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SAYI,  

 

 

“Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!” 

 

 
 

İstanbul Rumeli Üniversitesi 
Küresel Politikalar Araştırma 
ve Uygulama Merkezi 
koordinatörlüğünde İstiklal 
Marşımızın kabülünün 
yıldönümü İstanbul Rumeli 
Üniversitesi Akın Akkan 
Konferans Salonunda 
kutlandı. Konuşmacı olarak 
RUPAM müdürü Dr. Öğr. 
Üyesi Süleyman Özmen yer 
aldı. Başlangıç 

konuşmasında İstiklal Marşının 
kabul sürecini anlatan 
Süleyman Özmen daha 
sonrasında Mehmet Akif’in 
hayatıyla ilgili kısa bir bilgi 
aktarımında bulundu. “Milletin 
Sesi Mehmet Akif” konulu 
seminere İstanbul Rumeli 
Üniversitesi’nce çok sayıda 
akademisyen ve öğrencilerin 
katılım sağladı. 
 

17 Şubat 1921 günü İstiklal 
Marşı’nı kaleme alan 
Mehmet Akif, 12 Mart’ta 
Meclisin kabul etmesiyle 
birlikte milli marşımızın şairi 
olmuştur ve “Milli Şair” olarak 
anılmıştır. 

1873-1936 yılları arasında 
yaşayan Mehmet Akif’in 
hayatını, düşüncelerini ve 
eserlerini anlayabilmek için o 
dönemi daha detaylı 
araştırmak ve incelemek  
gerekir.                               
“Atiyi karanlık görerek azmi 

bırakmak, Alçakça bir ölüm 
varsa budur ancak” 
mısralarını vurgulayan 
Özmen, İstiklal ve İstikbal 
mücadelemizin en yoğun 
geçtiği dönemlerde yüreği 
vatan,millet ve bayrak aşkı 
ile yanan Mehmet Akif’in 
milliyetçi yönüne vurgu yaptı.  



 

 

İSTİKLAL MARŞIMIZIN KABULÜ’NÜN 
98.YIL DÖNÜMÜ 

MİLLETİN SESİ MEHMET AKİF! 

“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!” 
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Kurtuluş Savaşı’nın başladığı 
yıllarda ulusal bir marş 
arayışına girilmiştir. Milli Eğitim 
Bakanlığının başlatmış olduğu 
ödüllü yarışmaya 724 şiir 
katılmıştır. Değerlendirme 
komisyonunun şiirlerin 
tamamını incelemesi 
sonucunda geriye yalnızca 
altı şiir ulusal marş olmaya 
uyugun görülmüştür. Daha 
sonrasında yapılan 
değerlendirmede bu altı şiirin 
de ulusal marş olma niteliği 
taşımadığı görülmüştür. Para 
ödülü olduğu için yarışmaya 

katılmayan Mahmet Akif, 
zamanın Milli Eğitim Bakanı 
Hamdullah Suphi Tanrıöver’in 
ve dostlarının ikna çabalarıyla 
ve para ödülünün kaldırıldığı 
güvencesinin verilmesiyle marşı 
yazmayı kabul etmiştir. Sona 
kalan altı şiir ile birlikte 
değerlendirmeye alınan 
Mehmet Akif’in şiiri birinci 
olmuştur.12 Mart 1921 tarihinde 
TBMM tarafından kabul 
edilmiştir.  

İstiklal Marşı ulusal birliğimizin ve 
özgürlümüzün bir sembolü 

olmuştur. Milli Birlik ve 
beraberliğimizin ,milletimizin 
bağımsızlığa olan tutkusunu 
ortaya koyan İstiklal Marşı ve 
Milli Şair Mehmet Akif yıllar 
boyunca büyük bir saygı ile 
anılmaktadır. 

 

 


