. Batı ufuklarından gelen amansız 
saldırı her ne kadar teknik açıdan üstünse de; üstün silahlara 
karşı şairin elinde inanç dolu insanların imanları kadar 
sağlam sınırları vardır. Bu sınırlar, canlarını idealleri uğruna 
hiç düşünmeyerek feda edenler tarafından korunmaktadır. 
Bir yanda inançlı insanlar, diğer yanda ise çelik kadar güçlü 
ancak bir o kadar da soğuk bir duvar... Zafere olan inanç asla 
mücadeleyi bırakmaz ve sonunda istediğini elde eder. Nitekim 
“Milli Mücadele”mizde böyle olmuştur. Dörtlükte “medeniyet”, 
tek dişi kalmış bir canavara benzetilmiştir. Elinde teknik 
üstünlük barındıran ancak ruhtan mahrum olan bu canavar, 



şairin ve onun gibi bağımsızlığı için mücadele veren insanların 
cesaretini kırmamalıdır. Medeniyet maskesi altındaki canavar, 
ulurcasına haykırıp gözdağı vermeye çalışmaktadır. Ancak şair, 
bu ulumanın bağımsızlığa inanmış milletini yıldırmayacağından 
son derece emindir. Çünkü gerçekte bu canavar korkutacak bir 
güce bile sahip değildir. Kalan tek dişiyle, koparamayacağı bir 
lokmaya göz dikmiştir ki bu lokma Türk milletinin egemenliğidir. 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Şair beşinci dörtlükte bağımsızlık için savaşan vatan evlatlarına 
sesleniyor. Onlardan, ne pahasına olursa olsun alçakların kutsal 
olan vatan topraklarına girmelerine engel olmalarını istiyor. 
Türk topraklarına yapılan haksız ve edepsiz saldırının durması 
için, onlardan gerekirse gövdelerini siper etmelerini istiyor. 
Böyle yaptıkları taktirde Tanrı’nın onlara vaat ettiği özgür 
günler gelecektir. Hatta zafere o kadar yaklaşılmıştır ki vaat edilen 
bu günler gelmek üzeredir. Bağımsızlık adına verilen mücadele 
başarıya yaklaşmıştır. Burada İstiklal Marşı’nın yazıldığı dönemde 
milli mücadelenin hala devam ettiğini ve cephede savaşın hala 
sürdüğünü göz önünde bulundurmak gerekir.

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

Şair bu dörtlükte bağımsızlık için mücadele veren vatan 
evlatlarına seslenmeye devam ediyor. Onların, uğruna canlarını 
feda ettikleri toprakların kutsallığından bahsediyor. Bu toprakları 
vatan haline getiren şehitlerin emanetine zeval getirmemelerini 
istiyor. Hiçbir toprak parçası, uğruna kan dökülmeden “vatan” 
haline gelemez. Türkler de üzerinde yaşadıkları topraklar için 
çok kan akıtmış, çok can vermişlerdir. Öyle ki her karış toprağın 
mayasına şehit kanı karışmıştır. İstiklal Marşı’nın yazıldığı milli 
mücadele döneminde bağımsızlık için savaşanlar, kimi zaman 
kefensiz ve isimsizce gömülen şehitlerin torunlarıdır. Atalarının 
emanetini dünyayı verseler değiştirmemelidirler. Ne olursa 
olsun vatan topraklarına düşman ayağı bastırılmamalıdır.

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.

Şair yedinci dörtlükte seslenişine devam ediyor. Bu vatan 
cennet kadar güzeldir. Onun uğruna can feda etmek kadar doğal 
bir şey olamaz. Her karışı şehit kanlarıyla sulanmıştır; şair bu 
durumu heyecanın doğurduğu bir mübalağa ile “toprağı sıksan 
şehitler fışkıracak” diyerek dile getirmiş. Şair son iki dizede 
Tanrı’ya yalvarıyor. Her şeyini kaybetse de vatanından asla 
vazgeçemeyeceğini söylüyor. Şair, Tanrı’dan canını, sevdiğini 
ve bütün varlığını almasını; ancak kendisini vatanından 
ayırmamasını istiyor. Her sevgiden üstün tuttuğu vatan 
sevgisini bu şekilde dile getiriyor. Eskiler, vatan sevgisinin 

imandan geldiğini söylemişler, vatan olarak kabul edilen 
toprakların kutsallığından şüphe duymamışlardır. 

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

Sekizinci dörtlükte, Tanrı’ya yalvarış devam ediyor. Şairin 
Tanrı’dan tek bir isteği vardır. İbadet edilen yerlere, yabancıların 
elleri değmemelidir. Türkler, Anadolu coğrafyasında yaşadıkları 
bin sene zarfında dinlerinin gereği olarak mabetler inşa etmişler, 
birlik ve beraberliklerini uzun müddet bu ibadethanelerde 
pekiştirmişlerdir. Türk milleti, bağımsızlık mücadelesini bir 
başka medeniyet dairesine mensup devletlere karşı yürütürken 
birlik ve beraberliği temsil etmesi amacıyla şairimizin, dini 
motifleri ön plana çıkarması doğaldır. Çünkü bağımsızlık adına 
yapılan savaşların, manevi bir temeli de vardır. Bu sebeple, 
asırlarca mabetlerde okunan ve dinin temeli olan “ezan” motifi 
ön plana çıkarılmış ve ezan seslerinin sonsuza kadar yurdun 
üstünde inlemesi temenni edilmiş. 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Şair, dokuzuncu dörtlükte, ettiği duaların kabul olarak milletinin 
bağımsızlığa ulaştığı anda nasıl mutlu olacağını bir şehidin 
ağzından dile getiriyor: Eğer mezarının başucunda bir mezar 
taşı olursa, bu taş bile onun minnetinin bir ifadesi olarak secdeye 
varacaktır. Şair, burada savaş meydanlarında ölenlerin, kimi 
zaman isimsiz, mezar taşsız, törensiz ve sessiz sedasız toprağa 
verildiklerine dikkati çekiyor. Aynı coşkunluğun bir neticesi 
olarak şehit, yaralarından kanlar boşalmak suretiyle manevi 
bir şekilde arşa kadar yükselecektir. Halk inancına göre, göğün 
en yüksek ve en kutsal yeri “arş” adı verilen manevi katmandır. 
Burada şair, bağımsızlık için can verenlerin sabırsızlıkla, 
amaçladıkları sonucu beklediklerini belirtmek istemiş. Verilen 
mücadele, başarıyla sonuçlandığı zaman şehitler boşuna ölmüş 
olmayacaklardır. 

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!

Son beş dizede şair, tekrar, bayrağına sesleniyor. Bayrak tıpkı 
kırmızı şafaklar gibi dalgalanmalıdır. Onun uğruna dökülen 
kanlar heba olmamalıdır, verilen canlar boşa çıkmamalıdır. O, 
kırmızı ve engin şafaklarda milletinin özgürlük sembolü olarak 
dalgalandığında şehit kanları kendisine helal olacaktır. Şairin 
bayrağı ve milleti sonsuza kadar çöküş, yıkılış yaşamayacaktır. 
Çünkü hürriyet, ezelden beri hür yaşamış bir bayrağın en doğal 
hakkıdır. Aynı şekilde, Hakk’a tapan Türk milleti de bağımsızlığı 
tabii bir hak olarak yaşamalıdır. İnanmak ve inancını yaşamak 
da özgür olmayı gerektirir.
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İSTİKLÂL MARŞI'NDA GEÇEN BAZI 
KELİMELER İÇİN CANLI SÖZLÜK
ÇALIŞMASI / DR. FAZIL ÖZDEN
1. Şafak: Güneş doğmadan az önce 
beliren aydınlık.

Şafak
Her sabah ufukta beliren aydınlık
Hürmet eder, Türk’ün Bayrağına
Baksın, görsün, anlasın ki insanlık
İzinsiz gölge düşemez, Türk’ün toprağına

2. Al sancak: Türk Bayrağı

Al sancak
Türk Bayrağı; özgür yüzer semada 
Söndürmez şafakları, ışık olur, gül olur
Bu vatana ömür verdi şüheda
Dindirmez ezanları, okur şeyda bülbül 
olur 

3. Yurt: Bir halkın üzerinde yaşadığı, 
kültürünü oluşturduğu toprak parçası, 
vatan / Memleket

Yurt
Vatan kıldı kutsal bilip toprağı 
Türkoğlu dünyaya geldi geleli
İman ve kültür ile işleyerek bayrağı
Gölgesine uğratmadı alçağı 

Bu vatan benim dedi
Kurda kuşa dinletti
Emrediyor dinim dedi
Dağı taşı, ezan ile inletti

4. Ocak: İçinde ateş yakılan, ısınma, 
yemek pişirme, ısıtma gibi amaçlarla 
kullanılan yer / Ev, aile, soy.

Ocak
Ateş mi yanıyor içinde senin
Nazlı nazlı tütüyorsun nazenin
Artık bırak nazı, koşmanın zamanı geldi
Kır zincirlerini, kükre, sığma sobalara, taş
Bacana bülbül konsun, gül yavaş yavaş
İstiklal uğrunda coşmanın, zamanı geldi 
 

5. Millet: Çoğunlukla aynı topraklar 
üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, 
duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği 
olan insan topluluğu, ulus. 

Millet
Aynı tarih, aynı duygu, aynı ülkü ile 
birlikteyiz biz
Ezelden beridir hür yaşamış hür yaşayan 
ulus
Bir ya da bin, aynı vuran kalbimiz
Dostlara övünç oluruz, düşmana kâbus

Biz, bastığı her yerde hürriyetin talibi 
Toprağını mabet bilen muhafız
Biz, üç kıtada şanlı tarih sahibi 
İstiklal uğrunda parlayan yıldız 

6. Yıldız: Güneş ve Ay dışında olmak 
üzere, gökyüzünde görülen ışıklı 
gökcisimlerinden her biri. 

Yıldız
Güneş ve ay dışında
Işıklı gök cisimleri 
Gündüz kendi işinde
Gece yapar gösteri

Hilalle kıvrak oldu
Kanımla berrak oldu
Bak Türk’e bayrak oldu 
Kapladı her bir yeri

Parlaktır avaz avaz
Ümitle kılar namaz 
Hiç kimse dokunamaz
Gökte ışık feneri 

7. Kurban: Dinsel bir buyruğunu veya 
bir adağı yerine getirmek için kesilen 
hayvan / Bir ülkü uğruna feda edilen 
veya kendini feda eden kimse.  Kurban 
olmak: Bir kimse, bir ülkü ya da bir şey 
için kendini feda etmek.

Kurban
İstiklal uğrunda feda olsun canım 

Bu gün her baba İbrahim’dir 
Her Türkoğlu İsmail 
Koç yerine kurban olsun izmihlal
Kahraman ırkıma gül getirsin Cebrail 

Hilalim üzülme! Helaldir sana kanım 
Gül, yüzün parlasın ufuklarda 
Hür yaşamış milletim, kükreyecek, 
coşacak
Yırtarak dağları, enginleri aşarak 
Hürriyete koşacak

8. Hilal: Her ayın ilk günlerinde ayın 
aldığı yay biçimi, ayça, yeni ay.

Hilal
Her ayın ilk gecelerinde 
Bir ay doğar yay gibi 
Düşmana çatık kaş, dostuna şanlı
Al sancakta, hürriyetle nişanlı
Özgür uçar yılkı gibi tay gibi

9. Celal: Büyüklük, ululuk / öfke, 
kızgınlık. 

Celal
Öfkelenme nazlı hilal 
Kahraman ırkım hakkından vazgeçmez 
Çok yücedir, gül getirir, 
Yolda kalmaz istiklal
Sen şafaktan vazgeçme, şafak senden 
vazgeçmez.

10. Helal: Dinin kurallarına aykırı 
olmayan, dince izin verilen, dini 
bakımdan yasaklanmamış olan / Kural ve 
geleneklere uygun olan.

Helal
Rabbimden izin verilmiş 
Dökülsün vatan toprağına kanımız 
Milletimin saati, hürriyetle kurulmuş
Varsın, feda olsun, bu uğurda canımız

11. Hak: Adalet / Dava ve iddiada 
gerçeğe uygunluk, doğruluk / Doğru, 



gerçek / Alacağı olmak, payı bulunmak 
/ Tanrı,

Hak
Adalete emek veren millette
Tanrının vaadi, kulun alacağı olur 
Böyle bir millet, kalır mı hiç zillette
İstiklal uğrunda hem öldürür hem ölür

12. Hakka tapan: Allaha inanan,
Hakka Tapan
Sen Asım olmayı kolay mı sandın
İstiklal uğruna saldır dört koldan
Vasiyet bıraktı Akif nesline 
Allah’a inanan dönmez bu yoldan

13. İstiklal: Bağımsızlık,

İstiklal
Bağımsızlık; 
İdeallerin en yücesi
Türk dilinin ilk hecesi 
Fezada güneş, semada ezan, 
Ocakta ateş, bacada duman
Vecd ile secdeye varan taş
Hürriyet uğrunda, arşa yükselen baştır

14. Ezel: Başlangıcı belli olmayan zaman, 
öncesizlik, 

Ezel
Başlangıcı belli değil Türk’e hürriyetin
Prangası olamaz böyle asil milletin

15. Hür: Özgür, özgür biçimde.

Hür
Özgür yaşam geleneğim, âdetim
Nâ-mahrem eliyle kirlenmesin mabedim
Ben, iman ile harman olmuş tek millet
Ezelden ebede özgür yaşar coşarım 
Her şafakta al sancağın altına 
Cennet diye doludizgin koşarım

16. Garp: Batı

Garp
Batının ufukları çelik olsa ne yazar
Hürriyetin hududunu hayaller çizer

17. İman: İnanç, Tanrıya inanmak, dinin 
ortaya koyduğu dogmalara inanma, 
dinsel inanış

İman
Allaha inanmak özgür kılar insanı 
Çelik zırhlı duvarları aşırtır
İnanmamak esir eder vicdanı
Serhatlerde cepheleri şaşırtır
İnançsızda dişi kıran özgürlük
İnançlıda hem yol olur hem birlik
18. Serhat: Sınır boyu

Serhat
Sınır boylarında çelik çiçekler 
El öpmeye ateş topu imanı bekler
O iman ki eritir toprağı taşı
Hangi göğüse girse, 
Arşa yükseltir, onun taşıyan başı

19. Medeniyet: Uygarlık

Medeniyet
Uygarlık; 
Uzaklarda çelik zırhlı duvar
Yakınlarda dişi dökülmüş canavar
İster yakın ister uzak 
Nerede durursa dursun 
Kahraman ırkım onu, 
İman ile kavurur
Şehadetle savurur 
20. Siper: Korunulacak, arkasına, altına 
veya içine girilerek saklanılacak yer / 
Yağmur, güneş ve rüzgârın etkilemediği 
gizli, kuytu yer, dulda / Askerlerin 
savaşta vurulmamaları ve rahat ateş 
edebilmeleri için kazılmış üstü açık 
hendek.

Siper
Şuraya bir hendek kaz evladım
Mücadele için al pozisyonunu 
İster tankla gelsinler ister adım adım
Uğratma yurduna alçakları  
Kolay hedef olma, ruhunu koru
Ölmemek için değil. Haşa! 
Hayâsızlığa son vermek için yaşa

21. Hayâ: Utanma duygusu, Allah 
korkusu ile günahtan kaçınma, edep. /
Hayâsız: utanma duygusu olmayan, 
utanmaz (kimse), 

Hayâsız
Utanmazlık mesleğidir gâvurun
Türk’e yakışmaz! Siz mertçe vurun
Sökün medeniyet denen canavarın tek 

dişini
Bıraksın artık Türk’ün peşini
Çelik zırhlı duvarları iman ile eritelim 
İstiklal sancağını, göğsümüzden üretelim 

22. Toprak: Yerkabuğunun, toz 
durumuna gelmiş türlü kütle 
kırıntılarıyla, çürümüş organik 
cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama 
ortamı sağlayan yüzey bölümü, / Arazi, 
tarla / Kara / Ülke

Toprak
Yerkabuğunun yüzeyi, 
Ekip biçen için tarla
Gelip geçen için ülke
Kan ile sulanınca vatandır.

Ey Türkoğlu toprağın tanımı bu kadar 
basit değil
Hele sen üstüne şöyle bir eğil
Dağları örten karı sil, okşa otları 
Ne söylüyor, dinle rüzgârı
Dedenlerde gurur aldı yürüdü
Tüm vatanı miski amber bürüdü
Buram buram cennet şimdi istiklal 

23. Kefen: Ölünün gömülmeden önce 
sarıldığı beyaz bez, yakasız gömlek.

Kefen
Yakasız gömlek 
Son sergisi podyumun
Moda diye bel bağlama gömleğe
Türkoğlu çıplak gider ölmeye 
Şehit olur atasını incitmez
Mankenleri şehit olan toplumun
Marketinde yakasız gömlekler bitmez

24. Şehit: Kutsal bir ülkü veya inanç 
uğrunda ölen kimse. 

Şehit
Kutsal bir ülkü bulup kendine
Allah için ölenler
Son deminde sarılarak bayrağa
Kefensiz ve canlı girer toprağa

25. Ata: Baba / Dede ve 
büyükbabalardan her biri / Kişinin 
geçmişte yaşamış olan büyükleri. 

Ata
Babam, dedem, tarihteki büyüklerim
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Size çok teşekkür ederim
Bir vatan bıraktınız bize, bir de bayrak
Bize sade korumak kaldı, gururla 
salınarak

Yürü ey Türkoğlu, bir elde bayrak bir elde 
kılıç, yürü  
Yürü, yurdumun üstünde ezan sesi 
dinmesin
Yürü, adımların arştan arza inmesin,
Yürü! Sen yürü ki, baban deden 
incinmesin, yürü

26. Cennet: Dini inanışlara göre, 
dünyada iyi işler yapmış olan kimselerin 
öldükten sonra sonsuza kadar mutluluğa 
kavuşacakları yer / Çok güzel huzur 
veren yer

Cennet 
Duymadım senden daha güzel 
Ve daha huzur veren bir yer
Damla damla sütü oldun annemin
Babamın şefkatle uzanan eliydin demin
Sen vatan kimlikli toprağım
Sen ki, hürriyet dumanının tüttüğü ocak
Dalga dalga tükenen ömür yolculuğum
İnşallah, seninle son bulacak

27. Vatan: Yurt

Vatan
Yurt edindi işleyerek toprağı  
Türkoğlu dünyayı bildi bileli
Ötüken’den tohum geldi yaprağı
Meyve verdi Anadolu Rumeli 

Bak yurdumun ocakları tütüyor
Alçakları külle boğduk, hayâsızlık bitiyor
Bir Türkoğlu bin düşmana yetiyor
İstiklali mahşere dek sürmeli

28. Feda: Bir amaç uğrunda bir değer 
veya varlıktan vazgeçme, uğruna verme.

Feda
Ben bu vatan uğruna 
Vazgeçerim kendimden
Bayrak senin doğruna
Bel bağladım ben dünden

Kim hilali yok saysa 
Ateş düşer bağrıma
Şafaktan yıldız kaysa
Yaşam gider ağrıma 

Biraz başım eğilse
Selam gelir topraktan 
Vatan özgür değilse
Ölmüşümdür ben çoktan

29. Şüheda: Şehitler

Şüheda
Şehitler;
Cennet bağının gülleri
Sönmeyen şafaklarda 
Al sancağın sümbülleri 

Bir vakitler;
Bastığı yere toprak diyen bizler
Belki biraz üzdük sizi
Düşündükçe kalbim sızlar
Helal edin hakkınızı

30. Hüda: Tanrı

Hüda
Allah 
Yeri göğü yaradan
Varlığın da yokluğun da sahibi 
Yedi iklim dört bucağın galibi, Yüce 
Rabbim!
Canı, cananı, bütün varımı, al istersen 
elimden
Yeter ki özgürlük türküsü, hiç düşmesin 
dilimden

31. Cüda: Yurt, baba ocağı gibi çok 
sevilen şeylerden ayrılmış olan, uzak 
kalmış olan.

Cüda
Vatan ekmeğim aşım
Ayrılırsam, ateş düşer yüreğime 
Duman duman eğilir başım

Ya ilahi, düşürme beni vatanımdan ayrı 
Yemek verme bana, hürriyetten gayrı
Al sancağın altında, zincir yiyip doyayım
Serhatlerde doludizgin koşarken
Ulusuma yan bakanın, gözlerini oyayım  

32. İlahi: Ey Allah’ım 

İlahi
Ey Allah’ım 
Güç ver Türkün oğluna
Mabedine düşman eli değmesin 
Taş olmuştur, Türk de senin yoluna
Üzerinde özgür yürüsün milletim
Taş da başını eğmesin 

33. Mabet: Tapınak, 

Mabet
Tapınmaya kurulmuş tüm binalar
Kutsal olur, inançsızı yaralar
Tabip olur iman yüklü kubbeler
Merhem sürer hürriyeti besteler 

34. Nâ-mahrem: Evlenmelerinde yasa 
bakımından sakınca olmayan / Yabancı, 
el.

Nâ-mahrem
Yalancı bu dünyada 
Nikâh düşen yabancı
Altın olan simyada
Diş değince yalancı

Yavrum boyun eğmesin 
Yabancı bir şefkate
Gölge bile değmesin 
Al bayrak ve mabede

35. Ezan: Müslümanlıkta, namaz vaktini 
bildirmek için müezzinin yüksek sesle 
yaptığı çağrı, namaza davet eden kutsal 
sözler.

Ezan
Namaza davet eder, beş vakitte müezzin 
Anlayanlar dizgin vurur nefsine 
Anlamayan esir olur, ne hazin 

İstiklal, burcu burcu kokusudur kalplerin 
Allah Allah nidasıyla şafak bekler her 
zemin
Karanlıkta, minareler fener olur, 
mabetler güneş 
Ezan; ruhun gıdası, Anka kuşuna kardeş 
Yüzyıllardır Türkoğlu’nu coşturur
Yalın ayak hürriyete koşturur

36. Şehadet: Tanıklık / yüksek bir ülkü 
uğruna ölme, şehit olma. (İslam dinine 
girmek için söylenmesi gereken cümle)

Şehadet
“Lâ İlâhe İllallah” girilen kapı
“Muhammedür Resulullah” çatısı ve 
çapıdır.
Gel, heba etme dilini ve kanını
Şehadet getir, oku ezanını
Ezanlar dinin temeline tanıklık eder
Korkma vermekten canını
Şehitler, ölmeden cennete gider



37. Din: İnanmayı ve tapınmayı 
sistemleştiren toplumsal bir kurum 
/ inançları kurallar, kurumlar, töreler 
ve semboller biçiminde toplayan ve 
sağlayan düzen. 

Din
Tapınmaya sistem kurar her inanç
İslam da hüküm koymuş
Şehitler sultan olur, ezanlar kıvanç

38. Dinin temeli: Dinin esaslarına 
dayanak olan yapı /namaz

Dinin Temeli
Dinin esaslarına dayanak 
Önce şehadetten gelir
İman ile dolar yürek
Namaz dine direk olur
Küfür gelir iz sürerek
Sonra ezan bilek olur

Bilek hafif bükülse
Vatan düşer apansız 
Türklük buna şahittir
Din yaşanmaz vatansız
Vatan Türkün değilse
Hepsi gitsin kefensiz

39. Ebedi: Sonu olmayan, sonsuz / 
ölümsüz

Ebedi
İstiklal mücadelesi çetin 
Alınlar terleyip, kalpler inlemeli, 
Her Türkoğlu sonsuza dek 
Yurdunun üstünde ezan dinlemeli 

40. Vecd: Sevgi ve heyecandan doğan 
coşkunluk / kendinden geçme 

Vecd
Hürriyet uğruna 
Aşka geldi her damla
Coştukça coştu kanım, 
Sevgi ve heyecanla

41. Secde: Namaz kılarken alnı, el 
ayalarını, dizleri ve ayak parmaklarını 
yere getirerek alınan durum /saygı 
göstermek.

Secde
El, ayak, diz ve alnımı, 
Koydum toprağa
Kızdır toprağı kalbimi dağla
O zaman vecd ile toprağı öpen başım 

İstiklal güftesi söylesin  
“Sübhane rabbiyel ağla”

42. Ceriha: Yara 

Ceriha
Yara açar gönlüme 
Esaretin adı bile 
Haydi, kan ver evladım 
Çok kalmadı menzile 

43. Ruh-i mücerret: Katışık ve karışık 
olmayan ruh

Ruh-i Mücerret
Ne zaman ki; 
Denize döküldü o hayâsız güruh 
O zaman Türkoğlu’nda 
Damla damla süzüldü ve aydınlandı ruh

44. Na’ş: Ölen kimsenin vücudu, ceset. 

Na’ş 
Ölen sade bedendir
Şehitler ölmez
Şehit; toprağın altında kefensiz yatan
Sönmeyen şafaklarda dalga dalga şan
Bir hilal uğruna, arşa yükselen candır. 

45. Arş: (İslam inancına göre) Göklerin 
en yüksek katı.

Arş 
Vatan uğruna şehit olup
Binsem Burak atına
Başım değer o zaman 
Göklerin en yüksek katına

46. İzmihlal: Yıkılma, çökme, yok oluş.

İzmihlal 
Yıkılmak, çökmek, yok olmak
Türk’e yakışmaz
Mücadele Türkün kanında var
İman dolu bileğiyle geçer karşısına
Hayâsızları kanıyla boğar

47. Bayrak: Bir milletin, belli bir 
topluluğun ya da bir kuruluşun simgesi 
olarak kullanılan, renk ve biçimi 
özel olarak tasarlanmış, çoğunlukla 
dikdörtgen biçimindeki kumaş. 

Bayrak 
Milletimin simgesi
Gönderdeki arkadaş 

Ay ve yıldız dizgesi 
Kırmızı beyaz kumaş

İstiklale semboldür
Kumaş deyip geçilmez
Millet için başroldür
Podyumlardan seçilmez

Kanlarıyla kutsayıp
Dedelerim seçmişler
Kanatların var sayıp
Senin ile uçmuşlar

Boyun eğme güneşe 
Gölgen yanlış düşmesin
Gece gündüz peş peşe 
Ay da mezar eşmesin

Göz uzansa gölgene 
Yerimde zor dururum
Söz uzansa gölgene
Ar ederim, vururum

Gölgen Türk’e namustur
Eloğluna çiğnetmez
Bu ihtimal kâbustur
Ölür, yine çiğnetmez

48. Hürriyet: Özgürlük.

Hürriyet

Esarette erzak diye
Zulüm yazar her günlük
Bak tarihe her Türk koşmuş 
Ölüm olsa özgürlük
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