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Mehmet Âkif Ersoy taraf?ndan kaleme al?nan ?stiklâl Mar??, 12 Mart 1921'de Birinci TBMM
taraf?ndan, Türkiye için ?stiklâl Mar?? olarak kabul edilmi?tir.

Mehmet Âkif Ersoy taraf?ndan kaleme al?nan ?stiklâl Mar??, 12 Mart 1921'de Birinci
TBMM taraf?ndan, Türkiye için ?stiklâl Mar?? olarak kabul edilmi?tir.

Türk Kurtulu? Sava??'n?n ba?lar?nda, ?stiklâl Harbi'nin milli bir ruh içerisinde
kazan?lmas? imkân?n? sa?lamak amac?yla Maarif Vekaleti, 1921'de bir güfte yar??mas?
düzenlemi?, söz konusu yar??maya toplam 724 ?iir kat?lm??t?r. Kazanan güfteye para
ödülü kondu?u için önce yar??maya kat?lmak istemeyen Burdur milletvekili Mehmet Âkif
Ersoy, Maarif Vekili Hamdullah Suphi'nin ?srar? üzerine, Ankara'daki Taceddin
Dergah?'nda yazd??? ve ?stiklal Harbi'ni verecek olan Türk Ordusu'na hitap etti?i ?iirini
yar??maya koymu?tur. Yap?lan elemeler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 12 Mart
1921 tarihli oturumunda, baz? mebuslar?n itirazlar?na ra?men Mehmet Âkif'in yazd???
?stiklal Mar?? co?kulu alk??larla kabul edilmi?tir. Mecliste ?stiklâl Mar??'n? okuyan ilk
ki?i dönemin Milli E?itim Bakan? Hamdullah Suphi Tanr?över olmu?tur.

Mehmet Âkif Ersoy ?stiklâl Mar??'n?, ?iirlerini toplad??? Safahat'?na dahil etmemi? ve
?stiklâl Mar??'n?n Türk Milleti'nin eseri oldu?unu beyan etmi?tir.

Mehmet Âkif Ersoy, (20 Aral?k 1873 - 27 Aral?k 1936), baba taraf?ndan Arnavut, anne
taraf?ndan Özbek as?ll? olan Cumhuriyet Dönemi ?airi, veteriner hekim, ö?retmen, vaiz,
haf?z, Kur'an mütercimi, yüzücü, milletvekili'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal mar??
olan ?stiklâl Mar??'n?n yazar?d?r. "Vatan ?airi" ve "Milli ?air" unvanlar? ile an?l?r.
Çanakkale Destan?, Bülbül, Safahat en önemli eserlerindendir. II. Me?rutiyet döneminden
itibaren S?rât-? Müstakîm (daha sonraki ad?yla Sebîlü'r-Re?âd) dergisinin
ba?yazarl???n? yapm??t?r. Kurtulu? Sava?? (1920-1923) y?llar? aras?nda Burdur
milletvekili olarak 1. TBMM'de yer alm??t?r. Meclis kay?tlar?nda ad? "Burdur milletvekili
ve ?slam ?airi" olarak geçmektedir.

Kendi döneminde Millî E?itim Bakan? Hamdullah Suphi Bey'in ricas? üzerine arkada??
Hasan Basri Bey kendisini ulusal mar? yar??mas?na kat?lmaya ikna etti. Konulan 500
liral?k ödül nedeniyle ba?lang?çta kat?lmay? reddetti?i bu yar??maya, o güne kadar
gönderilen ?iirlerin hiç biri yeterli bulunmam??t? ve en güzel ?iiri Mehmet Âkif'in
yazaca?? kan?s? mecliste hâkimdi. Mehmet Âkif'in yar??maya kat?lmay? kabul etmesi
üzerine kimi ?airler ?iirlerini yar??madan çektiler. ?airin orduya ithaf etti?i ?stiklâl Mar??,
17 ?ubat günü S?rât-? Müstakîm ve Hâkimiyet-i Milliye'de yay?mland?. Hamdullah Suphi
Bey taraf?ndan mecliste okunup ayakta dinlendikten sonra 12 Mart 1921 Cumartesi günü
saat 17:45'te ulusal mar? olarak kabul edildi. Âkif, ödül olarak verilen 500liray? Hilal-i
Ahmer bünyesinde, kad?n ve çocuklara i? ö?reten ve cepheye elbise diken Darü'l-Mesâî
vakf?na ba???lad?.

?iirin bestelenmesi için aç?lan ikinci yar??maya 24 besteci kat?lm??, 1924 y?l?nda
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Ankara'da toplanan seçici kurul, Ali R?fat Ça?atay'?n bestesini kabul etmi?tir. Bu beste
1930 y?l?na kadar çal?nd?ysa da 1930'da de?i?tirilerek, dönemin Cumhurba?kanl???
Senfoni Orkestras? ?efi Osman Zeki Üngör'ün 1922'de haz?rlad??? bugünkü beste
yürürlü?e konmu?, toplamda dokuz dörtlük ve bir be?likten olu?an mar??n
armonilemesini Edgar Manas, bando düzenlemesini de ?hsan Servet Künçer yapm??t?r.
Üngör'ün yak?n dostu Cemal Re?it Rey'le yap?lm?? olan bir röportajda da kendisinin
belirtti?ine göre asl?nda ba?ka bir güfte üzerine yap?lm??t?r ve ?stiklal Mar?? olmas?
dü?ünülerek bestelenmemi?tir. Söz ve melodide yer yer görülen uyum (Prozodi)
eksikli?inin esas sebebi de (Örne?in "Korkma, sönmez bu ?afaklarda yüzen al sancak"
m?sras? ezgili okundu?unda "?afaklarda" sözcü?ü iki müzikal cümle aras?nda
bölünmü?tür) budur. Protokol gere?i, sadece ilk iki dörtlük beste e?li?inde ?stiklâl Mar??
olarak söylenmektedir.

Kaynak: tr.wikipedia.org derleme

?stiklâl Mar??
Korkma, sönmez bu ?afaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin y?ld?z?d?r parlayacak!
O benimdir, o benim milletimindir ancak!

Çatma, kurban olay?m, çehreni ey nazl? hilal!
Kahraman ?rk?ma bir gül... ne bu ?iddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlar?m?z sonra helal.
Hakk?d?r, Hakk'a tapan milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür ya?ad?m, hür ya?ar?m;
Hangi ç?lg?n bana zincir vuracakm??? ?a?ar?m!
Kükremi? sel gibiyim, bendimi çi?ner, a?ar?m.
Y?rtar?m da?lar?, enginlere s??mam, ta?ar?m.

Garb?n âfâk?n? sarm??sa çelik z?rhl? duvar.
Benim iman dolu gö?süm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nas?l böyle bir imân? bo?ar,
'Medeniyet!' dedi?in tek di?i kalm?? canavar?

Arkada?, yurduma alçaklar? u?ratma sak?n;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâs?zca ak?n.
Do?acakt?r sana va'detti?i günler Hakk'?n,
Kim bilir, belki yar?n, belki yar?ndan da yak?n.

Bast???n yerleri 'toprak' diyerek geçme, tan?!
Dü?ün alt?ndaki binlerce kefensiz yatan?.
Sen ?ehid o?lusun, incitme, yaz?kt?r, atan?.
Verme, dünyâlar? alsan da bu cennet vatan?.

Kim bu cennet vatan?n u?runa olmaz ki feda!
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?ühedâ f??k?racak topra?? s?ksan, ?ühedâ!
Cân?, cânân?, bütün var?m? als?n da Hudâ,
Etmesin tek vatan?mdan beni dünyâda cüdâ.

Rûhumun senden ?lahî, ?udur ancak emeli;
De?mesin ma' bedimin gö?süne nâmahrem eli!
Bu ezanlar ki ?ehâdetleri dinin temeli,
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder, varsa ta??m.
Her cerîhamdan, ilâhî, bo?an?p kanl? ya??m;
F??k?r?r rûh-? mücerred gibi yerden na'??m;
O zaman yükselerek ar?a de?er belki ba??m!

Dalgalan sen de ?afaklar gibi ey ?anl? hilâl!
Olsun art?k dökülen kanlar?m?n hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ?rk?ma yok izmihlâl;
Hakk?d?r, hür ya?am??, bayra??m?n hürriyet,
Hakk?d?r, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!
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