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2011 yılının Mehmet Akif Ersoy Yılı ilân edilmesi münasebetiyle, Bilim Kültür ve Sanat Derneği mensûbu  
sanatkârlar tarafından hazırlanan bu eserin orjinali körüklü murakka* şeklinde olup Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’a takdim edilmiştir.

İstiklâl Marşı, her kıt’a bir sayfada olmak üzre Ta’lîk** hattı ile yazılmıştır. Ayrıca İstiklâl Marşı’nın her kıt’asının 
ifade ettiği mânâ, karşı sayfadaki minyatürler ile tasvir edilmiştir.

Elinizdeki bu eserin orjinali Cumhuriyet tarihinin ilk körüklü murakkaı olma özelliğini taşımaktadır. Aynı  
zamanda İstiklâl Marşı’nın Ta’lîk hattı ile yazılması ve tezyînî sanatlarımızdan minyatür ile tasvir edilmesi ilk defa 
bu eserle gerçekleştirilmiştir.

* Körüklü murakka: Birbirine eklenmiş levhalardan oluşan ve ekli yerlerinden katlanılarak kullanılan albüm.

**Ta’lîk: Asılı, asılmış manalarına gelen ta’lık, İran sahasında doğmuş, hareke kullanılmadan yazılan bir yazı çeşididir.

ESER  HAKKINDA
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1873 - 1936
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İstiklâl Marşı ve Safahat şairi, millî-dinî hassasiyeti, karakter ve seciyesiyle Türk milletinin gönlünde yer edinen 
Mehmed Âkif (1873), İstanbul Fatih Sarıgüzel’de doğdu. Babası Mehmed Tahir Efendi, annesi Emine Şerife Ha-
nım’dır. Emîr Buhârî mahalle mektebinde ilk öğrenimine başlayan Âkif burada iki yıl okuduktan sonra Fatih Mu-
vakkithânesi’nin yanındaki ibtidâî mektebine kayıt oldu (1879). Fatih Merkez Rüşdiyesi’nden mezun olup (1885), 
Mülkiye Mektebi’nin idadi kısmına yazıldı. Babasının vefatı üzerine (1888) meslek sahibi olarak hayata atılmak 
için Mülkiye Baytar Mektebi’ne girdi (1889-1893). Mezuniyetinin ardından Ziraat Nezâreti Umûr-ı Baytariyye ve 
Islâh-ı Hayvânât umum müfettiş muavinliğiyle memuriyet hayatına başladı.

Sekiz on yaşlarında iken başladığı ve zaman zaman ara verdiği hıfzını kendi kendine çalışarak bu sıralarda ta-
mamladı. İstanbul’da bulunduğu yıllarda memuriyeti yanında Halkalı Zıraat Mektebi ile (1906) Çiftlik Makinist 
Mektebi’nde (1907) kitâbet-i resmiyye hocalığı yaptı. Hemen hemen bütün şiir ve yazılarının çıktığı Sırât-ı Müs-
takîm mecmuasının da başyazarlığını yaptı (1908). Aynı yıl İstanbul Dârülfünûnu Edebiyat Şubesi’nde Osmanlı 
Edebiyatı müderrisliğine tayin edildi. Baytar Mekteb-i Âlîsi Me’zûnîni Cemiyeti başkanlığında bulundu (1910). 
Dârü’l-Hilâfeti’l-Aliyye medresesinde edebiyat muallimi oldu (1914).

Harbiye Nezâreti tarafından istihbarat çalışmaları yapmak üzere kurulmuş olan Teşkîlât-ı Mahsûsa’nın verdi-
ği görevle 1914 yılı sonlarında Berlin’e gitti. Aynı teşkilâtın verdiği diğer bir görevle, Arabistan’da başlayan Şerif 
Hüseyin isyanına karşı devlete bağlı kabilelerin desteğinin devamını sağlamak amacıyla teşkilât başkanı Eşref Sen-
cer’in (Kuşçubaşı) idaresindeki bir heyet ile Necid bölgesine (Riyad) gitti (1915).

1918 Temmuzunda Mekke Emîri Şerif Ali Haydar Paşa’nın daveti üzerine İzmirli İsmail Hakkı Bey ile birlikte 
Lübnan’da (Âliye) bulundu. Dönüşünde Dârül-hikmeti’l-İslâmiyye’nin başkâtipliğine tâyin edildi, daha sonra ku-
ruluşun aslî üyesi oldu (1920). Müessesenin yayın organı olan Cerîde-i İlmiyye’nin idaresini de üstlendi.

Halkın sevip saydığı Müslüman aydın sıfatı ile Millî Mücade’leye katılması, Kurtuluş Savaşı çalışmalarına önem-
li bir güç katmıştır. Bu sebeple kendisine “Millî Mücadelenin Mânevî Lideri” sıfatı verilmiştir. Büyük Millet Mec-
lisi’nin açılışının (24 Nisan 1920) ertesi günü Hacı Bayram Camii’ndeki ilk vaazının ardından vazifesinden izinsiz 
ayrıldığı gerekçesi ile Dârül-Hikmeti’l-İslâmiyye’deki görevinden azledildi. 5 Haziran 1920’de Burdur mebusu 
seçildi.

MEHMET  ÂKİF  ERSOY’UN  HAYATI
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1920 yılının son aylarında Erkân-ı Harbiyye Riyâseti’nin isteği ile maarif vekâleti millî marş güftesi için bir ya-
rışma açtı. Yarışmaya 700’den fazla şiir gelmesine rağmen nitelikli bir manzume bulunamayınca, konulan maddi 
mükâfat sebebiyle yarışmaya katılmayan Mehmed Âkif’in de bir marş yazması ısrarla istendi. Mükâfat kaldırılması 
üzerine Âkif şiirini tamamlayarak teslim etti. Meclisin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda okunan şiir ittifakla ve 
büyük bir coşkuyla İstiklâl Marşı güftesi olarak kabul edildi.

Milli Mücadele’den sonra ümit ettiği İslam birliği ve Türkiye’nin bu birlikte önemli rol oynaması idealinin ger-
çekleşememesinin doğurduğu hayal kırıklığıyla 1925’in sonundan itibaren sürekli Mısır’da kaldı. Bunda hak ka-
zandığı emekli maaşının bağlanmamasından doğan geçim sıkıntısı ve hükümetin muhalif kabul ettiği birçok fikir 
ve siyaset adamı arasında kendisinin de polis takibine alınması rol oynamıştır.

1925’te Diyânet İşleri Reisliği Kur’ân-ı Kerîm’in tefsiri için Elmalılı Muhammed Hamdi’ye, tercümesi için de 
Mehmed Âkif’e teklifte bulundu. Ancak ezanın kanun zoruyla Türkçe okutulduğu o yıllarda namazların da devlet 
zoruyla Kur’ân’ın Türkçe tercümesiyle kıldırılacağı endişesini taşıdığından yaptığı çalışmayı teslim etmedi. Kahi-
re’deki el-Câmiatü’l-Mısriyye’nin Edebiyat Fakültesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı dersleri verdi. 1933 yılı sonlarında 
Safahat’ın son kitabını Kahire’de bastırdı.

1935’te rahatsızlanan Mehmed Âkif, hava değişikliği için Lübnan’a ve Antakya’ya gitti. Hastalığının ağırlaşması 
üzerine İstanbul’a döndü. Sait Halim Paşa’nın Alemdağ’daki Baltacı Çiftliği’nde oğlu Prens Halim tarafından mi-
safir edildi. Son günlerini de aynı ailenin Beyoğlu’ndaki Mısır Apartmanı’nda kendisine ayırdığı dairede geçirdi 
ve orada vefat etti (27 Aralık 1936). Edirnekapı Mezarlığı’nda toprağa verildi, 1960 yılındaki yol inşaatı sebebiyle 
Edirnekapı Şehitliği’ne nakledildi.

Doğu ve batı mûsıkîsine ciddi derecede ilgi duyan, ney üfleyen, yüzme, taş atma (bir çeşit gülle atma), güreş 
gibi sporlara meraklı, hoşsohbet, çevresindekilerle şakalaşmayı seven, verdiği sözleri her şartta tutması ile tanınan, 
zeki ve nüktedan bir insan olan Mehmed Âkif, yazdıklarıyla hayatı arasında tam bir uyum sahibi ve buna aykırı 
davranışları affetmeyen bir karakter âbidesi olarak bilinir.
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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.

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

Garb’ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar,
“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?

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.

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

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli

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 Arş’a değer, belki başım.

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!

İSTİKLÂL  MARŞI Mehmet Âkif Ersoy
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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
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Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!
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Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
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Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar,
“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?

18



19



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.
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Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
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Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.
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Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli,
Bu ezanlar -ki şahâdetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
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O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.
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Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebedîyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!
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Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince

Günler şu heyulâyı da er, geç, silecektir.

Rahmetle anılmak, ebediyet budur amma,

Sessiz yaşadım, kim beni, nerden bilecektir?

       Mehmet Akif Ersoy
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