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Editörden:
Merhaba,
Mehmet Âkif ve İstiklal Marşı'nın 100. yılı anısına "Bilim Sanat Bülteni" özel sayımızla sizlere seslenmenin sevinci ve heyecanı içindeyiz.
Biz kim miyiz?
MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğüne bağlı toplam 227 Bilim ve Sanat
Merkezinin ortak sesiyiz.
BİLSEM öğretmen ve öğrencilerinin edebiyat, sanat ve bilim ağırlıklı eserlerini ve
önemli simalarla yapacağımız söyleşileri yayımlıyoruz.
“Çanakkale Şehitlerine” adlı şiirinde “Şüheda gövdesi, baksana dağlar, taşlar / O
rükû olmasa dünyada eğilmez başlar!” diyerek milletimizin istiklal sevdasını ve boyun eğmez duruşunu destansı bir dille anlatan “Mehmet Âkif ERSOY'u ve kabulünün 100. yılı münasebetiyle “İstiklal Marşı"mızı bültenimizin bu ilk ve özel sayısında
konuk ettik. Bu sayıda İstiklal Marşımızın müzikal analizini, aidiyet bilincine katkısını ve yazıldığı dönemde millî mücadeleye etkisini ele alan makalelere, Devlet
Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur ÜNAL, Koleksiyoner Mehmet Ruyan SOYDAN ile
yaptığımız söyleşilere ve Mehmet Âkif ERSOY ile ilgili muhtemelen daha önce görmediğiniz belge ve fotoğraflara yer verdik.
Mustafa ÖZÇELİK ve Zafer GÖLEN ile Mehmet Âkif hakkında söyleşiler; D. Mehmet
DOĞAN, Selçuk KÜPÇÜK, Nurullah GENÇ, Ümit MERİÇ, Bestami YAZGAN, Aziz
ERDOĞAN, Cevat AKKANAT, Serap KADIOĞLU, Zeynep DELAV, Arif AY, Ferman
KARAÇAM, Şule HATİPOĞLU gibi çok kıymetli kalemlerimizle soruşturmalar
yaptık.
Öğrenci ve öğretmenlerimizin yazdığı yazılar, yaptıkları resimler, kaligrafiler, kitap
tanıtımı, etkinlikler, bulmacalar ve mezun öğrencilerimizin kaleme aldığı yazılar
sayfalar arasında sizleri bekliyor.
Farklı konu ve konukları ele alacağımız diğer sayılarda buluşmak dileğiyle iyi
okumalar dileriz.

Bilim Sanat

“Bilim Sanat” ile kalın!
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Elif Alya AKÇA

ÂKİF: ŞAHSİYET PORTRESİ
Mehmet Nezir GÜL

“Âkif’in şahsiyetini en çok, bu üç şey yaptı: Kur’an’lı ev,
pehlivanlı mahalle, müspet ilimli mektep.”
Mithat Cemal

Ahlak ve faziletin ete kemiğe 'Âkif' olarak büründüğü Mehmet Âkif ERSOY her şeyden önce
inancının gereklerini yerine getirmeye çalışan ,inanmış bir mümindir. Asr-ı Saadet Dönemi'nden
yansımış kişiliğiyle zirve bir şahsiyettir.
Kur'an’ın, kişiliğini oluşturduğu şairdir. Pek çok şiirinde, Kur'an ayetleri ona ilham olmuştur.
Softa ve kuru bir dindar değil, İslam' ın ruhunu, özünü kavramış, hurafe ve uydurma anlayışlardan
kendini sıyırmış bir kişilikti.
Allah’ın emir ve yasakları konusunda titiz, helal-haram noktasında dikkatliydi. Günahlardan
kaçınırdı.
Özü sözüne uygun biriydi.
Söz verdiği zaman muhakkak yerine getirirdi.
Kendisi ihtiyaç içinde de olsa, fakir ve muhtaçlara yardım ederdi. Gerektiğinde sırtındaki paltosunu
çıkarıp verirdi.
Dost ve arkadaşlarına bağlıydı, vefakârdı.
Zulüm ve haksızlığa asla razı olmazdı. Birisine bir haksızlık yapıldığı zaman tepkisini ortaya koyar,
haksızlığı engellemeye çalışırdı.

Paraya pula, maddiyata hiç önem vermez, kimseye yük olmazdı; imkân bulursa çevresine yardımcı
olurdu.

Bilim Sanat

İnsanlardan bir beklenti içerisine girmezdi, ilişkilerinde onur ve izzet sahibiydi.
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Çile ve ıstırap insanıydı.
Sade ve mütevazıydı. Kibir onun en nefret ettiği, kötü bir huydu. Hele hele para, makam-mevki ve
ilimden kaynaklanan kibir ve beğenmişliğe asla tahammülü yoktu. Bu tip insanlardan tamamen uzak
dururdu.
Gösterişi sevmezdi. Riyakâr insanlardan hiç mi hiç hoşlanmazdı ve bu konuda çok şikâyetçiydi. “Artık
ikiyüzlüleri sever oldum. Çünkü yaşadıkça yirmi yüzlü insanlar görmeye başladım.” diye yakınırdı.
Hep ümitvardı. Zaman zaman toplumun hâline bakıp milletimizin uğradığı felaketleri gördüğünde
canı sıkılsa, morali bozulsa da imanını, inancını, azmini hiçbir zaman yitirmezdi.
İçli bir insandı. Özellikle vatanımızın, milletimizin içinde bulunduğu hâli çok düşünür, sıkıntılara çok
üzülür, diriliş gününü hasretle bekler, kendisi de bunun için çırpınırdı.
Çalışkandı. Tembelliğe, miskinliğe, sefalet ve rezalete tam bir düşmandı.
Taklitçi anlayışa karşıydı. Anlamadan yapılan kuru taklitçiliğe de sosyal, siyasi, edebî sahada gözü
kapalı, Batı’nın tüm değerlerini kabul eden özenti bir taklitçiliğe de karşıydı. Geçmişe bağlıydı ama
yeniliğe de inanırdı.
Babası gibi temizliği severdi. Temiz ve sade giyinir, lüks ve israftan kaçınırdı.
Nazik ve hassastı. Ancak aşırı nezaketten de rahatsız olurdu. Ona göre fazla nazik olan bir insan, bazı
kötü özelliklerini gizlemeye çalışan insandı.
Bulunduğu ortamlarda insanları rahatsız etmemeye özen gösterirdi. Hastalandığında, misafirleri
tiksindirmemek için, yatağından kalkar, dışarıda öksürür, boğazını temizlerdi.
Düşüncelerinde de ilişkilerinde de insaf ve vicdan sahibiydi. Hakkaniyeti elden bırakmazdı. Karşı
olduğu uygulamalarda bile çoğu kimsenin yaptığı gibi sövüp hakaret etmezdi. Tenkit eder; ama
önerilerde de bulunurdu.
Mahcup ve utangaçtı. Şiirlerinin övüldüğü ortamlarda yüzü edebinden kızarırdı.
Zamanını hiç boşa harcamazdı. Ya okur ya dinler ya okutur ya yazardı. Faydasız sohbetlerden,
sözlerden kaçınırdı.
Az konuşurdu. Çok konuşmayı sevmezdi. Ortam kendisinin pek hoşuna gitmese hiç konuşmazdı.
Tabiatla iç içe olmayı severdi. Güneşe âdeta âşıktı.
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Mizahı severdi. Konuşmalarını gerektikçe fıkra, nükte ve latifelerle süsler, bundan hoşlanırdı.
İyi bir hatipti. İnsanları coştururdu. Hitabeti yapmacıklıktan uzaktı. Gerek özel sohbetlerinde,
gerekse kalabalık kitleler karşısında insanları duygulandırır, ağlar ve ağlatırdı.
Duygusaldı, his dünyası gelişmişti, duyarlıydı.
Mazlumların destekçisi, ezilenlerin hamisi idi.
Özetle, Hz. Peygamber’in ahlakıyla ahlaklanmış, samimi bir mümindi.
İşte bu insan bundan 100 yıl önce bir şiir yazdı. O şiir bugün yazılmış gibi, hala taptaze ve coşkulu...
O ve yazdığı marşı, milletimize en büyük emanettir.
Mekânı cennet olsun!

OTUZ BEŞ YIL BEKLEDİM
İlk tanıdığım zaman ona inanmadım. Bir insan bu kadar temiz olamazdı. Fena aktör, melek rolünü
oynamaktan bir gün yorulacaktı. Gayritabii bir faziletten yorulan yüzünü bir gün görecektim. Fakat
otuz beş sene bu gün gelmedi.
Otuz beş sene onun yanından her çıkışımda, kendime hep bu sualleri sordum: Bu tevazu, kendi kendini
inkâr edercesine nasıl çıkıyordu? Mahrumiyetlerden yılmayan seciyesiyle kendisini nasıl kahraman
sanmıyordu? Onu yakından tanıyanlar için, her geçen gün, nasıl onun lehine geçen bir gün oluyordu?
Onun temizliği yanında insan kendi günahlarından muzdarip olurken, o kendisinin sizlerden başka
olduğunu nasıl görmüyordu?
Onda bir bütünlük vardı. Kininde de; evlâtlık, babalık, kardeşlik kuvvetini alan dostluğunda da
bütünlük... Dostunu, ‘sevmek’ kelimesinin noksansız mefhumuyla seviyordu. Öldüğü zaman, düştüğü
zaman, dünya aleyhine döndüğü zaman, yanında olmadığı vakit ve sevmeyenlerin yanında bulunsa
bile...

Bilim Sanat

Mithat Cemal
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Biz, Âkif’i anlamaya çalışırken onlar da ömürlerini
anlatmaya vakfeylemişler. Türk yazın dünyasının
seçkin yazarlarının Âkif hakkındaki görüşlerine yer
verdiğimiz yazımızı sizlere sunuyoruz.
Bu çalışmamızda emeği geçen Türkiye Yazarlar
Birliğine ve değerli fikirlerini terennüm eden
büyüklerimize çok teşekkür ederiz.

Meclis’in Kayıtlı İslâm
Şairi: Mehmet Âkif
D. Mehmet DOĞAN

Hayattayken, “Sessiz yaşadım,
kim beni nerden bilecektir?”
diyen Mehmet Âkif, 20.
yüzyılda olduğu kadar, 21.
yüzyılın başında da en fazla
konuşulan millî şahsiyetlerimizden birisi. Zaten, Mehmet
Âkif gibi büyük şahsiyetler kolay
kolay unutulmazlar. Tam unutuldukları sanılan bir
zamanda bir vesile ile tekrar varlıklarını hatırlatırlar.
Ma’şeri şuur geçmiş büyüklerini lehte veya aleyhte
tutum alışlar karşısında sınar âdeta. Mehmet Âkif
bu sınamadan pek çok defa geçirilmiştir. Bununla
birlikte, bilhassa aleyhte kampanyalar onun toplum
nezdinde prestijini tazelemekle sonuçlanmıştır.
Toplumlar değerleriyle ayakta kalır. Değersiz toplum
olmaz. Türkiye’nin son zamanlarda içine düştüğü
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sıkıntı sosyal değerlerinin çeşitli sebeplerle sarsıntı
geçirmesidir. Toplumun kabulleri, iyi–kötü,
doğru–yanlış, güzel–çirkin vb. birçok hususta
hareketlerimizi yön-lendirir. İyi “iyi” olmaktan
çıktığında, kötüyü iyi gör-enler için yapabileceğiniz
bir şey yoktur. Türkiye’de değerler böyle bir
tanımlama tahrifatına (deformasyonuna) tabi
tutulmaktadır âdeta. Bu tahrifçi yönlendirme
bütün kurumlarımızın, fertlerimizin faaliyet ve
hareketlerini bozulmaya uğratmaktadır.
Örnek Bir Şahsiyet
Peki neden “değer” alanımızla bu kadar
oynanmaktadır? Türkiye’de değer alanının bin yıldır
rakipsiz belirleyicisi “din” olmuştur. Bütün dünyada
da dinler sosyal değerlerin arka planında etkili
bir biçimde durmaktadır. Bugün AB anayasasına

Birliğin Hıristiyan değerlerine dayandığı ilkesinin
konulmasını isteyenler, bizim dinlerini tamamen
boşladıklarını sandığımız Avrupa ülkeleridir. Dinin
varlığı, toplumdaki yeri ve tesir alanı konusunda
19. yüzyılın pozitivist anlayışı ile hareket eden
bazı kesimler çok açık şekilde menfi yaklaşımlara
sahiptir.
“Hayır yapmak” bir değer olmaktan çıkarıldığında
Kızılay hayır kurumu olarak boşlukta kalır. Bu
durum hem ona yardımda bulunanlar için söz
konusudur hem de onun yöneticileri ve çalışanları
için. Bazıları “Din, maneviyat olmasın; fakat hayır
olsun.” diyebilmektedir. Bunu demek kolaydır,
din dışı bir alanda hayır yapmayı değer haline
getirmenin kolay olmadığı ortadadır.
Mehmet Âkif, toplum kimliğimiz açısından, şahsiyet
olarak üzerinde tartışılamayacak bir isimdir.

değerler alanına yön değiştirmenin bir aracı olarak
da görülmektedir bu yüzden.
İşin ilgi çekici tarafı, Mehmet Âkif’in asıl bu
kişiliğinden ötürü Millî Mücadele’ye katılmak üzere
davet edilmesidir. Onun varlığı, Milli Mücadele için
gerekli bulunmuştur. Bu yüzden, bizzat Mustafa
Kemal Paşa tarafından dâvet edildiği bilinmektedir.
Ali Şükrü Bey’le beraber Ankara’ya vardıklarında
TBMM önünde M. Kemal Paşa ile karşılaşırlar. M.
Kemal Paşa, Mehmet Âkif’in gelmesinden duyduğu
memnuniyeti ifade eder. “Sizi bekliyordum efendim,
tam zamanında geldiniz.” der.
Mehmet Âkif’in Millî Mücadele sırasında yaptıkları
daha sonra vuku bulan görüşmede kendisinden
ne istendiğini ortaya koymaktadır. Mehmet Âkif
bu sırada bir taraftan camilerde vaaz vererek
halkı mücadeleye katılmaya çağırır, diğer taraftan

Mehmet Âkif hem edebiyatçı kişiliği hem de
insanî kimliği ile büyük ve örnek bir şahsiyettir.
İnandığı, düşündüğü gibi yaşamış, doğru bildiklerini
sonuna kadar savunmuş, kendi öncelikleri yerine
milletinin önceliklerini birinci plana almış örnek
bir şahsiyettir. Onu bazıları nezdinde tartışılır kılan
arka planındaki değerler dünyasıdır. Mehmet Âkif,
1920’de kurulan TBMM’nin kayıt defterinde “İslâm
Şairi” olarak yazılmış bir kişiliktir. Sırf bu adlandırma
bile bazılarını rahatsız edebilir. Bu unvanı Mehmet
Âkif kendisi mi icat etmiştir? Bu adlandırma
dönemin halk–aydın ortak adlandırmasıdır. Resmî
kayıtlara da böylece geçmiştir.

aynı çerçevede Sebilürreşad dergisini yayımlar.
Sebilürreşad, yarı resmî organ mahiyetindeki
Hâkimiyet–i Milliye dışında TBMM’nin devamlı
malî destek verdiği tek süreli yayındır.

Mehmet Âkif sırf dindar bir kişiliği olduğu için
değil, aynı zamanda büyük bir şahsiyet olduğu için
yani bizzat kendisi kişilik olarak toplumun çok
önemli bir değeri olduğu için zaman zaman hedef
seçilmiştir. Toplumlar yönlerini, yetiştirdikleri
büyük şahsiyetlere bakarak da tayin ederler.
Mehmet Âkif hem edebiyatçı kişiliği ile hem de
insanî kimliği ile büyük ve örnek bir şahsiyettir.
Mehmet Âkif’i toplum nezdinde küçük düşürmek,

İstiklâl Marşı: Bir Meydan Okuma
Âkif, Meclis’in en sessiz üyelerinden biridir.
Hemen hemen hiç konuşmamıştır. Zaten kişilik
olarak konuşmayı değil, yapmayı öne almaktadır.
Onun Meclis’teki tutumuna bakarak Ankara’ya
gelişini anlamsız bulabiliriz. Mehmet Âkif,
Meclis’te konuşmadı. Fakat, onun şiiri o Meclis’te
yüksek sesle defalarca okundu, ayakta dinlendi ve

Bilim Sanat

Mehmet Âkif aynı zamanda TBMM’de Burdur
meb’usudur. Burdur’dan seçilmesi için bizzat M.
Kemal Paşa’nın 120. Kolordu Kumandanı ve Konya
Vali Vekili (O sıralar Burdur, Konya’ya bağlı bir
sancaktır.) Fahreddin Altay’a telgraf çektiği de
bilinmektedir.
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alkışlandı. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Mehmet
Âkif, Ankara’ya sadece ve sadece İstiklâl Marşı’nı
yazmak için gelmişti!
İstiklâl Marşı, düşmanın top seslerinin işitildiği
sırada Ankara’da yazılır. Bu şiir her bakımdan
bir meydan okumadır. Bir kere Mehmet Âkif’in
şiirdeki kudretini ilan eden bir meydan okumadır.
Yüzlerce kişinin katıldığı bir yarışmaya kendi
kuralları çerçevesinde katılmış ve hiçbirisi ile
kıyaslanmayacak bir eser ortaya koymuştur.
O yüzden, diğer şiirler neredeyse hiç kaale
alınmaksızın bu şiir Meclis’e sunulur ve defalarca
ayakta okunarak, alkışlanarak kabul edilir.
İkincisi, emperyalizme karşı milletin değerlerine
dayanarak bir meydan okumadır. ‘Bu şafaklarda
yüzen al sancak’, ‘şanlı hilâl’ asla sönmeyecektir. Ne
kadar zulüm, teknolojik güç, hayasızca akın olursa
olsun netice değişmeyecektir. Çünkü istiklâl Hakk’a
tapan milletin hakkıdır.
Millî Mücadele’den Sonraki Hayatı
Mehmet Âkif’in Millî Mücadele’den sonraki hayatı,
Mısır’a gitmesi, orada yaptıkları, Kur’an tercümesi
ile ilgili tutumu çok ciddi ve dikkatli olarak üzerinde
durulması gereken konulardır. Mehmet Âkif
TBMM’nin Kur’an–ı Kerim’in tercüme edilmesi
yönündeki kararını kabul etmiştir. Hatta üzerinde
çalışmış ve muhtemelen hayli de yol almıştır.
Fakat eninde sonunda konu onun şahsî konusudur
şahsiyeti ile ilgili bir konudur. Şu veya bu sebeple

tercümeyi yayımlatmamıştır. Bu onun kendi
tercihidir. Bir eseri yayımlamak veya yayımlamamak
müellifin, hazırlayanın tercihidir. Mehmet Âkif
böyle bir yol tutmuştur. Kendi düşüncesi açısından
da tutarlıdır.
Kaldı ki mesele Mehmet Âkif’in tercümesi meselesi
değildir. Türkçe ibadet taraftarlığının Mehmet
Âkif’e muhtaç olması da şaşırtıcıdır. Türkçe ibadet
Türkiye’de zaman zaman gündeme gelmektedir.
Böyle düşünenler de olabilir. Onlar gereği neyse onu
yaparlar. Kur’an’ı da Türkçeleştirebilirler. Türkçeyle
de ibadet ederler, bu onları bağlar. Fakat bunu
bütün topluma zorla kabul ettirmeye kalkışamazlar.
Karalama Kampanyaları Hüsrana Uğradı
Türkçeibadetçiler, ibadet dilimizin Türkçe olması için
çok gayret sarf ediyorlar. Aynı gayreti neden günlük
dildeki yabancı kelimelere karşı göstermiyorlar?
Neden tıp fakültelerinde bütün terimler Latince
olarak okutuluyor? Neden İngilizce tıp fakülteleri
var? Halbuki Osmanlılar son dönemde Şam’a dahi
Türkçe tedrisat yapan tıp fakültesi kurmuşlardı!
Âkif’i toplumun hafızasından silmek isteyen bütün
karalama kampanyaları hüsrana uğramıştır.
Birkaç yıl önce, muhtemelen son defa denenen
millî şairimizi milletimizin gözünden düşürme
amaçlı hareketin de aynı akıbete uğramaktan
kurtulamadığını hepimiz gördük. Milletimizin var
olma iradesi ortadan kaldırılmadıkça Mehmet Âkif
gibi değerlerimiz unutulmaz, unutturulamaz.

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

Safahat’ı hip-hop ile yeniden
dolaşıma
sokmalıyız!
Mehmet Âkif ülkemizin
metafizik derinliğini temsil
eder.
Safahat
baştan
sona bu derinliğin epik
öyküsüne açılan bir kapı
gibidir adeta. Safahat’taki
Türkiye’nin öyküsünü yeni kuşaklara aktarabilmek
için yeni bir dile ihtiyaç var. Bu da yeni kuşağın
edebiyatı, sinemayı ve müziği kavrama biçimine
senkronik olarak eklemlenmekle olabilir ancak.
Yoksa Mehmet Âkif Ersoy ile organik bir ilişki
kurmaktan uzaklaşacaklar. Okul önlerinde şiir
okuma ve konuşma metinlerine sıkışmış bir ritüel
bu ilişkiyi artık zorlaştırıyor. Tarih ötesinde olup
bitmiş ve artık gerçekliği olmayan bir zamandan
bahsediliyor gibi algılandığını düşünenlerdenim.
Âkif’in şiirlerinden besteler falan yapıldı. Ama
hiçbiri toplumsal karşılığını bulmadı. O günü anma
ve bir görev mantığı ile yapılan bu tür pratiklerin
bir karşılığı yok. Bugünün genç çocukları ile Safahat
arasındaki ilişkiyi ancak hip-hop gibi yeni anlatım
biçimleri üzerinden kurabiliriz. Bu ve benzeri
yeni dil örgülerini anlamadığımız müddetçe genç
kuşakların böylesi önemli metinlerle iletişim kurma
becerileri maalesef giderek azalacak.

Nurullah GENÇ
Sanatı hayatı ,hayatı sanatı
olan kaç edebiyatçı vardır
dünyada, kaç şair? Elbette
bilmiyorum. Çok sayıda olduğunu kabul edelim. Asıl
önemli olan ise onlardan
kaçının hayat mefkûresi
sadece inançları ve milletinden ibarettir? İşte bu noktada aklıma gelen ve
listenin ilk sırasında yer alacak tek isim kanaatimce Mehmet Âkif Ersoy’dur. İstiklalimizin eşsiz şairi
Mehmet Âkif Ersoy... Şark’ın, “Ah vatan!” diye inleyen cefakeş bülbülü...

*Türkçe Öğretmeni, Alev Alatlı BİLSEM

Ümit MERİÇ
Bismillahirrahmanirrahim.
Az önce Beylerbeyi’nde -rahmetli- Mehmet Âkif’in bir
zamanlar oturmuş olduğu
evin önündeki caddeden geçtim. Burası bir hayli çukurda
kalan, iki katlı ahşap bir ev.
Mülkiyetinin Sezen Aksu’ya
ait olduğunu söylediler. Satılık bir ev şu sıra. Âkif
yılı dolayısıyla çalışırken ben buranın satın alınarak
müzeye çevrilmesini istedim. Fakat maalesef bizde
müzeler soğuk olduğu için manevi cazibe merkezleri
hâline getirilmediği için, sıkıcı ziyaret mekânları
hâline dönüştürülüyor. Hâlbuki ben Paris’te Victor
Hugo’nun uzun yıllar oturduğu evi gezmiştim.
Sanki Victor Hugo, az önce yazıhanesinin başından
kalkmış da tüylü kaleminin mürekkebi kurumasın
diye hokkanın içine kalemini bırakmış kadar
iddialıydı, yaşıyordu o mekânlar… Mehmet Âkif’in
evi dolayısıyla zihnime üşüşen bu düşüncelerden
sonra şunu da söylemek isterim: Âkif âdeta mecburi
konu gibi okullarda okutuluyor, öğretiliyor. Safahat,
Türkiye’de Kur’an-ı Kerim’den sonra en çok satan
kitaptı bir dönem. Şimdi bunun yerini Batı tercihi
kitaplar aldı, çocukların zihninde bambaşka rüzgârlar estiriliyor. Safahat’ta mesela “Fatih’te Bayram
Sabahı” şiiri var. Çocuklar rapçilerimizin sözlerini
ezberliyorlar. Ezberlesinler, onlar da bugünlerin
hakikati. Ama çocuklarımızın zihinlerinde Mehmet
Âkif’in “Fatih’te Bayram Yeri” şiiri de olmalı. Bu
eksiğimizi telafi etmemiz lazım gelir düşüncesindeyim. Bana bu vesile ile bu fırsatı verdiğiniz için
teşekkür ederim.

Bestami YAZGAN
Sadece silahla değil kalemle de mücadele etmek gerekir. Mehmet
Âkif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine ve İstiklal
Marşı şiirleri olmasaydı
zaferlerimizi yeni nesillere anlatamazdık. Destanı yazılmayan zaferler
boynu bükük kalır.

Bilim Sanat

Selçuk KÜPÇÜK
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Aziz ERDOĞAN

Serap KADIOĞLU

Âkif hem eylem hem
kalem erbabıdır. Büyük bir medeniyetin
sözcüsü, varoluş destanı yazan bir toplumun temsilcisidir.
Varlığıyla milletiyle
bütünleşen Mehmet
Âkif; temiz ahlak, hisli yürek sahibidir. O,
sade ve samimi bir hayatın öznesi; ilim, irfan ve
iman erbabı; çalışkan ve vefalı bir şahsiyettir.
Büyük kırılmaların, yıkılış ve yeniden kuruluşların yaşandığı bir süreçte vatanı uğruna bütün
varlığını vakfeden, bir vatanı on kıtaya sığdıran,
hakkı tutup kaldıran adamdır. Bir ömrün muhasebesi, bir milletin varlık kitabesi hükmündeki
Safahat’ı bırakmıştır bizlere.   Gençleri hazine
bilen Âkif; Dirvas, Hasan, Nevruz ismi verdiği
gençlere meftundur. Âsım’ın Nesli adını verdiği
gençlik, bu milleti de Âkif’i de hiçbir zaman darda, zorda, yolda bırakmamıştır. Mehmet Âkif;
dün olduğu kadar bugün de vatanseverliği, feraseti, cesareti, çalışkanlığı, ufku ve fikir adamlığıyla aramızda yaşamaktadır.

Cevat AKKANAT
“Yeni bir romantizm
çağı için…” Mehmet
Âkif, medeniyet coğrafyamızdaki fikir ve
bilim insanları, sanatçı ve edebiyatçılar
üzerindeki ağırlığı

Cenap Şahabettin Tiryaki Sözleri kitabında,
“İnsanlar
yükseldikçe,
arkasındaki
yamanın
görünürlüğü artar.” der.
Büyütülmenin böyle bir
handikabı vardır. Ne
kadar yukarıda olursanız, kusurlarınızı o kadar örtemez olursunuz.
Oysa Üstat Mehmet Âkif tanıdıkça gözümüzde
büyüyen, daha da hayranlık uyandıran bir şairdir. Bu yönüyle Âkif, benim için “yamasız bir
şahsiyet”tir. Mehmet Âkif’i tanımaya çalışırken
okuduğum kitaplarda, dinlediğim sohbetlerde
âdeta sıradağ uçlarında gezer gibi her seferinde
onun bir başka zirvesini keşfederim.
Mehmet Âkif şiirlerinin izini sürdüğümüzde,
hakiki kaynağını Kur’an’dan alığını görürüz.
Şiirlerini okuduğumuzda adeta bugün de
geçerliliği olan bir tefsir okumuş gibi oluruz.
Bu açıdan baktığımızda Âkif, bir yol açıcıdır.
Çok yüzlü bir insan olmak çok kötüdür ama çok
yönlü bir insan olmak çok özel bir vasıftır. Âkif’in
hem büyük bir şair hem yol açıcı hem rol model
olması, onun yeri doldurulamaz bir şahsiyet
olduğunun en belirgin göstergelerindendir.
Şairliğinin yanı sıra fikirleriyle büyük bir dava
adamı ve duruşuyla örnek bir şahsiyet olan
Mehmet Âkif Ersoy’un, halkımızın büyük bir
çoğunluğu tarafından maalesef yalnızca İstiklal
Marşı Şairi olarak tanınması çok manidardır.
Bize bıraktığı büyük mirasa bir şükran babında
aziz hatırası yaşatılmalı; fikri, sanatı ve şahsiyeti
hakkında daha çok konuşulmalı ve gençlere
mutlaka bütün yönleriyle tanıtılmalıdır.

yıllar geçtikçe artan abidevi bir insan... İmanıyla, ahlakıyla, ilmiyle, şiiriyle, daha doğrusu bütün
bir hayatıyla, çağları aşan bir insanlık numunesi... İlhamını Kur’an’dan, modelini Peygamber’den almış.
İnandığını tam olarak yaşamanın ve yaşatmanın gayreti içinde. Her şeyini milletine adamış bir fedakâr...
Yeni bir romantizm çağına ermek istiyorsak onun hayatı ve eserleri önümüzde duruyor. Âkif’in oluşturduğu
külliyat okunup anlaşılmayı; yaptığı rehberlik idrak edilmeyi bekliyor. Bunlara itibar ettiğimizde gerçekten
özgürleşeceğiz. Tam da bu noktada bir teklif: Şiirinden başlayarak onun işaret ettiği şuura ermek yolunda
ilk adımı atabiliriz.
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Zeynep DELAV
“Öz yurdunda garipsin,
öz vatanında parya!"
dizeleri belki de en çok
Mehmet Âkif Ersoy'u tarif etmiştir. Hep ümitvar
olan İstiklal Marşı şairimiz M. Âkif, düstur
edindiği hiçbir değerden
ödün vermeden, eğilip
bükülmeden yaşadı. Ne ülkesine ne de insanına küstü. Âdeta 'her şey kader' diyerek yaşadıklarını Safahat'ta şiirle anlatmaya çalıştı. “Yoktur elemimden şu
sağır kubbede bir iz; / İnler Safahat'ımdaki hüsran
bile sessiz!” dizelerinin üstüne âdeta kitap yazılır.
Bundan dolayı yaşadığı haksızlıkları görmezden geldi. Özetle, engin bir tevhit inancı, sanat ve iman dolu
bir kalp ve unutulmaz bir idealist şahsiyettir. Mehmet Âkif Ersoy. Rahmetle!

Arif AY
Mehmet Âkif Ersoy, bir imparatorluk bakiyesidir. O, bu
milletin genetiğini 19. yüzyıldan 20. yüzyıla taşımıştır.
Bugün varsa bir dava adamı,
yani adanmış bir adam; maldan mülkten, servetten, şöhretten arınmış bir adam, biliniz ki Mehmet Âkif’in genetiğini taşımaktadır. Nev’i
şahsına münhasır sözü en çok Âkif’e uygun düşen
bir sözdür. O bir merhamet ve vicdan adamıdır. Sırtındaki paltoyu, evindeki kilimi veren adam... O, düşüncenin alev alev yanan bir kalbin içinden geçerek
nasıl şiir olabileceğini gösteren bir şair... O, milletin
istiklalinin şairidir. Yalnızca ahlaki vicdana değil,
toplumsal, siyasal vicdana da hitap etti. Yaşadığını
yazdı, yazdığını yaşadı. Hiçbir zaman zulmü alkışlamadı, zalime boyun eğmedi.

Ferman KARAÇAM
Mehmet Âkif ulvi ve muazzez bir davanın sorumluluğunu üzerinde taşıyan,
yüksek bir medeniyetin yeri göğü kapsayan büyük gürültü ile yıkılışının sesini ve ıstırabını duyup feryat eden bir mütefekkirimizdir. Onun çığlığı da âdeta
çökmekte olan o uygarlığın, çağları aşan ve etkisi bütün bir insanlığı kuşatan
feryadı ile bütünleşmiştir. Âkif sadece Doğu’nun ve Asya’nın değil Batı’nın da,
daha doğrusu bütün bir insanlığın kanayan vicdanıdır. Çünkü o biliyordu ki
İslam medeniyeti yıkıldığında bütün bir insanlık onun altında kalacaktır. İşte
bu sebeple Âkif’in haykırışı; bugün içinde yaşayarak tecrübe ettiğimiz eşya ve
zulüm uygarlığının gelmekte olduğunu yüksek seciye ve ferasetiyle gören haklı bir haykırıştır. O, sorumlu bir
mütefekkir, sezgileri çok güçlü bir ruh ve ahlakta kemale ermiş bir dava insanıdır. Bu millet Âkif’i anladığında
yeniden ayağa kalkacaktır.

Türk edebiyatının en büyük destan şairidir Mehmet Âkif ERSOY. Yalnız sanatı
ile değil, şahsiyeti ve vatan sevgisi ile de “Büyük İnsan” dır. Aruz vezninin
bu usta mimarı; ömrü boyunca özgür, vicdanlı, ahlaklı, müreffeh ve inançlı
bir Türk milleti için her kademe ve görevde hizmet etmiş, eserleriyle bu
gaye için haykırmış, karanlıktan aydınlığa kavuşmak için yol göstermiştir.
Arapça ve Farsçaya dillerine bütünüyle hâkim olmasına rağmen en yalın ve duru
Türkçeyi kullanmakta ısrar eden Mehmet Âkif’in iman ve vatan aşkıyla yazdığı
yüzlerce eser yanında, Türk milletine en büyük armağanı, her dizesinde millî ve ilahî
bir coşku uyandıran İstiklal Marşımızdır. Bu büyük şair ve fikir kahramanı ile aynı coğrafyada yaşamış olmak
milletimizin her ferdi için gurur kaynağıdır. Saygı ve şükranla anıyoruz. Ruhu şâd, mekânı cennet olsun.

Bilim Sanat

Şule HATİPOĞLU
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Prof. Dr. Uğur Ünal
"İstiklal Marşımızın yazılmasını sağlayan hissiyatta hiçbir
esaret boyunduruğuna boyun eğilmemesi gerektiğinin net
vurgusuna şahitlik ederiz."
Derya BOÇKAY*
Serra AYDIN**
Ömer KESKİN***
Asiye GÜNEŞ****

B

izlere kendinizden ve
kıymetli çalışmalarınızdan biraz bahseder misiniz?
27 Kasım 1975’te Ankara’da
doğdum. “III. Selim Devri
Islahat Çabaları (Nizam-ı Cedid)”
adlı tezimle 2001 yılında Gazi
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsünde
bilim
uzmanı
unvanını aldım. Aynı üniversitede
2006
yılında
tamamladığım
doktora tez konum “Sultan
Abdülaziz Devri Osmanlı Kara
Ordusu
(1861-1876)”
adlı
çalışmadır. Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi Tarih
Eğitimi Anabilim Dalında 19992006 yılları arasında Araştırma
Görevlisi,
2006-2009
yılları
* Kurum Müdürü, Etimesgut BİLSEM
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**Öğrenci, Etimesgut BİLSEM
*** Öğrenci, Etimesgut BİLSEM
**** Tarih Öğretmeni, Etimesgut BİLSEM

arasında Öğretim Görevlisi, 20092010 yılları arasında Yrd. Doç.
Dr., 2010-2012 yılları arasında
ise Doç. Dr. olarak görev yaptım.
2017 yılında Prof. Dr. payesini
kazandım.
Üniversitede lisans ve lisansüstü
düzeyde “Türk Yenileşme Tarihi”,
“Osmanlı Paleografyası”, “Osmanlı Diplomatikası”, “Türk Eğitim Tarihi” ve “Osmanlı Devleti
Dış Politikası” derslerini verdim.
5 Ocak 2012 tarihinde Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne atandım. Yeni hükümet
sistemine geçişi müteakiben 16
Temmuz 2018 tarihinde kurulan
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına 07 Ağustos 2018

tarihinde başkan olarak atandım
ve hâlen bu görevimi sürdürmekteyim.
Bir
milletin
hafızasında
arşivin önemi nedir?
Bir milletin hafızasını oluşturan
pek çok unsur vardır. Kültürel
miras içinde yer alan yazılı
ve sözlü eserler ile arşivler
bunların en önemlilerindendir.
Arşiv kayıtları, diğer unsurlar
içerisinde tarafsızlığı ve berraklığı
bakımından öne çıkmakta olup
geleceğe doğru atılacak adımların
güvenilir
araştırma
kaynağı
durumundadır.
Kişiler haklarını korumak, çevresindeki fertlerle ilgili öngörüde
bulunmak için önceki yaşanmış

Bilhassa uluslararası alanda siyasî
davranışların tarihî arka planı bulunmaktadır. Bugün komşu devletlerle olan dostluk ve rekabet
alanlarımızın tamamının tarihî
arka planı vardır. Bu durum çoğunlukla günümüzde de sürmektedir. Millet ve devletlerin mevcut
davranışlarını analiz etmek, gelecekte muhtemel politikalarını
tahmin etmek için objektif bir hafıza olan arşivlere dayalı çalışmalara müracaat vazgeçilmezdir.
Osmanlı’ya ait en erken
tarihli belge nedir?
En erken tarihli belge Orhan
Gazi’ye ait Mekece Vakfiyesidir.
1324 yılında düzenlenen bu belge
136x19,5 cm ebadındadır. Belge,
Orhan bin Osman yazılı tuğra ile
başlamaktadır. Yirmi üç satır olan
vakfiyenin ilk yedi satırında eksik

kısımlar bulunmaktadır.
nesihtir.

Hattı

Bu vakfiye ile Orhan Gazi, Mekece
nahiyesinin tamamını vakfetmekte, azatlı kölesi Tavaşi Şerafeddin’i
mütevelli
tayin
etmektedir.
Gelirlerini misafirler, fakirler,
garipler, miskinler dervişler ve
ehl-i ilme tahsis etmektedir.
Belge, Osmanlı Devleti'nin ilk
dönemlerinin anlaşılabilmesi için
nadir bir kaynaktır. Vakfiyenin
son kısmında şahitlerin isimleri
yer almaktadır. Bunların arasında
Orhan Bey’in annesi Mal Hatun,
kardeşleri ve oğullarının ismi
sıralanmaktadır.
Covid-19 salgını ile birlikte
araştırmacılar, tarihçiler ve
tarih meraklıları Devlet Arşivlerinden nasıl yararlanabildiler?
Covid-19 salgını ile birlikte Başkanlığımız “Belgeler Evimizde” sloganıyla harekete geçmiş;
1300’lü yıllardan başlayıp 2000’li
yıllara kadar olan otuz milyonun
üzerindeki dijitalleştirilmiş bel-

geyi vatandaşlarımızın ve araştırmacılarımızın evlerindeki bilgisayarlarla “bir tık mesafede”
ulaşabilecekleri noktaya getirmiştir. Artık tüm vatandaşlarımız ve
araştırmacılar Devlet Arşivleri
Başkanlığı resmî sitesine girdiklerinde Belge Tarama Sistemi
(BETSİS) üzerinden bahse konu
belgelerin tamamını salonlarımıza gelmeden görebilmekte ve
evlerinde oturup talep ettikleri
belgelerin görüntü ücretini ödeyip bilgisayarlarına indirebilmektedirler.
Gelecekte
tarihî
belge
niteliğinde olacak günümüz
belgeleri arşivleniyor mu?
Başkanlığımızın ilgili birimleri
aracılığıyla Devlet Arşivlerine gelecek belgelerin önceden yerinde
tespiti yapılıp devir süresine kadar ilgili kurumlarında uygun koşullarda muhafazası ve güvenliği
sağlanarak zamanı geldiğinde başkanlığımıza devir işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte
yıllık hazırlanan dört beş eserde
örnek belgelerin günümüz harflerine aktarılmasını sağlıyoruz.

Bilim Sanat

olayları sürekli analiz ederler.
Bu etütler karar almada önemli
ölçüde etkili ve şahsî tecrübelerimizden bildiğimiz gibi genellikle
doğru sonuçlar verir. Milletler ve
onun adına karar veren organlar
benzeri davranış gösterirler.
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İstiklal Marşımızın bu kıtası
ile Türk halkının Millî Mücadele'deki rolü ve yoktan
var oluşu anlatılmaktadır.
Cumhurbaşkanlığı
Devlet
Arşivlerimizde Millî Mücadele Dönemi ile ilgili ne türden belgelere ulaşabiliriz?
Başkanlığımızda
tarihî
bir
dönüşümün yaşandığı, Türkiye
Cumhuriyeti’nin
temellerinin
atıldığı Millî Mücadele Dönemi
ve Millî Mücadele hareketinin
lideri Mustafa Kemal ATATÜRK
ile ilgili Osmanlı ve Cumhuriyet
dönemine ait, içerisinde İngilizce
ve Fransızca belgelerin de olduğu
Millî Mücadele Dönemi'ne ışık
tutacak birçok tarihî vesika
mevcuttur.

Devlet
Arşivleri
belgeleri

Devlet Arşivlerinde bulunan
Osmanlı dönemi belgelerinin
transkripsiyonu ve günümüz
Türkçesine aktarımı hangi
döneme kadar yapılmıştır?
Başkanlığımızda bulunan Osmanlı Türkçesiyle yazılmış belgelerin
bire bir çeviri yazıları hazırlanmamaktadır. Belgenin sadece muhteviyatını gösteren Türkçe özet
işlemleri yapılmaktadır.
İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılını büyük bir
coşku ile kutluyoruz. Devlet
Arşivlerimizde Mehmet Âkif
ERSOY ve İstiklal Marşımıza ait ne tür belgeler bulunmaktadır?
Başkanlığımızda; İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Âkif ERSOY‘un
memuriyetiyle
ilgili
Personel Sicil Dosyası bulunmak16

tadır. Bunun yanı sıra Mehmet
Âkif ERSOY’ un yapmış olduğu
seyahatleri, temasları ve faaliyetlerine ilişkin bilgiler ile ölümü ve
ölüm yıldönümlerinde yapılan faaliyetlerle ilgili birtakım belgeler
de arşivimizde mevcuttur.
Ayrıca
şahsının,
Kur’an-ı
Kerim’in tercümesi ve tefsirine
dair Diyanet İşleri Başkanlığı
ile yaptığı anlaşma da Başkanlık
Arşivimizde mevcuttur.
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

Başkanlığımız arşivlerinde; Çanakkale Muharebelerinden başlayıp Mustafa Kemal’in 1919’da
Anadolu’ya fevkalade salahiyetli
müfettiş olarak geçişinden Millî
Mücadele’yi zaferle bitirdiği yıla
kadar olan birçok belge muhafaza
edilmektedir.
Bunun yanı sıra; 16.07.2018 tarihli 11 Sayılı Devlet Arşivleri
Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Başkanlığımıza verdiği yetki ile de
özellikle Kurtuluş Savaşı ve Millî
Mücadele Dönemi evrakını bünyesinde barındıran Millî Savunma
Bakanlığına ait arşivin de başkanlığımıza devri çalışmaları büyük
titizlik ve hassasiyetle devam etmektedir.
Milletimiz 19. yy. ve 20. yy.
başında uzun savaşlar, yokluk ve acılarla sınanmıştır.

SÖYLEŞİ

Devlet Arşivleri belgeleri

İstiklal Marşımızın yazılmasını sağlayan hissiyatta
hiçbir esaret boyunduruğuna boyun eğilmemesi
gerektiğinin net vurgusuna şahitlik ederiz.

Başkanlığımızda Doğu Cephesi’nin kaderini değiştirebilecek
olaylara sebebiyet veren ve Ruslarla iş birliği içerisine giren Ermenilerle ve onların kurdukları
Ermeni dernek ve partilerin faaliyetleri ile ilgili belgelerin yanı
sıra, devletimizin de bu tür yıkıcı
ve bölücü faaliyetlere karşı oldukça hassas ve titiz çalışmalarını
ve mücadelesini gösteren birçok
belge bulunmaktadır. Bunun yanı
sıra Doğu Cephesi Kumandanı
Kâzım KARABEKİR Paşa’ya ilişkin Osmanlı ve Cumhuriyet Döne-

mine ait pek çok belge arşivimizde
yer almaktadır.
Bizler gibi tarih meraklısı
gençler Devlet Arşivlerimizden nasıl yararlanabilirler?
Kurumumuz arşivleri bütünüyle
genç arkadaşlara açıktır. Gençlerimiz nüfus cüzdanları yanlarında
olmak kaydı ile on dakika içerisinde araştırmacı olabilmekte ve
arşiv araştırma hizmetlerinden
faydalanabilmektedirler.
Millî şairimiz Mehmet Âkif
ERSOY’un şahsında ve İstiklal Marşımızın Kabulünün
100. Yılı'nda sizce gençlere
düşen en önemli görev ve sorumluluklar nelerdir?
Öncelikli olarak gençlerimiz kendi
ufuklarını bir başkasının ufkuyla

sınırlandırmayarak sürekli kendi
gelişimlerinin
basamaklarını
bir bir çıktıklarında kendileri
olmanın
kıymetini
bilirler.
Başkasına emanet edilen bir
zihinle yaşamaktan kaçınmaya
başlarlar. Özne olmak böyle
mümkün olmaktadır. Nihayetinde
Mehmet Âkif ERSOY’un özne bir
şahsiyet olmasının arkasında da
bu yaklaşım vardır. İstiklal Marşımızın yazılmasını sağlayan hissiyatta hiçbir esaret boyunduruğuna boyun eğilmemesi gerektiğinin
net vurgusuna şahitlik ederiz. Bu
hissiyata sahip çıkmak, millî şairimizin bize emanetidir.
Bizlere İstiklal Marşımızın
Kabulünün 100. Yılı münasebeti ile Devlet Arşivlerinin
kapılarını açtınız. Çok teşekkür ederiz.

Bilim Sanat

İstiklal Marşımızın mısraları 100. yılında dahi bizlere o günkü hissiyatı yaşatmaktadır. Bu derin acıların
yaşandığı cephelerden biri
Doğu Cephesi’dir. Bu tarihsel gerçekler arşiv belgelerinde nasıl yer bulmaktadır?
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Mehmet Âkif ERSOY

1873 - 1936
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Âkif Cemil

Ana Hatlarıyla Mehmet Âkif...

“Birtakım milletler veya devletler, millet olabilmek
için kahraman ve tarih icat etmeye çalışırken bizim
kültür, ilim, fikir ve siyaset hazinelerimiz olan
büyüklerimizi karanlıkta bırakmak uygun olmaz.”

Bilim Sanat

Süleyman Hayri Bolay
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Emine Şerife Hanım
ve çocukları

Âkif ve oğulları

Ailesi
Mehmet Âkif’in annesi Emine
Şerife Hanım aslen Buharalıdır.
Anne ve baba tarafı Buhara’dan
gelmiş, Tokat’a yerleşmiş. Emine
Şerife Hanım Tokat’ta doğmuş.
Babası Mehmet Tahir Efendi’yse
Arnavut bir ailenin çocuğu…
O gün için Osmanlı topraklarında
bulunan Arnavutluk’un Kosova
ili, İpek beldesi, Şuşısa (Foşiçe)
köyünden Nurettin Ağa’nın oğludur. İlk tahsilini memleketinde
yaptıktan sonra İstanbul’a gelmiş,
medrese eğitimi almış ve müderris olmuştur. Medresede aynı
isimde başka öğrenciler de varmış. Temizliğe önem vermesi ve
titiz olmasından dolayı kendisine
Temiz Tahir Efendi denmiştir.
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Âkif’in, Nuriye isminde ve Arif
Efendi’yle evlenen bir kız kardeşi
vardır.
1910 yılında annesini hacca gönderdi.
Babası İpekli Temiz Tahir Efendi
1888’de vefat etti.
Annesi Emine Şerife Hanım 1926
yılında 90 yaşındayken vefat etti.
Çocukluğu
Mehmet Âkif 20 Aralık 1873’te
İstanbul’un Fatih ilçesi Sarıgüzel
Mahallesinde doğdu. Ebced hesabıyla doğum tarihine uyduğundan “Ragiyf” adı verildi. Ancak bu
isim kolay söylenemiyor ve değişik şekillerde telaffuz ediliyordu.
İlerleyen yıllarda Âkif adını aldı.

Ama babası asıl ismini kullanmaya devam etti.
Geleneğe uyarak 4 yıl, 4 ay, 4
günlük olunca mahalle mektebine
gönderildi.
Ardından Fatih İptidai Mektebine (İlkokuluna) başladı. Aynı
yıl babasından da dinî dersler ve
Arapça eğitim almaya başladı.
Mehmet Âkif, babasının kendisine uzun yıllar hocalık yaptığını
söyler. Fatih Merkez Rüşdiyesi’ne
(ortaokul) devam ederken diğer
taraftan da Esad Dede’den Gülistan ve Mesnevi okudu. Yedi sekiz
yaşından itibaren İbnü’l-Emin
Mahmut Kemal ile birliktelikleri
oldu. Beraber ders okudular, şiirler yazdılar. Çünkü babası, Mehmet Âkif'in özel hocasıydı.

Âkif Halkalı Baytar Mektebi'nde

Eğitimi
Annesi ve babası çocuklarının
eğitimiyle özel olarak ilgileniyorlardı. Babası meslek seçimini
kendisine bıraktıysa da annesi
oğlunun müderris olmasını istiyordu. Fakat bunun için herhangi
bir baskı yapmadı. Babası, oğlunun eğitimiyle çok ilgilenirdi. Sadece derslerine değil, temizliğine,
kahvaltılarına da dikkat eder, onu
okula hazırlardı.
Mülkiye Mektebi’nin ikinci kısmına başladığı 1888 yılında babası
ve hocası Tahir Efendi’nin vefat
etmesi aileyi sarstı. Mehmet Âkif,
devam ettiği okulu bırakıp yeni
açılan Baytar Mektebi’ne yazıla-

rak kısa yoldan meslek edinmeyi
tercih etti. Babasının vefatından
bir müddet sonra da evlerinin
yanması aileyi tamamen perişan
etti.

yük özelliği onun sürekli ilim peşinde koştuğu, bilgi yönünden
asla sahip olduklarıyla yetinmediği ve her an kendisini geliştirdiği
hususudur.

Çocukluğunda başlayan edebiyat,
ilim sevgisi, ona pek çok şiirler
yazdırdı. Daha sonra imha ettiği
ilk şiirlerinin bir kısmını 1892’de
yayınladığı “Destûr” adıyla kitaplaştırdı.

Bu amaçla çocukluğundan itibaren Arapçayla ilgilendi, mükemmel düzeyde Arapça öğrendi ve
icazet aldı.

Okul yılları boyunca Mehmet
Âkif’in bir başka ilgi alanı da
spordu, özellikle de güreş… Bu
durumu annesi hoş karşılamasa
da bir müddet bu tutkusunu
sürdürdü.
Hem öğrencilik hem de memuriyet dönemine ilişkin Mehmet
Âkif’in bilmemiz gereken en bü-

İskeçeli Hafız İsa Efendi’ye devam
ederek Kur'an-ı Kerim’i ezberledi.
Bazı arkadaşlarının da destekleriyle Farsça ve Fransızcayı mükemmel bir şekilde öğrendi.
Evliliği ve Çocukları
İstanbullu Mehmet Emin Efendi’nin kızı İsmet Hanım’la 1898
yılında evlendi.

Bilim Sanat

Fatih Rüşdiyesi’ni bitirdikten sonra Mülkiye İdadisi’ne (lise) yazıldı.
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Darulfünûn

Üç kız, üç de erkek olmak üzere
altı çocuğu dünyaya geldi.
Kızlarından Cemile, Ömer Rıza
Doğrul ile; Feride, Muhittin Bey’le
ve küçük kızı Suad Hanım’sa,
Subay Ahmet Ali ile evlendi.
Erkeklerden İbrahim 1.5 yaşında
öldü. Diğer iki oğluysa Emin ve
Tahir’dir.
Mehmet Âkif ailesine bağlıydı.
Çocuklarını yetiştirebilmek için
hep gayret etti. Mehmet Âkif Mısır’a gittiğinde çocuklarını bilahare yanına almış, onlara gereken
eğitimi vermeye çalışmıştır. Mektuplarında bu konuyu hep işlemiş, üzüntü ve sevinçlerini dostlarıyla paylaşmıştır.
Resmî Görevleri
Okulunu 1893 yılında birincilikle bitiren Mehmet Âkif, aynı yıl
22

Ziraat Nezareti Umur-ı Baytariye Islahı Hayvanat Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. Bu
yıldan itibaren dört yıl boyunca
Rumeli, Anadolu ve Arabistan’ın
çeşitli bölgelerinde görev yaptı.
Bu görevine ek olarak zaman
içerisinde değişik görevler de
üstlendiğini görüyoruz:
1906’da Halkalı Ziraat Mektebi'nde "Kitâbet-i Resmiye Muallimliği",
1907’de, Çiftlik Makinist Mektebi'nde "Türkçe Muallimliği",
23 Temmuz 1908’de "Umûr-i
Baytariye Dairesi’nde Müdür Muavinliği",
İlmî ve edebî yetkinliğinden dolayı aynı yıl "Darulfünûn (Üniversite) Edebiyat Fakültesi’nde Edebiyat-ı Umumiye Muallimliği”.

Bunların yanı sıra fahri olarak,
İttihat ve Terakki Partisinin İlim
Kurulu (Hey’et-i İlmiye) üyesi
olarak Arapça dersler verdi ve
Dârü’l-Edep isimli bir okulda
fahri öğretmenlik yaptı. 1914
yılında,
Dâr’ül-Hilafeti’l-aliyye
Medresesi’nde Türkçe/Edebiyat
Muallimi oldu.
Hiç kimseye haksızlık yapmayan,
yapılmasına da rıza göstermeyen
Mehmet Âkif, 11 Mayıs 1913’te
Müdürü'nün haksız yere görevden alınmasına tepki göstererek
Veterinerlik İşleri Genel Müdür
Yardımcılığından istifa etti. Böylece yirmi yıl süren memuriyeti
sona erdi.
Görüldüğü gibi resmî memuriyetinde sıradan ve masa başında olmayan Mehmet Âkif, devlet adına
bazı heyetlerle birlikte önemli görüşmelerde ve görevlerde bulundu. 1914’te görevi gereği bir heyet-

Halkalı Ziraat Mektebi

Aynı yıl, Mayıs ayı ortalarında,
aşiret ve kabilelerin Osmanlı’ya
bağlılıklarını sağlamak amacıyla
Arabistan'ın Necîd bölgesinde
görevlendirildi. Ekim’de döndü.
Ağustos 1918’de Şeyhülislamlığa bağlı ilmî bir kuruluş olan
Dârü’ül Hikmeti’l-İslamiyye’nin
başkâtibi oldu. İki yıl sonra da
başkâtiplik üzerinde kalmak üzere Dârü’l Hikme’nin asil üyesi ve
bu Cemiyetin yayın organı olan
Ceride-i İlmiyye’nin genel yayın
yönetmeni oldu.
1922 Eylül başlarında TBMM
kararıyla İslâmî Araştırmalar ve
Te'lifler Akademisi'ne üye seçildi.

Edebiyat ve Basın Hayatı
İslam Şairi Mehmet Âkif, gençliğinden itibaren edebiyat dünyasının içindeydi. Sürekli ilmî ve
edebî sohbet ve toplantılara katıldı. Devrin âlimleri ve edebiyatçılarıyla birlikte olarak hem kendini
geliştiriyor hem de etrafındakileri
engin bilgisiyle aydınlatıyordu.
Bilinen ve elimizdeki en eski şiiri,
19 yaşındayken yazdığı “Destûr”
adlı şiiridir.
Ağırlıklı olarak, 27 Ağustos
1908’de Meşrutiyet’in ilanından
sonra Ebül’ula Mardin ve Eşref
Edip’le birlikte çıkardığı Sırat-ı
Müstakim dergisinde şiir, yazı ve
tercümelerini yayınladı.
Bu dergide yayınladığı ilk şiiri
“Fatih Camii”dir. 1912’de bu
dergi, adını Sebilürreşad olarak
değiştirdi.

Kendisi basına çok önem verir,
âlim ve edebiyatçıları yazmaya,
yazdıklarını yayımlamaya ve insanları aydınlatmaya teşvik ederdi. İçinde yer aldığı bu iki dergi, o
günkü şartlarda sadece İstanbul
değil, tüm İslam coğrafyasında,
Rusya’da ve pek çok yerde takip
ediliyordu. Kurtuluş Savaşı’nda
Eşref Edip’le birlikte Kastamonu,
Ankara ve Kayseri’de yayın çalışmaları yapması onun basına verdiği önemi gösterir.
Sırat-ı Müstakim’in dışında,
Mektep, Maarif, Resimli Gazete,
Servet-i Fünûn dergilerinde de
şiir, yazı ve tercümeleri yayımlandı.
Bugün elimizde bulunan ve yedi
bölümden oluşan Safahat’ı sırasıyla şu tarihlerde yayımladı:
1911: Safahat (Birinci Kitap)
1912: Süleymaniye Kürsüsünde
(İkinci kitap)

Bilim Sanat

le Almanya'ya gönderildi. Orada
pek çok incelemelerde bulundu,
Batı’yı tanıma fırsatı buldu. Almanya’ya gidiş gayesi, elinde esir
bulunan Müslümanlara yapılan
muameleleri gözlemlemekti.
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1913: Hakk’ın Sesleri
(Üçüncü Kitap)

1913: Hakk’ın Sesleri (Üçüncü
Kitap)
1914: Fatih Kürsüsünde (Dördüncü Kitap)
1917: Hatıralar (Beşinci Kitap)
1924: Âsım (Altıncı kitap)
1933: Safahat’ın yedinci ve son
kitabı olan “Gölgeler” Kahire’de
yayımlandı.
Üstad’ın bazı şiirleri, kendisi hayattayken Arapçaya da çevrildi.
1932’de İstiklal Marşı, Bülbül,
Küfe, Süleymaniye Kürsüsü’nden
gibi şiirleri buna örnektir.

camide mukabele okurken, ders
alırken, vaaz verirken, ayet ve
hadisleri şiirlerine serpiştirirken
görürüz.
İslam’ı hayat referansı olarak alan
Mehmet Âkif her daim şunu haykırır: Problemlerin çözümünün,
ülkenin ayakta kalışının yegâne
yolu dinin sağlam, doğru ve asli
kaynaklarından öğrenilip hurafelerden uzak bir şekilde uygulanmasından geçer.

kalmamıştır. 1887’de başlayan
Türk-Yunan Savaşı, Balkanlarda alevlenen çatışmalar, 1908’de
2. Meşrutiyet’in ilanı, 13 Nisan
1909’daki 31 Mart Ayaklanması, 27 Nisan 1909’da Abdulhamid Han’ın tahttan indirilmesi,
1914’te Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı’na dâhil olması gibi konuları hassasiyetle takip etti ve
bunlara şiirleriyle tepkiler verdi.

Dinî Hayatı

Aktif Yaşam ve Kurtuluş
Savaşı

İttihat ve Terakki Partisi'ne üye
oldu. Ancak üyelik yemininde,
“cemiyetin tüm kararlarına kayıtsız şartsız uyacağıma…” bölümüne itiraz etti ve sadece hayırda,
doğruda uymaya söz verdi. Bu
şartla üye oldu. Bir müddet sonra
da partinin yanlışlarını görünce
üyelikten ayrıldı.

Mehmet Âkif’in dinî inancı sağlam ve kuvvetliydi. Ailesinden
aldığı temel bilgileri daha sonra
geliştirerek sağlam bir kişilikle
birleştirdi. Biz Âkif’i bu sebeple

Çok geniş bir alanda olmasa da
kendi yakın çevresiyle hep aktif,
verimli ve canlı bir yaşam süren
Mehmet Âkif, Osmanlı Devleti’nin yaşadığı buhranlara sessiz

Osmanlının Balkanlardaki milliyetçilik hareketleri sonrasında
ciddi bir dağılma sürecine girmesi
karşısında, yazı ve şiirleriyle çok
çırpındı. Müslüman topluluklara

Kendisinin Doğulu ve Batılı şairlerden yaptığı çevirileri de bulunmaktadır.
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1924: Âsım
(Altıncı kitap)

Âkif, dine yönelik saldırılarda net
bir duruş sergileyip sonucunun
ne olacağını düşünmeden tavrını
belirgin bir şekilde ortaya koyar.

Âkif 'in Hilvan'daki evi

Sebilürreşad dergisi vasıtasıyla
mandacılığı reddediyor ve İslam
Birliği tezini işliyor, ülkenin bağımsızlığını savunuyor, işgal edilmeye başlanan toprakların kurtarılması için halkı cihada ve birliği
bozmamaya çağırıyordu.
Sadece çağırmıyor, aynı zamanda
fiilen cepheden cepheye koşturuyordu. Şubat 1920’de Yunanlıların İzmir’i işgaliyle başlayan
Kuvâ-yı Milliye hareketine destek
olmak için Balıkesir’e geçti. Vaaz
ve konuşmalarıyla halkı bilinçlendirdi, örgütledi.
Devam eden ay ve yıllarda Kurtuluş Mücadelesi için köy köy,
şehir şehir koşturdu. Bu amaçla
Eskişehir, Antalya, Afyon, Konya,
Kastamonu gittiği belli başlı illerimizdendir.

23 Nisan 1920’de okunan hatim
ve Buhari’ler, kılınan Cuma namazı sonrası yapılan dualarla açılan Büyük Millet Meclisi’ne ulaşım şartlarının zorluğu nedeniyle
yetişemedi ancak bir gün sonra
oradaydı.

Sebilürreşad’ın Anadolu yayını
Kastamonu’da başlamış, dergi on
binlerce basılarak halka ve askerlere dağıtılmıştı.
O manevi bir kahramandı.
İstiklal Marşı

Burdur'dan mebus seçildi. Ankara’da Taceddin Dergâhı'nda ikamet etti. Kendisinden habersiz
aday gösterildiği Biga seçiminde
en yüksek oyu aldı; ama Burdur
milletvekilliği esas alındı.
Çıkan isyanı bastırmak için Konya’ya gönderildi.
Ekim 1920 ve sonrası Kastamonu
ve çevresinde bulundu. Kastamonu’da Nasrullah Paşa Camiinde
verdiği vaaz bir manifesto niteliğinde oldu, halkı galeyana getirdi. Sadece Kastamonu değil tüm
Anadolu, Mehmet Âkif’in vaaz ve
hutbelerinin coşkusu altındaydı.
Çünkü Eşref Edip’in çabalarıyla

7 Kasım 1920’de Genelkurmay
Başkanlığının isteği üzerine İstiklâl Marşı yazdırılması için yarışma açıldı. Yarışmaya 724 şiir
katıldı. Böylesi önemli bir yarışmaya, para ödülü olduğu için
Mehmet Âkif katılmadı. Hasan
Basri Çantay, Eşref Edip ve en
sonunda zamanın Millî Eğitim
Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver’in ısrarları üzerine ve şayet
şiiri birinci olursa ödül vermeyeceklerine dair güvence vermeleri
şartıyla Taceddin Dergâhı'nda şiirini yazdı.
21 Mart 1921’de TBMM’de Mehmed Âkif’in yazdığı İstiklal Marşı,

Bilim Sanat

yönelik yazdığı “Yeis Yok”, “Azimden Sonra Tevekkül” gibi şiirleriyle ümit ve gayret aşılamaya çalıştı.
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Âkif 'in cenazesi

ittifakla “Millî Marş” olarak kabul edildi, marş defalarca okundu, her mısraı alkışlandı. Âkif 48
yaşında İslam Şairi olmanın yanı
sıra Millî Şair de oldu.

zandıran Mehmet Âkif, 1923’te
Meclis’in yenilenmesi kararından
sonra, 2. Dönemde milletvekili
seçilmediği için mayıs ayında 50
yaşındayken İstanbul’a döndü.

Mustafa Kemal Paşa, İstiklal Marşı’nın okunduğu sırada, ayağa
kalkmış, büyük bir coşkuyla sevincini ifade etmiştir. Daha sonra
arkadaşlarına, en çok şu mısraları
beğendiğini ifade etmiştir: “Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın
hürriyet / Hakkıdır, Hakk’a tapan
milletimin istiklâl!”

Kur’an-ı Kerim Meali

Yasa gereği kendisine verilen 500
liralık ödülü, Mehmet Âkif, “Dârü’l-Mesâi” adlı hayır kurumuna
bağışladı.
İstanbul’a Dönüş
Kurtuluş Savaşı’nda aktif olarak
yer alan, milleti şuurlandıran
ve milletine ebedî bir marş ka26

Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir taraftan sosyal ve
siyasal alanda yenilikler yaparken
diğer taraftan da İslam diniyle ilgili çok önemli bir karar aldı. 21
Şubat 1925 tarihinde TBMM kararıyla, Diyanet İşleri Başkanlığına Kur'an-ı Kerim meali, tefsiri
ve hadis şerhi hazırlama görevi
verildi. Tefsir hazırlama, Elmalılı Muhammed Hamdi YAZIR’a;
hadis şerhi hazırlama Ahmed
Naim BABANZADE’ye ve Türkçe
meal hazırlama görevi de Mehmet Âkif’e verildi. Mehmet Âkif
ERSOY, önceleri bunu kabul etmedi ancak hazırlayacağı mealin,
ELMALILI’nın yazacağı tefsirle

birlikte yayımlanması şartıyla bu
görevi kabul etti.
Kendisine bu görev verildiği sene
Mısır’a hicret etti ve orada meal
hazırlığıyla yoğun bir şekilde ilgilendi. 1929’da çalıştığı meali
bitirdi. Ancak vefatına kadar tashihlerde bulundu, meali teslim
etmedi. Bunun en önemli sebebi,
hazırladığı Türkçe mealin, namazlarda okunma korkusuydu,
Türkçe ibadet meselesine alet
edilmesi endişesiydi.
1936 yılında, hazırladığı meali,
Yozgatlı Müderris İhsan Efendi’ye bırakarak; “Dönersem senden alırım, dönemezsem yakarsın.” diyerek ona vasiyet etti.
İstanbul’dan dönemeyen Mehmet
Âkif’in bu vasiyeti 1961 yılında
gerçekleşti. Müderris İhsan Efendi ölüm döşeğindeyken Mehmet
Âkif’in kendisine bıraktığı emaneti yakmalarını vasiyet ederek
onun ailesine teslim etti.

Âkif 'in ilk mezarı

Üstad Mehmet Âkif ERSOY, Mısır’a yabancı değildi. 1914 yılında
iki aylık bir seyahati olmuştu. İstanbul’a döndüğü yılın ekim ayında Abbas Halim Paşa’nın davetlisi olarak Mısır’a gitti ve kışı orada
geçirdi. Ertesi yıl yine Mısır’a gitti
ve kış mevsimini orada geçirdi,
baharda İstanbul’a döndü. Fakat 1925 yılı sonunda gittiği Mısır’dan vefatına beş ay kala, 1936
yılı Ağustosunda döndü.
Mısır ikameti Âkif’in yarı misafirlik, yarı gönüllü hicret dönemidir.
Bu yüzden çilelerle, gelecek adına
korkularla, yokluklarla, sıkıntılarla, hastalıklarla ve bir de içinde
sevinç ve endişe barındıran bir
ruh hâliyle yaptığı Kur'an meali
çabalarıyla geçti.
Dostlarıyla görüşmeleri, mektuplaşmaları, bazı cumalar Kahire’ye

gitmeleri dışında hep Hilvan’da
kaldı. Hilvan Kahire’ye uzakça bir
yerleşim yeriydi.
Orada kendisi için farklı bir meşguliyet olarak 1929’dan 1936’ya
kadar süren, Kahire Câmiatü’l-Mısriyye Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Müderrisliğinde bulundu.
1934 yılında kendisini Mısır’da
misafir eden yakın dostu Abbas
Halim Paşa vefat etti. Bu, kendisini çok üzdü.

Vefatı
17 Haziran 1936'da özlediği vatanına döndü. Dostları, onu gözyaşlarıyla karşıladı.
Tedavilerin fayda vermeyeceği
anlaşıldı; ama düzenli kontrolleri
yapıldı.
27 Aralık 1936’da dünya bir değerini daha kaybetti.
Üstad Mehmet Âkif ERSOY, Mısır Apartmanı'nda gözlerini ebedî
âleme açtı.

Çok geçmeden 1935 yılında hastalandı. Bir ara hava değişimi
için Lübnan’a ve Antakya’ya gitti.
Halk kendisine çok ilgi gösterdi.
Ama sağlığı açısından pek değişen bir şey olmadı.

Cenazesini, üniversite öğrencileri
ve halk sahiplendi.

Memleketinden ayrı vefat etme
korkusu onu İstanbul’a dönmeye
sevk etti.

1960’ta Âkif’in mezarı Edirnekapı
Şehitliği'ne nakledildi.

İstiklal Marşı, dualar ve Kur'an-ı
Kerim’ler eşliğinde, eller üzerinde
kabristana götürülüp defnedildi.

Allah rahmet eylesin. Âmin.

Bilim Sanat

Mısır Hayatı
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Korkma; İstiklal, İstikbalde Dahi
Seninledir!

Milletin sözü ve sesi millî marşıdır.
Gökhan BAŞ*

M

illet de insan gibidir, onun da bir vücudu
ve ruhu vardır. Bu vücudun uzuvları
vatan, ırk, tarih birliği ve birlikte yaşama
arzusudur. Ruhu ise dini, dili ve kültürüdür (Topçu,
1972:3). Milletin sözü ve sesi de millî marşıdır.

Zeynep KEKLİK
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* Tarih Öğretmeni, Tekirdağ BİLSEM

İnsanların tarih boyunca bir araya gelmesini ve gelecekte bir arada yaşama arzularını canlı tutan ortak
değerler vardır. Bu değerler, topluluğu millete dönüştürmenin aracıdır. Vatan toprağının hangi bölgesinde bulunursa bulunsun insanların ortaklaşa
benimseyecekleri müşterekleri vardır. Bireyler bu
ortak değer sembollerini, kendi benliğinde aidiyet
hissini oluşturan bir parça sayar. Bu varlığı içselleştirir, büyütür, gelecek nesillere aktarmanın yollarını
arar, bu kutlu yolda yoldaşlar bulur. Bu vasıta ile diğer insanlara ulaşır, dayanışma içinde bulunur. Asgari müştereği bulunan bireyler, toplumsal bütünlük
için farklılıklarını kültürel birikimlerin zenginliğini
sağlayan azami müşterek bağları olarak kullanırlar.
Bu bağların çokluğu, yüreklerin aynı heyecanla çarpmasını sağlar. Ortak heyecanlar büyük davaların birlikte başarılması azmini canlandırır. Bu bağlamda,

İşte millet için ortak ittifak
sembollerinden biri de milletin
millî marşıdır. Sayısız zaferler
acılar, kederler, fedakârlıklar
hayaller ve ideallerle bezeli
duygu bütünlüğü milletin doğal

arasında çetin bir mücadele veren
Türk milleti ile marşı arasında
birbirini tamamlayan ve yaşatan
bağlar vardır.
Binlerce yıllık bir maziye sahip
Türk milletinin millî marşının
geç bir dönemde yazılmasının
gerisinde
kültürel
derinliği
anlamak ve Türk cihan hâkimiyeti
düşüncesinin değişik safhalarına
tarihî bir perspektifle bakmak
gerekir (Elmas, 2006:86-91).

6. kıt'a
(Balıkesir
Hatırası)

bütünlüğünün harcını ve mayasını
oluşturur. Bu harcın bünyesinde
toplanmış Türk milletinin marşı
hürriyeti ve bağımsız yaşama
arzusunu ruhunda ve vücudunun
her hücresinde hisseden millet
efradı için İstiklal Marşı olacaktır.
İstiklal Marşı, Türk milletinin
geçmişini, bugünü ve gelecek
zaman dilimlerini bütünleyen ve
özetleyen bir millî destandır. Bu
uğurda nice mücadelelere girişen;
var olmak ya da yok olmak

Yirminci asrın henüz başlarında
bulunduğu, Osmanlı toplumunun var oluşu ile Türk millî kültür değerlerinin yeniden ortaya
çıkmaya başladığı bir dönemde,
Balkan Savaşları’nda uğranılan
mağlubiyetin utancı ve siyasî
yalnızlıktan bunalan, kaybettiği
itibarı ve saygınlığı yeniden kazanmak için girdiği Büyük Cihan
Harbi’nin açtığı ateş, Mehmetçiğin göğsünde söndürüldüğü bir
mücadele olacaktır. Çanakkale ve
İstiklal Harbi’nde, harap ve bitap

düşmüş Türk varlığının, amansız
bir kurtuluş mücadelesinde var
olmak ya da esaret arasında tercih
şansı olmayacaktır. İşte Mehmet
Âkif’in kaleme aldığı marş böyle azimli mücadelenin, sarsılmaz
Türk kimliğinin ve bağımsızlık isteğinin cihana haykırışı olacaktır
(Kurnaz, 2006:34-44).
İstiklal Şairi; II. Abdülhamit,
II. Meşrutiyet, Balkan ve Büyük
Cihan Harbi ve Millî Mücadele

10. kıt'a
(Yadigar-ı
Misak-ı Millî)

gibi Türk tarihinin en kritik dönemlerini idrak etmiş, karanlık
günlerin, aydınlık geleceği içerisinde barındırdığını yazdığı şiirlerde müjdeleyecektir. O karanlık
günlerde milletine fener tutmuş,
mümtaz bir şairdir. Balkan Savaşları’nda kaleme aldığı Balkan şiiri,
Çanakkale şehitlerine yazdığı destansı şiiri de İstiklal Marşı’na giden bir kilometre taşı olarak Türk
millî varlığının destanını yazacağının işaretleri olmuştur. Tam
bir bozgun havasının yaşandığı;

Bilim Sanat

toplumun ittifakla kabulü olan
değerlerin çokluğu millet olmanın
şiarıdır. Ortak değerlerin milletçe
benimsenmesi, gelecekte bağımsız ve hürriyet içerisinde varlığını
korumanın da teminatıdır.
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dağılma, erime, savrulma hâlinin
yerine umudu aşıladığı Türk istikbalinin ve istiklalinin müjdelerini
İstiklal Marşı’nın dizelerine nakşedecektir (Çetin, 2006:57-68).
İstiklal Marşı’nı anlamak için
İstiklal Marşı’nın yazıldığı devrin
sebeplerini,
Türk
milletinin
içine
düşürülmek
istendiği
esaret
zilletini
iyi
bilmek
gerekir. Yirminci asrın henüz
başlarında sömürgeci İngiliz,
Fransız İtalyanlarla birlikte Türk
varlığını boğmak, Türk yurdunu,

lerinin ortak duygusunu dile getirir. İstiklal Marşı’nın bağımsızlık
hürriyet, vatan, sancak, bayrak,
ezan, hilal gibi kavramları herkesin üzerinde ittifak edebileceği,
paylaştığı duygu ve düşünceler
ortak ideal değerlerdir. Milletin
bu ulvî değerlerini, hayatının her
anında içselleştirmiş, milletini
tanıyan, milletinin değerleriyle
bütünleşmiş, inandığı gibi yaşayan, samimi, fedakâr, sağlam
karakterli, büyük şair Mehmet
Âkif’in kaleminden çıkan mısralar
oluşturabilirdi. Bu mısralar, Türk

isteğini tam bir metin içinde sunarak milletle bütünleştirmiştir.
İstiklal Marşı’nın ifade ettiği fikir,
gösterdiği hedef ve taşıdığı amaç
ile Türk millî kültürünün değerlerini tam bir bütünlükle ortaya
koymuştur.
Edebî
eserlerin
oluşumuna
etki eden faktörleri, İstiklal
Marşı’nda bulmak mümkündür.
Sanat eserine dönemin sorunları
yön verir. Toplumsal ve sosyal
sorunlar
insanları
derinden
etkiler. Döneme ve daha sonraki

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

Türk milletinin elinden almak
isteyen yedi düvele karşı duruşun
manasını iyi tahlil etmek gerekir.
İstiklal Marşı, bağımsızlığın teminatı olan millî bilincin önemli
bir belgesidir. Bağımsızlık ve var
oluşun manzumesi olan İstiklal
Marşı, savaşlar sonucunda bir
avuç bırakılmış vatan toprağındaki yediden yetmişe millet fert-
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tarihinin zaferlerle, imanla, korkmadan bağımsızlığı için yaptığı
mücadeleyi destanlaştıracaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin
açtığı millî marş yarışmasına dolaylı olarak katılan yedi yüzü aşkın
şiir arasında millî marş olmaya
layık görülmüştür. İstiklal Marşı,
bütün bir Türk tarihini ve istiklalini, istikbalde dahi koruyacak ve
yaşatacak bir neslin bağımsızlık

yıllara damgasını vuran olaylar
yumağı uzun süre eserlere konu
teşkil eder. İstiklal Marşı böyle
bir sürecin içinden süzülmüş
duygular birikimidir (Elmas,
2006:88).
İstiklal Marşı, Ötüken Anıtları'ndan beridir Türk milletine yol
gösteren, hedef ve istikamet belirleyen, içerdiği idealle Türk mille-

MAKALE

tine bağımsızlık yolunun kapılarını açan bir kılavuz,
bir öğretmen, bir rehberdir. Her mısrasında milleti
merkeze alan, milleti temsil ettiği hürriyet için mücadeleye çağıran kutlu bir çağrı abidesidir.
Samimi bir azmin ve gayretin çağrısı olan İstiklal
Marşı'ndaki;

“Ruhumun senden İlahî şudur ancak emeli,
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli”

mısralarında samimiyet ve hedef göze çarpmaktadır.
Ötüken kitabelerindeki uyarıların bir nevi tekrarı
olan şu mısralar ise;
“Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın,
Siper et gövdeni dursun bu hayâsızca akın”
bağımsızlık mücadelesinin uyarı, ikaz anlamları ile
kullanıldığını gösterir.

İstiklal Marşı, milletin esaretten nasıl kurtulacağını
ifade ettiği gibi aynı zamanda;

“Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet,
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklal!”

diyerek milletin ideal hedef ve nihai amacının
çerçevesini çizer.
Korku ve endişe ile başlayan destanın sonucu millî
mücadelenin, fedakârlıkların, samimiyetin, ülkü
ve idealin gerçekleşmesini karakterize ederek,
karakteri bağımsız ve hürriyete inanan Türk
milletinin hakkı olanı alması gereken bir boyuta
taşır (Gökçek, 2006:69-73).
“Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak”
mısralarında ‘Korkma’ hitabının tamamlayıcı
mısrasında, Türk varlığının, Türk istiklalinin
teminatı ve büyük bir inancın kaynağı olduğunu
gösterir.
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İstiklal Marşı Besteleri ve Müzikal
Analizleri
Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!

Sefa ZEYBEL*

Millî Marşımız ‘’İstiklal Marşı’’nın kabulünün
100. yılında, toplumumuz için önemi her
geçen gün biraz daha artan millî ve manevî
değerlerimizi hatırlamak, bu büyük ulusun
yeniden var oluşunun asırlık serüvenini sonraki
nesillere aynı duygu ve coşkuyla aktarmak
başta biz eğitimcilerin ve toplumun her ferdinin
Bilim Sanat

vatandaşlık görevlerinden biridir.
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Ali Rıfat ÇAĞATAY

BAŞLIK

Giriş

İstiklal Marşı’nın ilk bestesi (1924-1930)

BAŞLIK

Mehmet Âkif Ersoy’un kaleme
Bu
açıklamaların
ışığında,
aldığı ve ‘’KAHRAMAN ORDUmüzikal olarak
marş askerî
MUZA’’ ithafı ile 1921 yılında
kökenli bir müzik biçimi olarak
Büyük Millet Meclisince ulusal
tanımlanabilir. Günümüzde ise
kabul
edilen unsurun
olağanüstü şiibir topluluk ya da zümreninaddi
ortakve marş
manevi
birçok
rin bestelenme süreci ise zaman
duygu ve düşüncelerini anlatmak,
bir araya geldiği yaşam alanı
almış, resmî olarak iki ayrı beste
ortak değerleri hatırlatmak, bu
olarak içinde bulunan insanları
kabul görmüştür. 1924 yılına
değerleri yaşatmak için yazılan
kuşatan bir yapıya sahiptir. Karşılıklı
değin, dönemin şartları gereği
eserler de bulunmaktadır. Düğün
olarak etkileşim içinde
olan insan ve kent,
farklı bölgelerde, farklı bestelerin
Marşı, Okul Marşı, Cenaze Marşı
yana ihtiyacına
bu
bulunması birbu
standart
Kulüp Marşı vb. ilk şehirlerin kuruluşundan
alışverişi devamyolettirir.
İlk
dönemlerde
açmış ve 1924 yılında Ali Rıyavaş
olan
bu
etkileşiminbestesi
modern
fat Çağatay’ın
kabul edilUlusal marşlar ise bir ulusun
zamanlara
hem kapsamı
miştir.
ortak değerlerinin,
varlığınıngelindiğinde
genişlemiş hem de hızı artmıştır. İlk siyasi
ve tabii ki bağımsızlığının
1924-1930
İstiklal
Marşı 'nın
temel simgelerinden
birisidir.
organizasyonların
oluşmaya
başladığı
Dolayısıyla
müzikal
İlk Bestesiitibaren kent.
Sümer açıdan
şehir devletlerinden
toplumun tamamını kucaklayacak
ve aynı duyguları yaşatacak
Yazılan bu beste acemaşiran
makamında
ve
nim-sofyan
müzikal
formlarda
olması
(velvele) usulündedir. Toplam
önemlidir.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
arş, dilimizde
oldukça
Sühedâ
fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ!
yaygın şekilde kullanılan Cânı,
kelimelerden
cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
biri olup Fransızca kökenlidir.
TDK’ye göre marş kelimesinin
Etmesinan-tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

M

lamı şu şekildedir:

- Ritmi, yürüyen bir kimsenin
veya topluluğun adımlarını
hatırlatan müzik parçası
- Bir topluluğu simgelemek
için düzenlenmiş müzik
parçası
- Askerlikte yürüyüşe geçmek
için verilen komut
- Otomobil, kamyon vb. motorlu araçlarda motoru işletme
düzeni
34
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Osman Zeki ÜNGÖR

Türk müziği literatüründe acem-

aşiran makamı, en eski ve en çok
kullanılan makamlardan biridir.
Acem makamının icrasından
sonra, çârgâh dörtlüsü ile
acemaşiran perdesinde karar
verilmesinden meydana gelir.
Donanımına
karar
kalıbının
ârızası olan kürdî perdesi bemolü
(si bemol) yazılır. Güçlüleri
sırasıyla acem (fa), çârgâh (do)
ve dügâh (la) perdeleridir. Durağı
ise
acem-aşiran
perdesidir.
Meyan geçkileri genellikle sabâ
makamına yapılır. Seyri inicidir.
Bu bilgiler ışığında evrensel
müzik literatüründeki fa majör
dizisine benzediği söylenebilir.
Ancak Türk müziği ve evrensel
müziğin arasında çok bariz bir
icra farklılığı olduğu bilgisiyle söz
konusu makamın majör bir yapıya

sahip olduğunu söylemek müzikal
bir hata olacaktır.
Eserin ritmik yapısı nim-sofyan
usulündedir. Usül 2/4 lük ritim
kalıbı olarak adlandırılabilir.
Velveleli vuruş ise usullerin vuruş
esnasında süslenmesi olarak
tanımlanabilir.
Marşın Günümüzdeki Hâli
Bu muhteşem şiirin şu an kullandığımız
bestesi
dönemin
''Riyaset-i Cumhur Flarmoni
Orkestrası
(Cumhurbaşkanlığı
Senfoni Orkestrası) şefi Osman
Zeki Üngör tarafından yazılmıştır.
Aslında bestenin Üngör tarafından, Türk ordusununun İzmir'e
girişi ile yazılmaya başlandığını,
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45 ölçüden ve bir röpriz ve bir
senyöden oluşmaktadır. Eserde
5 adet triole bulunmaktadır.
Sözleri bağlamak için iki farklı
yerde saz bağlantıları (köprü)
kullanılmış, bu köprülerden birisi
ölçü tamamlamak için bir dörtlük
vuruş, diğeri tam ölçü, yani iki
dörtlük
vuruş
uzunluğunda
yazılmıştır. Eser, Fa(4) ve Do(5)
frekans aralıklarındadır. Eserde
en uzun nota değeri bir tam
4'lük, en kısa nota değeri ise
16'lık olarak göze çarpmaktadır.
Altı farklı yerde 1 vuruşluk sus
değeri vardır. Yirmi üç (23) kez
noktalı sekizliklere yer verilen
eserde on yedi (17) adet hece bağı
bulunmaktadır.
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İstiklal Marşı notaları

1922 yılında ise bugünkü hâle getirildiğini tarih kaynaklarından
bilmekteyiz. Ancak beste resmî
statüsünü 1930 yılında kazanmıştır.
Bestenin orijinal tonu Sol
Minördür. 4/4'lük ritim kalıbı
ile yazılmıştır. Eser toplam 26
ölçüden oluşmaktadır. Sözler
ikinci ölçüde son dörtlük vuruş
ile başlamaktadır. Eksik ölçü ile
başlaması durumu, yalnızca sözle
söylenmesi hâlinde geçerlidir.
Ancak eser bir bütün hâlinde
bestelenmiş olup söz konusu
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durum, sözlerin başladığı ölçü
ve vuruşla ilişkili bir durumdur.
1 vuruşa 60 metronom hızında
olan eser “andante” dir.
Do#(4) – Sol (5) ses frekansları
arasındadır. En uzun nota değeri
noktalı ikilik (2'lik) olmakla birlikte, en kısa nota değeri (16' lık)
on altılıktır. Eserde 4 kez triole
(üçleme) kullanılmıştır. Birinci
kıtada iki (2), ikinci kıtada bir kez
hece bağı yer alır. Eser forte (güçlü) çalınıp söylenmektedir. Eser
Sol Minör olmasına karşın bazı
bölümlerde Sol Majör akor geçiş-

leri bulunmaktadır. Bu bakımdan
armonik olarak düşünülmüş ve
müzikal olarak güçlü bir melodik yapıya sahiptir. Eserin hem
armonik hem de ritmik yapı bakımından, evrensel marş türüne
tam uygunluk göstermesinin yanı
sıra, ulusal müzik kültürümüze
uygun bir seyri olması, toplumun
tamamını kucaklayan sanatsal
bir hâl almasını sağlamıştır. Eser
içerisinde prozodi hataları yer almaktadır. Prozodi basitçe müzikal ve ritmik yapı ile sözlerin tam
olarak uygunluğu olarak tanımlanabilir.
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Korkma, sönmez bu şafak
larda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde
tüten en son ocak. O be
nim milletimin
yıldızıdır, parlayacak; O benim
dir, o benim milletimindir ancak.
Eser müzikal olarak yukarıdaki
gibi cümlelendirilmiştir. Altı
çizili bölümlerde müzik cümlesi
ile şiir cümleleri birbirleri
ile
eşleşememiş,
dolayısıyla
üç (3) yerde prozodi hatası

İhsan Servet KÜNÇER

oluşmuştur. Bu hataların oluşma
nedeni, şiirin ve bestenin
birbirlerinden bağımsız yapılmış
olmasıyla açıklanabilir. Yapılan
protokol gereği şiirin yalnızca
ilk iki kıtası müzikal olarak
seslendirilmektedir.
Sonuç
Mehmet Âkif Ersoy'un kaleminden çıkan bu destansı şiir, Osman Zeki Üngör'ün bestesi ile
birleşince ortaya tüm dünyada
saygıyla karşılanmayı hak eden,
gurur verici ,muhteşem bir marş
çıkmıştır.

Büyük usta Mehmet Âkif
Ersoy'un söylediği gibi Allah
bu millete bir daha İstiklal
Marşı yazdırmasın ve tabii ki
besteletmesin de.
Bu vatana dün, bugün hizmet
eden ve yarın hizmet edecek her
bir bireye şükranlarımızla...

Kaynakça
•

https://web.itu.edu.tr/ (Acemaşiran Makamı)

•

https://www.tccb.gov.tr/

Bilim Sanat

Edgar MANAS
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Müziksel Pragmatizm:
Aidiyet Bilinci ve
İstiklal Marşımızın İşlevi

İstiklal Marşı’nın içeriği ve dayandığı fikirler incelendiğinde yaşanarak
yazılmış bir millî mücadele hikâyesi olduğu anlaşılmaktadır.
Dr. Bilgihan Akbaba BOZOK*

Giriş

M

üzik
gelenekleri
sadece
müziğin
seslendirme özelliklerinden oluşmaz.
Müzik toplumdaki ekonomik, politik,
dinsel, dilsel, sanatsal vb. hareketliliklerle sıkı ilişki
içindedir. Dolayısıyla müzik incelemesi yalnızca
tınılarla sınırlandırılırsa, bir parçası olduğu
kültürün ve kültürü var eden toplumun diğer
yönlerinin müziksel davranışa etkisini görmezden
gelme (Kaemmer, 1993: 4-6) yanılgısına düşülür.
Müziğin, bilimde bütüncül yaklaşımla antropolojinin
yaşam biçimine, ‘kültür’ ve sosyolojinin de yaşam
biçimini var eden insan topluluğuna gönderme
yaparak ‘toplum’ diye adlandırdığı yapının bir
parçası olarak ele alınması, müzik incelemelerinde
büyük önem taşır. Müziğin de bir parçası olarak diğer
bileşenler ile sıkı ilişki içinde olduğu, bileşenlerin
birindeki değişimin diğerini/diğerlerini de etkilediği,
dolayısıyla sürekli devinim hâlinde olan bir sosyokültürel yapıdan/dizgeden söz etmek, toplum ve
kültür bağlamındaki bu bütünün göndermeler yaptığı
‘kültürel aidiyet/kimlik’ meselesine değinmeyi de
gerekli kılar.
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Kimlik, Bilgin’in (2007: 11) ifadesi ile, birey veya topluluğun
kendini diğer birey veya topluluklar arasında tanımlaması ve
konumlamasıdır. Bir topluluğun
üyelerinin o topluluğu, başka
topluluklarla farklılıkları üzerinden konumlandırması kültürel
kimliktir. Topluluk, kendini ‘öteki’ topluluklardan ‘farklı’ olan
üzerinden konumlandırırken bu
konumlanmayı ‘aynı’ olduğunu
düşündüğü bir bütüne ‘ait’ olmaya yönelik bir bilinçten yola
çıkarak yapar. Bu, topluluğun
‘aidiyet bilinci’dir. Bir topluluğun

topluluk üyeleri için farklı ve özel
bir bütüne ‘ait’ olmaya dair ‘anlam’lar taşır. Anlam bir kelimenin,
sembolün, işaretin, anlatımın,
kuramın vb. taşıdığı bilişsel veya
duygusal içeriktir (Erol, 2005:
145) ve bir topluluğun tüm üyelerince paylaşılıyorsa toplumsal bir
özelliğe bürünür. Tüm topluluk
üyelerince paylaşılan anlamların ilintili olduğu, kültürel miras
olarak değerli görülen semboller,
anılar, gelenekler, görenekler vb.
den oluşan ortak geçmişin bilgisi, topluluğun aidiyet ve kimlik
iddialarının en büyük dayanağı-

maya’ yöneliktir ki bu da müziği
temelde pragmatik yapar (Kaemmer, 1993: 85). Özellikle egemen
başka bir kültür içerisinde yaşam
sürdürmek zorunda kalan ya da
kültürel devamlılığı tehdit altında olan topluluklar için müziğin
pragmatik kullanımı büyük önem
taşır. Aidiyetin kurulması, güçlendirilmesi, temsili ve sürekliliğinin
sağlanmasına yönelik bir farklılık
göstereni olarak araçsallaşan
müzik, bir topluluğun kültürel
değerlerini çağrıştıran, sadece o
kültürün üyelerine özgü anlamlarla ilişkilendirilerek o değerlerin

1. Kıt'a
(Eskişehir
hatırası)

dır. Sadece o topluluğun üyelerine özel anlamlarla bağlı bu bilgi,
topluluğun tüm yaşam biçiminde
uygulanır ve aynı zamanda bir
aidiyet/kimlik ilanı/temsili olan
her uygulama, aidiyetle ilişkili
anlamları hem günceller hem
de sonraki kuşaklara aktararak
sürekliliği sağlar.
Müzikte Pragmatik Anlam
Müzik kimi zaman ‘bir şey yap-

gösterenine dönüşür. Bu anlamlar
aracılığıyla ‘geçmiş’le bağlar kurar
ve her türlü bağlamsal değişimde
bile ‘biz’ bilincini güçlü tutar. Bu
bilincin kurulmasında ve güçlendirilmesinde olduğu gibi sonraki
kuşaklara aktarımında da işlevseldir.
Müziğin bu tür pragmatik kullanımına verilebilecek örneklerden
biri ‘marş’ formudur. Say (2005:
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kendini, ‘farklı ve özgül bir bütün’
olarak tanımlayabilmesi için (Assmann, 2001: 133) ‘ortak geçmiş’e
ait değerlere, dolayısıyla ortak bir
belleğe ihtiyaç vardır. Bu bellek,
kültürel miras olarak değerli görülen semboller, anılar gelenekler, görenekler gibi topluluğun ortak geçmişi ile ilişkili söylemler ve
edimlerden oluşan ‘kültürel bellek’tir (Erol, 2009: 208). Kültürel
bellekte korunan ögelerin her biri
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Mehmet
Âkif, Millî
Mücadele'de
Sakallı
Nureddin
Paşa ile

335), marş formunu ritim, ölçü ve
tempo bakımından bir topluluğun
yürüyüşüyle uyum gösteren ve bu
amaçla bestelenmiş olan işlevsel müzik yapıtı olarak tanımlar.
Kültürel kimlikler bağlamında
marş formundan söz etmek, bir
marş türü olarak yine aynı formda
ancak ilişkili olduğu topluluğun
ortak geçmişinden temellenen
kültürel değerleriyle ilişkili anlamlarla yüklenmiş eserler olan
‘ulusal marş’ kavramına da değinmeyi gerektirir. Ulusal marşların söz, tını, icra özellikleri, ritim
vb. müziksel bileşenlerine amaçlı
40

şekilde yüklenen ortak geçmişin
anlamları, bu marşları ‘ulusal ideolojik’ hedefler doğrultusunda pragmatik kullanıma tam uygun hâle
getirir.
İstiklal Marşımızın Pragmatik
Kullanımı
Türk ulusal marşı olan İstiklal
Marşı da aynı şekilde ‘özel’ ve diğer
topluluklardan farklı olmanın gösterenleri olan iman, soy, fikir, tarih ve kader birliği gibi kültürel ve
kadim değerlerle bağlantılı anlamlarla yüklenmiş bileşenleri ile millî
mücadeledeki “kahraman ordu-

muz”a ve işgal altındaki vatanın
tüm evlatlarına güç ve umut vermek, ‘biz’ bilincini desteklemek,
kültürel mirasımızın değerlerini
hatırlatmak gibi amaçlarla yazılmış ve günümüzde de hâlen Türk
ulusuna ‘aidiyet’imizi ve ulusal
bağımsızlığımızı ifade etmek, bu
bağımsızlığın hangi koşullarda
elde edildiğini ‘gurur’la hatırlamak/hatırlatmak ve ortak geçmişimizin bizi ‘bir’ yapan ‘değer’lerini gelecek nesillere aktarmak,
dolayısıyla kültürel varoluşun sürekliliğine hizmet etmek gibi ulusal amaçları sağlamaktadır.
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Millî Mücadele Dönemi'nde orduya cesaret aşılamak ve halka
umut olmak için dönemin Maarif
Vekaletince (Millî Eğitim Bakanlığı) 1921 yılında bir ulusal marş
yarışması açılmış (Bilgin ve Özay,
2010’dan Aktaran Sonsel ve Bilgin, 2019: 1831), yarışmaya 700’ün
üstünde şiir katılmasına rağmen
hiçbiri bu ‘aidiyeti’ ifade etmeye
uygun bulunmamıştı. Tüm ısrarlara rağmen para ödülü dolayısıyla yarışmaya şiir yollamayı reddeden Mehmet Âkif Ersoy’dan millî
mücadelenin önde gelen aktif
isimlerinden biri olarak bu yüce

İstiklal Marşı’nın içeriği ve dayandığı fikirler incelendiğinde
yaşanarak yazılmış bir
millî
mücadele hikâyesi olduğu anlaşılmaktadır. Ana fikir olarak
özgürlük ve bağımsızlığı anlatan
sözler, millî ve yüce değerler ile
inançlar, bayrak, hilal, yıldız hak,
hürriyet, istiklal, yurt millet, ırk,
vatan, kahramanlık gibi millî kavramlarla; iman şehadet, helal,
Cennet, Huda, ezan, mabet, vecd
gibi dinî ögeler çok zengin bir anlatımla kullanılmıştır (Emeksiz,
2020:6). Bu sözcükler ve ilintili
oldukları Türk ulusunun ortak
belleğinin kültürel mirasından
temellenen anlamlar; teritorya,
soy, inanç, tarih ve kader birliğine

dayalı farklılık gösterenler etrafında şekillenen bir aidiyet bilincini var ederken aynı zamanda bu
değerlerin köklü bir geçmişle ve
kadim maneviyatla ilişkisi yoluyla aidiyet yüceltilir ve pekiştirilir.
Tüm bu anlamlar ve amaçlı olarak
yüklendikleri simge sözcükler her
icrada bağlılık sunulan aidiyeti
tekrar tekrar temsil eder.
Müziğin en önemli pragmatik
kullanımlarından biri de didaktik
kullanımdır. Didaktik kullanım
müziğin başka şeyleri öğretmede
kullanılmasıdır. İstiklal Marşı’nın
sözleri, taşıdığı anlamlar aracılığı
ile ortak geçmişimize dair kültürel
miras niteliği taşıyan tüm bilginin
ortak geçmişi bizzat yaşamamış

ulus/topluluk üyelerine, aidiyeti
korumak ve devamlılığını sağlamak için göz kırpmadan canını
ortaya koymuş atalarımızın zamanından/dilinden öğretilmesini de
sağlar.
Kültürel kimliklerin geçmişi/
tarihi vardır ve geçmişi olan her
şey gibi sürekli dönüşürler (Hall,
1998: 177). Dolayısıyla kültürel
kimlik, kurulduğu zemine koşut
olarak sürekli bir dönüşüm/
güncellenme hâlindedir. Güftesi,
Millî Mücadele yıllarında işgal
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amaca hizmet edecek ‘aidiyet’i
oluşturan din, dil, soy gibi tehdit
altında bulunan ortak geçmiş’in
kültürel değerlerini milletimize
hatırlatacak, ‘öteki’ne ilan edecek ve tehditlere karşı koruyarak
aktarımını sağlayacak bir şiirin
özellikle istenmesinin ardından
Ersoy’un, ‘Kahraman Ordumuza’
adlı şiiri, 12 Mart 1921 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ayakta alkışlanarak birkaç kez üst üste
okunmuş ve oylamaya sunularak
Meclis tarafından resmen ulusal
marş olarak kabul edilmişti. Bu
şiir dolayısıyla İstiklal Marşımızın
güftesi, amacına uygun şekilde
Türk ulusunun ortak geçmişinin
anıları, değerleri, kültürel mirasıyla ilişkili anlamlar taşır ve bu
ortak değerleri destansı şekilde
dile getirerek ait olunan ‘bütün’ü
ve ‘özel’ oluşunu anımsamayı,
anımsatmayı ve böylece ulusal/
kültürel kimliğin temsilini ve aktarımını sağlar. Böylece aidiyet
pekişmiş, günün koşullarında tazelenerek temsil edilmiş ve genç
kuşaklara aktarılması aidiyetin
sürekliliğini de sağlamış olur.
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yapan aidiyetini ve dayandığı
kültürel mirasın anlamlarını
aktaran ‘Kahraman Ordumuza’
adlı şiirle temsil etmekteydi
zaten; ancak artık bu millet yeni
bir ‘millet’ olmuştu.
İstiklal Marşımızın bestesi olacak
müzik için sözlerin kabulünden
bir yıl sonra Maarif Vekaleti
tarafından para ödüllü bir yarışma
açılmış; ancak beste yarışması
güfte yarışması kadar ilgi
görmemiş, yarışmaya toplam 55
beste katılmıştı (Üngör 1966’dan
Aktaran Sonsel ve Bilgin,
2019: 1832). Karar sürecinin
uzamasıyla İstiklal Marşı bir
süre yurdun farklı bölgelerinde
farklı bestelerle icra edilmişti.
12 Temmuz 1923’te Ali Rifat
Çağatay’ın, Klasik Türk Müziği
özelliğindeki
bestesi
İstiklal
Marşımızın resmî bestesi olarak
kabul edilmiş ve 1930’a kadar
Türkiye Cumhuriyeti'nin resmî
millî marşı olarak kullanılmıştı.

İstiklal
Marşı
Âkif
resmi
ile

altındaki ‘vatan’da, sürekliliği
tehdit altında olan ‘aidiyet’i
ve ‘ortak geçmiş’in kültürel
mirasını milletimize hatırlatmak,
güçlendirmek,
‘öteki’ne
ilan
etmek ve gelecek yıllarda bile
yaşamasını sağlamak için güçlü
bir işleve sahip marşımız,
cumhuriyetin ilanı ile birlikte
değişen
sosyokültürel
dizge
içerisinde dönüşüme uğrayan
aidiyet bilincine de aynı şekilde
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hizmet etmiştir. Genç Türkiye
Cumhuriyeti’nin, savaştan yeni
çıkmış, büyük kayıplar verse
de kimliğini ve hürriyetini
korumuş, geleceğe daha güvenle
ulaşmayı
sağlayacak
yeni
koşullar oluşturmayı başarmış
topluluk üyeleri, gücünü, yaşadığı
zorlukları, savaşın yıkımını, bu
koşullarda bile el üstünde tutulan
din, dil, soy, vatan, bağımsızlık
gibi değerlerini, kısacası onu ‘biz’

Cumhuriyetin ilanından sonra
dönüşen ulusal kimliği daha iyi
temsil edecek bir ‘ulusal müzik’
oluşturma çalışmaları kurumsal
olarak
zaten
başlatılmıştı.
Tüm biçimsel özellikleri ile
marş formuna uygun olan bir
eser, Osman Zeki Üngör’den
geldi ve 1930 yılında Türkiye
Cumhuriyeti’nin resmî İstiklal
Marşı olarak Türkiye Büyük
Millet Meclisi tarafından kabul
edildi.
İstiklal
Marşımızın
güftesi
gibi bestesi de yine pragmatik
amaçlarla oluşturulmuş, icra
edilmiş ve hâlen edilmektedir.
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2. Kıt'a
(Güzel
Edirne)

Sonuç
İstiklal Marşı’nın güfte ve bestesine amaçlı olarak yerleştirilmiş
sadece Türk ulusunun kültürel
değerlerini çağrıştıran ve sadece
o ulusun üyelerine özgü anlamlar,

marşı, her icrada ulusal kimliğin
temsil edilmesi ve sürekliliğinin
sağlanması için gereken bir farklılık göstereni olarak araçsallaştırır.
Bu anlamlar aracılığıyla ulusun
bu deneyimleri yaşamamış üyeleri küçüklüklerinden itibaren marşın her icrasında ‘geçmiş’le bağlar
kurarak aidiyetini onaylar, ortak

belleğin millî manevi değerlerini
özümser ve aidiyetini yaşadığı günde haklı görerek pekiştirir, bu aidiyeti temsil eder. Yetişkinlikte iyice
güçlenen bu bağlar, ne tür bir bağlamsal değişim olursa olsun, üyelerin ‘biz’ bilincini korumaya ve aidiyeti aktarmaya/devam ettirmeye
gönüllü olmasında işlevseldir.
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Bağlam
Yayınları.

Kaemmer, J. E. (1993). İnsan
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İstiklal Marşı’nın Yazıldığı Dönem ve
Millî Mücadele’ye Etkisi
İstiklal Marşı yazılma amacına ulaşmış ve kendisine
yüklenen tarihî misyonu yerine getirmiştir.
Sevinç DEMİR TÜMEN*

Bizim millî marşımız olan İstiklal Marşı da
hem içerik olarak hem yazıldığı dönem göz
önüne alındığında bizler için çok önemlidir.
Her kesimden ve görüşten insanımızı bir
arada tutan manevî harcımız, bir arada
yaşama arzumuzu ve millî birliğimizi tüm
dünyaya yüksek sesle hep bir ağızdan
haykırışımızdır.
Peki, İstiklal Marşımız nasıl bir tarihî
süreçten geçmiş, günümüze nasıl ulaşmıştır?
Şimdi İstiklal Marşımızın yazıldığı döneme,
onun yazılmasına ortam hazırlayan tarihî
gelişmelere yakından bakalım:

1920 yılının ortalarına gelindiğinde; artık
Millî Mücadele’nin hazırlık safhası sona
ermiş ve çatışmalar başlamış durumdadır.
Yeni kurulan Büyük Millet Meclisi hem içte
meydana gelen isyanlarla hem düşmanın
hızla ilerleyişiyle hem de bunu durduracak
düzenli bir ordunun kurulması ve ikmal
edilmesiyle uğraşmaktadır. İstanbul hükümetinin ve İtilaf devletlerinin olumsuz propagandaları da mücadeleyi iyice zora sokmaktadır.
I. İnönü Muharebesi öncesinde Batı Cephesi Komutanı ve Erkânı Harbiye Reisi Vekili
İsmet Paşa (İnönü), askerin moralini yükseltip maneviyatını kuvvetlendirecek bir
marşa olan ihtiyaçtan bahsetmiştir (Çetin,
2014). Millî Mücadele’nin başlarında Mehmet Âkif’in “Ordunun Duası” adlı manzumesinin Ali Rıfat (Çağatay) tarafından
yapılan bestesinin Erkân-ı Harbiyye-i Umû-

Bilim Sanat

H

er milletin millî marşı, köklerini
o ulusun tarihinden alarak millî
ve manevî duygularını yansıtır.
Millî marşlar, milleti bir arada tutan ortak
değerlerden biridir ve o ulus için büyük
önem taşır.
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Mehmet Âkif ERSOY mebus iken

BAŞLIK

miyye reisliğince bütün askerî
birliklere okunması istenmiştir
(Oktay, 2001). Askerin moralini
yükseltmek
için
bu
beste
kullanılmış ve etkili olduğu
görülmüştür.

İstiklal Marşı'nın yazıldığı
Tacettin Dergâhı

BAŞLIK

etmesine neden olmuş, aynı anda
eşini, üç oğlundan ikisini vatana
hem isyancılarla hem de durumu
şehit vermiş bir anadan, üçüncü
oğlunu da cepheye göndermesifırsat bilerek ilerleyişe geçen düşni istemektedir. Halkı, bu kadar
man birlikleri ile mücadele başlasavaş ve yenilgilerden sonra;
Avrupa’dan
her türaddiye-ve mıştır.
maneviAncak
birçok
unsurun
niden bir mücadeleye iknabir
etmek
lü
desteği
alan
Yunan
kuvvetleri
araya geldiği yaşam alanı
hiç de kolay değildir.
karşımıza “çelik zırhlı bir duvar
olarak içinde bulunan insanları
örerken” bizim ise elimizde sadekuşatan bir yapıya sahiptir. Karşılıklı
Asker açısından bakacak olursak
ce “iman dolu göğsümüz” vardır.
olarak etkileşim içinde olan insan ve kent,
da maalesef hiç iç açıcı bir manzaZaten İstiklal Marşı’nın kabulünilk
şehirlerin
kuruluşundan
bu yana bu
ra karşımıza çıkmamaktadır. Orden birkaç ay sonra yayınlanan
alışverişi
devam
ettirir.
İlk
dönemlerde
dular dağıtılmış, gönüllü birlikler
Tekâlif-i Milliye
Emirleri (7 Ağusyavaş
olan
bu
etkileşimin
olan Kuva-yı Milliye birlikleriyle
tos 1921), döneminmodern
şartlarını tüm
kapsamı
ülke savunulmaya zamanlara
çalışılmakta-gelindiğinde
çıplaklığıylahem
ortaya
koymaktadır.
hem de
artmıştır.
siyasibir çift
dır. Yeni kurulan genişlemiş
meclis askerî
Bu hızı
emirlerle
her İlk
aileden
organizasyonların
oluşmaya
başladığı
çorap,
bir çift çarık
ve takım iç çabirliği sağlamak, sevk
ve idareyi
maşırı istenmiş;
askeriyenin
kontrol altına almak
için düzenli
Sümer
şehir devletlerinden
itibaren
kent. yiyecek, silah ulaşım vb. ihtiyaçları bu
ordu kurmaya çalışmaktadır. Bu
şekilde karşılanmaya çalışılmıştır.
durum düzenli birliğin disipliniYani askerimiz ayağına giyeceği
ne girmek istemeyenlerin isyan

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

Osmanlı
son kırk yılı art arda gelen savaşlar, toprak kayıpları ve yenilgilerle geçmiştir. Anadolu’nun
fakir ve cefakâr halkı bu bitmek
tükenmek bilmeyen savaşları hem
asker göndererek hem de elinde
avucunda ne varsa vererek sürekli beslemiştir. Âkif’in dizelerinde
geçen “şehit oğlu şehit” ifadesi bir
benzetme değil; dönemin şartlarını ortaya koyan bir gerçekliktir.
Millî Mücadele için yola çıkanlar;
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Safahat Yedinci Kitap: Gölgeler

İstiklal
Marşı’nın
yazılması
konusunda -yarışmaya katılmamasına rağmen- M. Âkif’e
gidilmesi ve özellikle kendisinin
ikna edilerek bir marş yazması
istenmesi de sebepsiz değildir.
Çünkü Âkif’in daha öne yazdığı

“Çanakkale
Şehitlerine”
ve
“Ordunun Duası” isimli şiirleri
asker üzerinde büyük etki bırakmış ve askerin moralini
yükseltmiştir. Ayrıca M. Âkif
gerek Sebilürreşad dergisinde
yazdığı yazılarla, gerekse verdiği
vaazlarla
Millî
Mücadele’yi

desteklemiş ve halkı, işgallere
karşı uyarmaya çalışmıştır. Onun
yaptığı ateşli vaazlar, halk üzerinde olumlu etki yaratmaktadır.
I. Meclisin açılmasından hemen
sonra 24 Nisan 1920’de Ankara’ya
gelmiş ve milletvekili olarak
mecliste bulunmuştur. Meclis

Yılmam ölümden, yaradan, askerim;
Orduma, “Gâzî” dedi Peygamber'im.
Bir dileğim var, ölürüm isterim:
Yurduma tek düşman ayak basmasın!
Bilim Sanat

bir çift çarığı dahi olmadan yarı aç
yarı tok mücadele etmektedir. Bu
nedenle askerin moralinin yüksek tutulması, onun mücadeleye
inandırılması, millî mücadelenin
seyri ve başarısı için çok önemlidir. Yeni meclisin böylesi yoğun
gündemli zamanlarda ve zor şartlarda bir millî marş yazılması için
para, zaman ve emek harcamasının nedeni de budur.
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tutanaklarında Burdur Millet
Vekili ve İslam Şairi olarak
geçmektedir (Doğan, 2006).
Atatürk ile -daha Ankara’ya iner
inmez- Ankara garında görüşmüş;
Atatürk, onun gelişinden duyduğu
memnuniyeti kendisine iletmiştir
(İmamoğlu, 2011). Yine başka bir
görüşmelerinde de Atatürk, Sebilürreşad dergisindeki yazılarını
övmüş, Sevr Antlaşması’nı eleş-

isyanları bastırmaya çalışmış, burada vaazlar vermiştir. Daha sonra Kastamonu’ya geçmiş, burada
verdiği vaaz basılarak tüm ülkede
dağıtılmıştır (Şahin, 2017). Yani
Âkif, sıradan bir isim değildir.
Kaleminin gücü, halk ve ordu üzerindeki etkisi bilinen, saygı duyulan bir şairdir. Bu nedenle ısrarla
onun bir İstiklal Marşı yazması
istenmiştir.

İstiklal
Marşı’nın
ilk kez
okunduğu
Birinci
TBMM
Binası

tiren yazıları için bizzat teşekkür
etmiştir (Yıldırım, 2011). M. Âkif,
mecliste bulunduğu süre içerisinde İrşat heyetlerinde görev alarak
halkı millî mücadeleyi desteklemeye davet etmiştir. Bu görev
Âkif’in pek de yabancı olmadığı
bir çalışmadır. I. Dünya Savaşı
yıllarında da İngilizlerin propagandaları ile isyana teşvik edilen
Osmanlı halklarına yönelik karşı
propagandalar yapması için Teşkilatı Mahsusa tarafından Arabistan’a gönderilmiştir (Düzdağ ve
Okay, 2013). Ayrıca İstiklal Savaşı
başladığında verdiği Balıkesir vaazı da büyük yankı uyandırmıştır.
İrşat Heyeti ile Konya’da çıkan
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Dönemin
Maarif
Vekili
Hamdullah Suphi (Tanrıöver)’nin
girişimi ile Âkif’in yarışmaya
katılması ve İstiklal Marşı’nı
yazmaya ikna edilmesi sonrası
millî marşımız yazılmış ve 12 Mart
1921’de Atatürk’ün de katıldığı bir
oturumda, İstiklal Marşı olarak
kabul edilmiştir (Çetin, 2014).
İstiklal Marşı, yazılma amacına
ulaşmış ve kendisine yüklenen
tarihî misyonu yerine getirmiştir.
Askerlerin moralini yükseltmek
için cephede askerlere okunmuş
ve
askerin
maneviyatını
yükseltmede büyük etki sağladığı
görülmüştür (Özçelik, 2011).

I. İnönü Muharebesi sonrası
süreçte İstiklal Marşı'nın kabul
edilmesinin, TBMM’nin elini
güçlendirecek bir gelişme olduğu
söylenebilir.
Çünkü
birçok
ülkenin millî bir marşı varken
Osmanlı Devlet’inin resmî bir
millî marşı yoktur. Yeni kurulan
meclis, dış politikada da kendini
kabul
ettirme
sürecindedir.
Londra Konferansı’na temsilci
gönderilmesi,
Afganistan
ile
Dostluk Antlaşması’nın ve Rusya
ile
Moskova
Antlaşması’nın
imzalanması gibi önemli dış
politik gelişmelerin yaşandığı bir
dönemde bir millî marşın kabul
edilmesi, TBMM’nin itibarını
arttırmıştır.
Ayrıca
İstiklal
Marşı’nın kabulünden hemen
sonra 23 Mart 1921 tarihinde
başlayan II. İnönü Muharebesi’nde
de İstiklal Marşı askerimize
okunmuş; askerin maneviyatı ve
morali yükseltilmeye çalışılmıştı
(Tavukçu, 2019). Askerimizin
II. İnönü Muharebesi’nde de
başarı elde etmesi büyük sevinçle
karşılanmış, halkın ve ordunun
kendine güveni yerine gelmiştir.
Bu başarıda İstiklal Marşı’nın
da olumlu bir etkisi olduğu
düşünülebilir. Çünkü “Kahraman
Ordumuza!” diyerek başlayan
İstiklal
Marşı,
dinleyenlerin
manevi duygularını yükselten
ve cesaret veren bir marştır.
Atatürk’e de İstiklal Marşı ile
ilgili fikri sorulduğunda marşı,
çok beğendiğini ifade etmiştir.
En çok hangi bölümü beğendiği
sorulduğunda ise şöyle demiştir:
“Bu marş bizim inkılâbımızı
anlatır. İnkılâbımızın ruhunu
anlatır. Bunu ne unutmak ne de
unutturmak lazımdır. İstiklal
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Marşı’nda -İstiklal davamızı anlatması bakımındanbüyük manaları olan mısralar vardır. Benim en
beğendiğim yeri de burasıdır:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır; Hakk’a tapan milletimin istiklal!”
Benim bu milletten asla unutmamasını istediğim
mısralar işte bunlardır. Hürriyet ve istiklal aşkı
bu milletin ruhudur. İstiklal Marşı’nın bu pasajı
asırlar boyunca söylenmeli ve bütün yâr ve ağyâr
(dost düşman herkes) anlamalıdır ki Türk’ün
her şeyi, hatta en mahrem hisleri bile tehlikeye

girebilir, fakat hürriyeti asla. Bu pasajı her vakit
tekrar ettirmek, bunun için lazımdır. Bu demektir
ki efendiler: Türk’ün hürriyetine dokunulamaz!”
(Çağbayır, 2009).
İstiklal Marşımız işte bu zor şartlarda, Türk tarihinin
dönüm noktası sayılabilecek çok çetin mücadelelerin
yaşandığı bir dönemde yazılmış, halkımıza ve
ordumuza manevi bir rehber olmuş, hâlâ da olmaya
devam etmektedir. Bu nedenle, yazıldığı dönemin
şartları her mısraına yansımıştır. Âkif’in, “Allah bu
millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!” duası da
bu gerçekliği yansıtmaktadır.

Hürriyet ve istiklal aşkı bu milletin ruhudur.
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DENEME

Hayalî Kimlikler Sevdası

Demirhan YILMAZ*

M

illî kararlılığın muhteşem bir şiire dönüştüğü, Türk milletinin
bağrından çıkan ve Mehmet
Âkif’in kendi ifadesiyle “Benim
milletime en kıymetli hediyem…’’
diye nitelendirdiği İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılını kutluyoruz.
Mehmet Âkif, tarihî kimliği,
milletvekilliği, hayat hikâyesi
millî
mücadelesi,
davası
edebiyatı,
felsefesi,
kısaca
bütün özellikleri ile çok iyi
bilinmesi gereken bir şahsiyettir.
Ancak, ne ilginçtir ki tarihte
önemli rolleri olan böyle büyük
kahramanlar yıllar sonra farklı
şekillerde değerlendirilmişlerdir.
Onların yaptıkları çalışmaların
yaşadıkları dönemin genel iklimi
içinde değerlendirilmesi gerekir.
Oysa tarih biliminde devamlılık
esastır. Pek tabiidir ki az önce
bahsedilen süreklilik, içinde
değişimin ve farklılaşmanın yer
aldığı bir sürekliliktir. Ne var
ki bazı zamanlarda bu önemli
değişimler dahi görmezlikten
gelinir. Sahip oldukları tarihî
özellikler dikkate alınmaz ve
günümüzün hayalî yorumlarıyla
geçmiş irdelenmeye çalışılır.
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Hayalî tarihî portreler çizmek
kimsenin
yararına
değildir.
* Tarih Öğretmeni, Fethiye BİLSEM

Böyle bir düşüncenin sakıncalı
yanları
da
vardır.
Hayalî
kahramanların, üstüne güneşin
doğduğu kardan adam gibi
eriyip gideceğini hatırda tutmak
gerektir. Bugün yaşanmakta
ve yarın yaşanacak olan bütün
olaylarla hiç şüphesiz ki tarihin
hayatî bir bağı vardır. Bu nedenle
tarih üzerine çalışanlar ve onların
takipçisi olan tarih meraklıları
esasen hayalî bir kimlik yaratma
sevdasından
vazgeçmelidirler.
Hayalî
kahraman
yaratma
meraklıları olduğu müddetçe
tarihî bir hakikatten bahsetmek
imkânsızlaşacaktır. Bahsi geçen
kişi İstiklal Marşımızın şairi
Mehmet Âkif Ersoy olunca tarihî
hakikatlere daha çok dikkat
etmemiz gerekir.
Yakın tarihimizin önemli şahsiyetlerinden birisi olan Mehmet
Âkif Ersoy’un hayatı ve fikirleri
bir süzgeçten geçirilirken karşımıza çıkması kuvvetle muhtemel
olan bu yanılmalara son derece dikkat etmek gerekir. Çünkü
Âkif öyle bir geçiş döneminde
yaşamıştır ki onu objektif olarak
değerlendirebilmek âdeta imkânsız olanı başarmaktır. O, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş sürecinde ortaya çıkmış pek kıymetli bir
hazinedir. O dönemde yaşanan
fikrî dönüşümlere Âkif’in yazıları

nutukları ve elbette ki şiirleri yön
vermiştir. Yok olma tehlikesi ile
karşı karşıya kalan milletimizi İstiklal Marşı ile derin uykusundan
uyandırarak milletimize moral ve
motivasyon kaynağı olmuştur.
Ulusal kimliğimizin en önemli
başyapıtı olan bu eser, bir
milletin hangi badireleri atlatarak
buralara kadar gelebildiğinin
de özetidir. Mehmet Âkif, dün
olduğu gibi bugün de sosyal
ve siyasi meselelere ışık tutan
bir toplum önderidir. O, bu
yönüyle tarihe hapsolmuş diğer
kimliklerden
ayrılır.
Onun
düşünceleri İstiklal Marşımızın
bünyesinde yer almakta ve dimdik
ayakta durmaktadır. Eğitimcilere
düşen en önemli görevlerden
birisi de Âkif'in ideal nesil olarak
önümüze
koyduğu
“Âsım'ın
nesli” olabilmek ve yeni nesli
onun idealleri doğrultusunda
yetiştirebilmektir.
Geçmişle gelecek arasında çok
iyi bir bağlantı kurmayı bilen
Âkif, imparatorluğun son nesli ile
Cumhuriyetin ilk nesli arasında
önemli bir köprü görevi üstlenmiştir. Onu sadece millî bir şair
olarak tanımlarsak kendisine
haksızlık etmiş oluruz. O, inançlarına içtenlikle bağlı, milletini
seven, millî bağımsızlık mücade-

lesini şiirleri ve düşünceleriyle
ateşleyen, bilimsel ve teknolojik
yenilikleri savunan, ulusal kahramanlıklarımızı destanlaştıran
millî bağımsızlığımızın sembolü
İstiklal Marşı’mızı yazan önemli
bir şahsiyettir. Âkif bu yönleri ile
halkımızın gönlünde taht kurmayı başarmış ve ölümü ölümsüzleştirenlerin kervanına katılmıştır.
Onun yüksek ahlakı, etkileyici
kişiliği, toplumsal sorunlara
yürekten eğilişi, fikirleri ve
milletvekilliği çok büyük önem
arz eder. Onu bu yönleri ile de
çok iyi tanımamız gerekir. Ne
var ki Safahat’ın kapağını bile
açma zahmetinde bulunmadan
bunu başarmak pek de mümkün
değildir.

Şifahî bilgilere dayalı kurmaca
fikirler ile Âkif’in hakikati yerine
gölgesini
tanımaktan
öteye
geçilemez. Yaşadığı dönemler
ayrıntılı şekilde ele alınıp
incelenmelidir. Zira Mehmet Âkif,
1873-1936 yılları arasındaki 63
yıllık bir ömürde bir insanın pek
az görebileceği farklı dönemlere
şahit olmuştur. I. ve II. Meşrutiyet,
İttihat ve Terakki iktidarı, II.
Abdülhamit dönemi, çöken bir
imparatorluk, I. Dünya Savaşı,
Millî Mücadele, modernleşme
yolunda atılan adımlar gibi birçok
önemli hadise, sosyal, siyasi ve
ekonomik sarsıntılar, çalkantılar
çöküşler, yeniden kuruluşlar
değişim ve dönüşümlerin hepsi
onun yaşadığı dönemde vuku
bulmuştur.

1918’de Mondros Mütarekesi
imzalanırken Mehmet Âkif kırk
beş yaşındadır. Ne yazık ki bir
düşünürün yok olmaya doğru
giden acılı bir coğrafyada kendi
kariyerini şekillendirmesi kadar
acı bir hadise olamazdı. Böyle
bir ortamda kendisini düşünen
bir insan, edineceği kariyeri
düşünerek teselli bulabilirdi.
Ama bir düşünce adamı olan
Âkif için bu, söz konusu bile
olamazdı. Çünkü o, milleti için
yaşıyor, milleti için soluk alıyor ve
milletinin endişelerini ıstıraplarını
yüreğinin tam orta yerinde
hissediyordu. Biz bu hüznü
onun şiirlerinde görebiliyoruz.
Bursa’nın Yunanlılar tarafından
işgali sonrası kaleme aldığı
“Bülbül” adlı şiiri, ülkesinin
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Cevher GÖZMEN ÇETİN

perişanlığı karşısında duyduğu
hüznü en güzel şekilde ifade
eder. Âkif, bülbülün feryadına
hayıflanıp “matem senin değil,
benim hakkım” diye ülkesinin
durumu karşısında yaşadığı
duyguları dile getirmiştir.
Ülkesinin içinde bulunduğu
acı durum karşısında bile
umutsuzlukları umuda çeviren
Mehmet Âkif, umutsuzlukların
nasıl umuda çevrilebileceğinin
en güzel örneğini teşkil eder.
Onun hüznü bizim hüznümüz,
acısı bizim acımız, sevinci
bizim sevincimiz olduğuna göre
kendimizi tanımak için Âkif’i
tanımak ve anlamak zorundayız.
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Zira
onun
hayat
hikâyesi
Cumhuriyet tarihimizle paralellik
arz etmektedir. Onun hikâyesini
bilmeyenler, millet oluşumuzu ve
yedi düvele karşı nasıl muazzam
bir mücadele verdiğimizi, sönen
bir imparatorluğun küllerinden
yeniden doğuşumuzu anlamakta
güçlük çeker.
Âkif’i hayalî bir kahraman
gibi gösterip onu tarihin belli
bir zaman dilimine mahkûm
etmek, ona yapılacak en büyük
haksızlıktır. Çünkü o, belli
bir kesimin değil, bütün Türk
milletinin duygularına tercüman
olmuş,
milletimizin
tarihî
destanını yazarak onun gür sesi

olmayı başarmıştır. Millet olarak
dize getirilmek istendiğimiz bir
zamanda, “Ben ezelden beridir
hür yaşadım, hür yaşarım! / Hangi
çılgın bana zincir vuracakmış?
Şaşarım!” dizeleriyle bizi tekrar
ayağa kaldıran da odur. Âkif
yazmış olduğu şiirlerle bütün
dünyaya Türk’ün bağımsızlığına
olan düşkünlüğünü haykırmış, her
zaman kör taassubun, hurafenin
karşısında, ışığın ve aydınlığın
habercisi olmuştur. Ümidini
kaybetmek üzere olan bir milletin
karşısına, başı dik duruşuyla çıkıp
milletinin yüreğine su serpmiştir.
Bir mücadele adamı olan Âkif
her zaman milletinin birlik ve
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beraberliğinden yana olmuş, onun
bu yönü eserlerine de yansımıştır.
Memleket davasını her türlü
değerin üstünde tutan Âkif,
son derece mütevazı bir şairdir.
Yazdığı İstiklal Marşı’nı milletine
armağan eden şair, onu Safahat
adlı kitabına bile almaz. Kendisine
niçin böyle yaptığı sorulduğunda,
“O marş benim değil, milletimin
malıdır. Ben bu marşı milletime
armağan ettim.’’ der.
Bizler için tarihî kimlikler birer
pusuladır. Tarihteki kahramanlarımızı, tarihte kalan şahsiyetler
olarak görürsek ileriye doğru bir
tek adım bile atamayız. Eğer geçmiş dönemlerde yaşayan fikir,
devlet ve sanat adamlarımıza,

hepsinden öte tarihî mirasımıza
sahip çıkamazsak tarih değirmeni
hiç acımadan bizi de öğütür geçer.
Âkif'in yaşadığı dönemdeki tarihî
olaylar, bu olaylar karşısında
yaşadığı sorunlar ve bu sorunların
çözüm
yolları
hakkındaki
düşünceleri
günümüzde
de
geçerliliğini korumakta, onun
düşünceleri bizim için yol
göstermeye devam etmektedir.
Düşünce ikliminde hak ettiği
yeri alan bir Âkif, milletimiz için
rehber olmaya devam edecektir.
Tarih şuuru taşımayan, kültürel
değer ve birikimlerinin farkında olmayan toplumların yaşama
şansları yoktur. Tarih bunun acı

tecrübeleriyle doludur. Millet
olarak yaşanılan gerçekleri asla
göz ardı etmemeli, bu gerçeklikleri aktaran ozan, şair, yazar ve
düşünürlerimize sahip çıkmalıyız. Unutmayalım ki çağdaş bir
toplum olmanın ve medeniyet
iddiası taşımanın olmazsa olmazı
kendi değerlerini bilmek ve onlara gönülden sahip çıkmaktır.
Bunun aksi davranış ve eylemler
milletimizi tarihsizleştirip hafıza
kaybına uğratır; bir diğer deyişle
köksüzleştirir. Dolayısıyla kendilerini Millî Mücadele'ye adayan
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve
Mehmet Âkif Ersoy başta olmak
üzere onların bütün silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yâd
etmek bizim gönül borcumuzdur.
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Mehmet Ruyan SOYDAN

"Âkif, halkın kullandığı kelimeleri tercih eder;
bu, şiirde bir devrimdir."
Muhammet Fatih ÇEPNİ*
Musa GÜNERİGÖK**
İlke TOPRAK ***
Ömer Efe ALKIŞ****
Mehmet Ruyan Bey ile ofisinde buluştuk. Ofisten daha çok Mehmet Âkif için hazırlanmış bir kütüphaneyi
andırıyor. Mehmet Âkif hakkında yazılan 700 civarında kitabı gösteriyor Mehmet Ruyan Bey. Safahat’ın
ilk baskılarına, dönemin kitaplarına bakıyoruz. Kitaplık, tarih ve edebiyat ağırlıklı. Osmanlı tarihi, iktisat
tarihi, Meşrutiyet öncesi, sonrası...
Mehmet Ruyan Bey’in Âkif ile tanışma hikâyesi yirmi yıl önce bir sahafta başlamış. Sonraları Âkif’i hatırlatan
her şey bu tanışmaya dâhil oluyor. Şiirler, o dönemin tartışmaları, matbuat âlemi, şairler, İstiklal Harbi…
Alman şair Rilke güzel olandan söz ederken “Güzel, korkunç bir başlangıçtan başka bir şey değildir.” der.
Mehmet Ruyan Bey’in Âkif’le olan güzel tanışıklığı da böyle sayılsa yeridir.
Mehmet Âkif, Türk milletinin
en
kritik
zamanlarına
tanıklık eden bir şair.
Sadece tanıklık etmiyor,
tespit ve teklifleriyle bu
zamanın adeta ruhu oluyor.
Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e
geçiş sürecinde şekillenen
şiiri ve sanat anlayışı ile
kendisinin şahsî hayatı ve
karakteri arasında nasıl bir
bağlantı vardır?
Âkif’in sanat anlayışını konuşmadan evvel onun çocukluk dönemine, tahsil hayatına bakmak gere54

kir. Âkif’in babası fennî ilimlerde
değil ama dinî ilimlerde icazet
almış, diploma vermeye yetkili
bir müderristir. Bugünkü deyişle
bir profesördür. Babasının gözetiminde özel eğitimden geçiyor
Âkif. Daha çocukken Arapça ve
Farsça eğitimi alıyor. Babası kendi devrine göre oldukça münevver
aydın bir insandır. Annesi, Âkif’in
dinî ilimleri tahsil etmesini, hafız
olmasını isterken babası hem dinî
hem de fennî ilimleri öğrenmesi gerektiğini düşünüyor. Bunun
yanında Âkif kendi devrindeki en

* Kurum Müdürü, Fatih İslam Seçen BİLSEM
** Türkçe Öğretmeni, Fatih İslam Seçen BİLSEM
*** Öğrenci, Fatih İslam Seçen BİLSEM
****Öğrenci, Fatih İslam Seçen BİLSEM

iyi hocalardan ders alıyor. Rüştiyeden itibaren Muallim Nâci veya
Recaizâde gibi devrin önemli edebiyatçılarından dersler aldığını
görüyoruz. Âkif gibi çocuk yaştan
beri duygu yoğunluğuyla yaşayan
bir insanın Muallim Nâci’den ders
aldıktan sonra şair olması pek tabiidir. Gerçi şairlik sadece eğitim
ile kazanılan bir meleke değildir,
kabiliyetin ve ahlakın payı da vardır. Keza bunlar da Âkif’te yeterli
miktarda bulunur. Çocukluğundan itibaren şiire yatkınlığı vardır. Biliyorsunuz İbnülemin Mah-

Mehmet
Âkif,
Muallim
Nâci’den o yıllarda mı ders
alıyor?
Evet, Muallim Nâci de o yıllarda
Mehmet Âkif’in hocasıdır.
Muallim Nâci hem tasavvuf kültürüne vakıf biri hem Fransız
edebiyatını biliyor. Muallim Nâci
aydın bir şairdir. Türk şiirindeki
değişimin öncülerinden biridir.
Mehmet Âkif ilk şiirlerini Muallim Nâci’yi takliden yazmıştır.
Âkif’in ilk örnek aldığı kişilerden
biridir Nâci. Baytar Mektebine
başladığında şiirle alâkası daha
da yoğunlaşıyor. İlk şiiri Baytar
Mektebinden mezun olacağı günlerde Hazine-i Fünun dergisinde
yayımlanmıştır. Henüz yirmi yaşındadır ama şiiri sanat bakımından fevkaladedir. Bir aşk şiiridir.
İlk dönemlerde takliden gazeller
yazıyor, eski üstatlara özenerek
şiirler kaleme alıyor fakat bu şiirlerin hiçbirini Safahat’a almıyor
daha sonra. Âkif’in sanat anlayışı
Meşrutiyet’ten önce bir değişim
sürecine girer. İlk yazdıklarından
farklı bir şiirin izinde ve içindedir
artık. Türk şiirinde hemen hemen
hiç rastlanmayan teatral şiirler
yazmaya başlar. Sinema sahneleri gibi canlı, akıcı ve diyaloglar
içeren şiirlerdir bunlar. Kendi
devrindeki sorunları şiirde tartışmaya açar, açmakla kalmaz, şiirin
içinde kalıp sanattan ödün vermeyerek bu sorunların nedenlerine, muhtemel çözümlerine işaret
eder. “Âsım” şiiri tam bir tiyatro

gibidir. Hocazâde (kendisi), Köse
İmam ve Âsım arasındaki konuşma üzerine kurulmuştur bu şiir.
Dönemin sorunlarını tartışmak
için bu isimleri tercih etmiştir
Âkif. Kendisinden öncesine baktığımızda, bizim şiirimizde bu şiir
yapısı Abdülhak Hamid’de vardır
ama Hamid toplumun gerçek sorunlarını değil, ölüm gibi soyut
ve felsefî konuları tartışır. Âkif’in
hem dili çok sadedir hem konuları
daha canlı ve daha aktüeldir. Tasvir şiirlerinde dili nispeten ağırdır
ama teatral şiirlerinde doğrudan

derecede önem veren bir şairdir.
Safahat’ı baştan sona okuduğumuzda ağırlık verdiği konuların
başında çalışmak gelir. Her yönüyle çöküş yaşanan bir dönemde Âkif bir çıkış aramaktadır. O
devrin bütün aydınlarında aynı
hassasiyeti, aynı çırpınışı bulmak
mümkündür. Âkif ise en fazla
çalışmayı öğütler. Eskilerin deyişiyle “sây ü âmel”. Bunun yanında ümitsizliğe yer yoktur Âkif’te.
Çünkü Allah'ın insanlara vermeyi
vaat ettiğini hatırlatıyor sürekli.
Bunun da sebebi Âkif’in dinî an-

günlük hayatın Türkçesini kullanır. Servet-i Fünun şairlerinin
lügatlerin dip köşelerinden buldukları kelimelere karşıdır Âkif.
Halkın kullandığı kelimeleri tercih eder. Bu, şiirde bir devrimdir.
Safahat yedi kitaptan oluşur, bu
kitapların üçü tek başına bir şiirdir: “Süleymaniye Kürsüsünde”,
“Fatih Kürsüsünde” ve “Âsım”. Bu
üç kitap tek şiirden müteşekkildir.
Bunların tamamı toplumsal olayları bir tiyatro sahnesi gibi gözler
önüne serer. Âkif’in neredeyse bütün şiirleri toplumsaldır. Âkif toplumcudur. Toplumsal göreve aşırı

lamadaki farklılığıdır. Geleneksel
bir din anlayışına sahip değildir
Âkif. Din ile din kültürünü birbirinden ayırır.
Sizinle,
İstiklal
Marşı
yazılması
fikrinin
nasıl
doğduğunu da konuşmak
istiyorum.
İstiklal Marşı bizim tarihimizde
bir ilktir. Biliyorsunuz ilk millî
marş Fransız millî marşı “La Marseillaise”dir. Bizim İstiklal Marşımız doğrudan Fransız millî marşından mülhem olmasa da millî
marş fikri Fransız millî marşı ile
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mut Kemâl İnal, Mehmet Âkif’in
çocukluk arkadaşıdır. Hatıralarında henüz onlu yaşların başında
iken kendisinin, amcasının kızı
Cemile’nin ve Âkif’in köşklerinin
bahçesinde köşeye çekilip birlikte
şiirler yazdıklarını anlatır.
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8.kıt'a (Güzel İzmir)

başlar. Bu, dünyada yeni bir hadisedir. Osmanlı’da millî marş yoktur, askerî mızıkamız (mehteran
takımı) vardır ama millî marş hüviyetinde değildir. Vaka-yı Hayriye’de mehteran takımı kaldırılıp
onun yerine Mızıka-ı Hümayun
kuruluyor. Mızıka-ı Hümayun’un
kurulmasıyla birlikte marş-ı sultanîler bestelenmeye başlanmıştır. O dönem Türkiye’de padişahın hizmetinde bulunan Donizetti
Paşa (Giuseppe Donizetti) Sultan
Mahmut Marşı'nı besteler. Bu bir
millî marş değildir, sultanîdir ve
ondan sonraki her padişah için
yeni marşlar bestelenir.
İngilizlerdeki marş fikri
gibi. Ama İngilizlerde hükümdar değişince marştan
eski hükümdarın ismi çıkarılır, onun yerine yeni hükümdarın ismi eklenir.
56

İngilizler royal, biz hümayun
deriz. Sultana aittir. Bizde ilk millî
marş İstiklal Marşı ile başlar. Bir
millî marşımız olsun istenir. Gazi
Paşa dâhil olmak üzere, özellikle
Âkif’in yazmasını isterler. Âkif
o dönemde sadece Anadolu’da
değil, İslâm âleminde tanınan
bir şair, bir fikir adamıdır. İtibarı
çok geniştir. Biliyorsunuz, Âkif
Birinci Dünya Savaşı’nda Berlin’e
gidiyor. Normalde bu görevler
verilmeyecek biridir. Baytardır,
edebiyatçılığı vardır. Ama Sırat-ı
Müstakim çıktığı dönemde o
kadar etkili oluyor ki Rusya
Müslümanlarına, Çin’e kadar
ulaşıyor. Almanya’nın esir aldığı
Rusya Müslümanlarına hitap
etmesi için Berlin’e gönderiliyor.
Çünkü onlar nezdinde itibarı olan
saygın biridir Âkif. Berlin’den
döndükten sonra Osmanlı’dan
kopmak
istemeyen
Arap

kabileleriyle konuşması için
Necid’e gönderiliyor. İstiklal
Harbi başladığında da Gazi Paşa
Âkif’i hususi olarak davet eder.
Âkif Ankara’ya geldiğinde “Şair-i
İslam Mehmet Âkif Bey Ankara’ya
geldi.” şeklinde duyuruluyor.
Onun samimiyeti, itibarı ve
ahlakı bilindiği için millî marşı
kendisinin yazmasını istiyorlar. O
bilinen hadiselerden sonra (para
mukabili yazmama) İstiklal Marşı
resmî olarak oy çokluğuyla kabul
ediliyor. Türkiye’nin her tarafında
matbuat
neşrediyor
İstiklal
Marşı’nı. Kartpostallara basılıyor
bir slogan olarak fevkalade etki
uyandırıyor. Ümitvar bir şiirdir.
Bir ümit, bir hürriyet mesajıdır.
“Korkma!” derken endişelenme
der, bu ocak devam edecektir.
Kuva-yı Millîye ruhunun ve
kurulmakta
olan
devletin
deklarasyonudur. Devletimizin
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alıp okumaya başladım. Âkif kitaplığı kurmaya karar verdim. Şu
gördüğünüz iki kitaplık -yedi yüz
civarı kitap- olduğu gibi Âkif hakkındadır. Diğer kitaplıkta Âkif’in
dostlarıyla ilgili kitaplar, alt bölmede ise dergilerin Âkif özel sayısı bulunuyor. 100’ü aşkın Âkif
kapaklı dergi var. Beş yüz kadar
dergide ise Âkif hakkında yazı
vardır. Diğer kitaplar, tarih ve
edebiyat ağırlıklı.
Alim Kahraman’ın kitabı
yeni
çıkmıştı,
onu
da
görüyorum. Yeni yayınlar
da var.
Evet, çok güzel bir başlangıç
kitabıdır. Âkif’i tanımak isteyenler
bu kitaptan başlayabilirler.

yeni döneminin manifestosudur.
Subaylar son derece olumlu
karşılamışlardır İstiklal Marşı’nı.
Sadece İstiklal Marşı değil, o
dönemde Âkif’in Kastamonu’da
Nasrullah Camii’nde verdiği
vaaz Sebilürreşad’da yayımlanır.
Diyarbakır’daki ordu komutanı
Nahit Paşa, bu vaazı ayrı bir
risale olarak bastırıp dağıtır.
Âkif, ordu üzerinde fevkalade
etkili biridir. İstiklal Marşı bir
ordu marşıdır. Âkif’e ve İstiklal
Marşı’na muazzam bir teveccüh
vardır. Sonraki dönemlerde ne
Atatürk ne de diğer yöneticiler
İstiklal Marşı’nı değiştirmeyi
düşünmüşlerdir.
Son olarak Mehmet Âkif’e
duyduğunuz ilgiyi anlamak
istiyoruz. Sizi bu ünsiyete
taşıyan sebepler nelerdi? Ne
zaman başladı bu?

Ben yeminli müşavirim. Maliyeciyim. Edebiyatçı değilim, yazar
değilim. Çocukluğumdan beri
kitap okurum. Harçlıklarımı biriktirir, kitap alırdım. Evlerimizde henüz doğru dürüst elektrik
bile yokken meyve kasalarından
kitaplık yapmıştım. Kitaplık merakım o zamandan beri var. Hatta bir defasında bir arkadaşımla
Kültür Bakanlığı Yayınlarını keşfetmiştik. Öyle bir kitap almışız
ki çıktığımızda beş kuruş paramız
kalmamıştı. Hep yeni çıkan, yeni
yayımlanan kitapları alırdım.
2003 yılında bir arkadaşımla sahaftan ilk defa bir kitap aldım.
Mithat Cemal’in Mehmet Âkif kitabıydı bu. Âkif’in bu kadar yüce
ahlak sahibi bir insan olduğunu
bilmiyordum. Mithat Cemal’in kitabıyla birlikte Âkif’e merak sardım ve onun diğer kitaplarını ve
onun hakkında yazılan kitapları

Mehmet Ruyan Bey ile birlikte kitapları inceliyoruz.
Mehmet Âkif hakkında yazılan ilk ve son kitaba bakıyoruz. İlki Süleyman Nazif
tarafından yazılmış diğeri
Alim Kahraman’ın kitabı.
Safahat’ın farklı baskılarını
gösteriyor Mehmet Ruyan
Bey. Her kitabın ilk baskısını
masaya koyuyor. Fotoğraf
arşivini paylaşıyor bizimle.
Söyleşi sorularının dışında
konuşmaya devam ediyoruz bir taraftan da. Âkif’in
Mısır yıllarını, hayatının
son dönemini anlatıyor.
Vefatından sonra yaşanan
hadiseleri
konuşuyoruz.
Sıra vedaya geliyor.
Çok teşekkür ederiz söyleşi
için.
Karakter âbidesi Âkif’in genç
nesillerce tanınması için yapılan
her şeyin başımın üstünde yeri
vardır. Ben teşekkür ederim.

Bilim Sanat

Hazine-i Fünün (ilk şiiri)
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Millete Adanmış Bir Ömür: Âkif

Handan GÜNAYDIN

Musa YAŞAROĞLU*

N

e vakit koca
yürekli şairi
ansam “Âkif
hem bir milletin hem ümmetin sesidir.” diyen Cemil
Meriç’in seslenişi yankılanıyor
kulaklarımda. Gönlümün orta yerinde kocaman bir fidan yeşeriyor aniden. Sarıgüzel’in çamurlu
sokaklarında hayra adanmış “tertemiz” bir müderrisin –Âkif’in
babası Temiz Tahir Efendi– Fatih
Medresesi’nde oraya buraya yayılan hoş muhabbeti çalınıyor kulaklarıma. Sonra da yine en hasbi
anneliğe ve kadınlığa adanmış
“Osmanlı kadını” bir anne, Şerife
Hanım geliyor hatırıma. İşte böylesine “adanmış”ların evladı olan
bir yiğitten de adanmışlık adına neler çıkmadı ki. Ülkenin ve
milletin yaralı hissiyatıyla hüznü
kendine yoldaş edinmiş mahzun
bir şairden daha başka hangi şiirler beklenebilirdi ki?
Her yanından bir kılıcın savrulduğu koca bir devletin adım
adım budanışına tanıklık eden
ve her budanışı kendi bedeninde
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hisseden bir adamın yanık türküleri yoksa yangın yüklü şiirleri
olacaktı elbette! Kâh Yemen ya
da Mekke’den kâh Çanakkale yahut Galiçya’dan içine sızan kanın
ıslattığı bir ruhtan, hicran dolu
ağıttan başkası nasıl beklenirdi
ki! Böylesine herc ü merc olan
dünyanın tam ortasında her yana
koşturma vazifesini kendine şiar
edinmiş bir insan ancak bütün
gücüyle haykırabilirdi “Korkma!”
diye. Zira onun adanmışlığında
korkmak acizlikten başka bir şey
değildi ve korkulacak tek şey onu
kaybetmekti. Eğer ki o yanında
ise mevzu netti: Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten
en son ocak!
Cemil Meriç için, “Tufana
yakalanmış bahtsız bir toplumu,
gemisine çağıran bir nevi
Nuh Peygamber!” olan Âkif,
ümmetin sesi olmanın dışında
milletin derdini dert edinmiş bir
vatan bekçisidir aynı zamanda.
Herhangi bir karşılığı olmayan
bu vatan görevinde onu teselli
edense sadece ve sadece millî
vicdanın huzur içinde oluşundan
başkası değildir. Onlarca ağır
imtihanın,
gelgitlerin,
savaş

ve hesaplaşmaların çok erken
olgunlaştırdığı güçlü ve asil
benliğiyle kendini milletine ve
idealine adayan yürekli şairin
kelimelerine düşen hicranda
yalnızca o millî ruh vardır. O
adanmışlık ruhunun en bariz
göstergesi ise yine Safahat’ın
sayfalarında yer bulmuş “Bülbül”
şiirinin mısralarıdır:
“…
Hayır, mâtem senin hakkın değil...
Mâtem benim hakkım:
Asırlar var ki, aydınlık nedir, hiç
bilmez âfâkım!
Tesellîden nasîbim yok, hazân ağlar
bahârımda;
Bugün bir hânümansız serseriyim öz
diyârımda!
…”

Bursa’nın işgali sırasında ayağını
Orhan Gazi’nin mezar taşına
koyarak, “Orhan, kalk da gör
torunlarının hâlini!” diye bas bas
bağıran Yunan komutanın küstah
sesi Ankara’da duyulduğunda
yüreğine düşen korun etkisiyle
kendini kırlara, yollara atan hisli
şairin diline düşen o kelimeler ise
“adanma”nın derecesini gösterme
adına fazlasıyla gözyaşı yüklüdür:

“…
Çökük bir kubbe kalsın ma'bedinden Yıldırım Hân'ın;
Şenâatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın!
Ne heybettir ki: vahdet-gâhı dînin devrilip, taş taş,
Sürünsün şimdi milyonlarca me'vâsız kalan dindaş!
Yıkılmış hânümânlar yerde işkenceyle kıvransın;
Serilmiş gövdeler, binlerce, yüz binlerce doğransın!
Dolaşsın, sonra, İslâm'ın harem-gâhında nâ-mahrem...

Matemi kendi hakkı bilip
vicdanını kanatan biriydi Âkif. ElMuazzam istasyonunda bir aylık
bir çöl yolculuğunun ardından
geldiği gecenin sabahında, hiç
tanımadığı bir memurun yine hiç
tanımadığı karısının ağrıyan dişi
için ilaç almak üzere istasyona
en yakın Şam’a bir haftalık bir
yolculuğa
çıkmayı
tereddüt
bile etmeden üstlenen fedakâr
vicdanın ta kendisiydi o.

ettiği gibi değildi. “Etmesin
tek vatanımdan beni dünyada
cüda!” diye haykıran bir vatan
sevdalısının neredeyse on bir
yılı bulacak bir gurbete severek
ya da çok isteyerek gitmesi
düşünülemezdi elbet.
Lakin
mecburiyetler,
geçindirilmesi
gereken bir aile, sürdürülmesi
gereken bir hayat… Omzunda
onlarca yük olunca işin rengi
değişmek zorundaydı.

Ülkenin en zor zamanlarında
hep önden yürüyen ve hiçbir
görevden kaçmayan o hisli
yürek, onca çabanın sonucunda
ne yazık ki tıpkı kendinden
önceki adanmışlar gibi hüsrana
uğramaktan kurtulamamış ve
Mısır’a hicret etmek zorunda
kalmıştır Âkif. Elbette bu hazin
gidişin ardında yatan tek bir
sebep yoktu ama zerresine
kadar parçalanmış bir gönül
vardı ortada. Zira onca coşkulu
bekleyişin, onca millî gelecek
rüyasının sonunda ortaya çıkan
manzara hiç de Âkif’in hayal

Peygamber yaşına denk gelen
63 yaşının sonunda geride
kalan destansı bir ömür, hayal
kırıklıkları ve hüsranla anılan
günler, zor imtihanlar ve de
masivanın
kaybettirişlerine
rağmen maveraya akan bir
ruhtan başkası olmadı. Âkif,
her türlü ideolojinin üzerine
tırmanan bir dev olarak kendisini
ülkenin tarihine altın harflerle
kaydettirdi.
Şimdi her yerde bayrakla birlikte
dalgalanan bir Âkif var. Mısra
mısra okunan, sayfa sayfa

örülen, anlatılan, bir şarkı misali
söylenilen koca bir ruh var. O ruh ki
bir yanı Çanakkale’dir, diğer yanı
Bakü, Taşkent, Kudüs, Filistin,
Yemen yahut da Mekke’dir. İşte
hayat dediğimiz şeyin herkese
farklı bir cilvesi var. Biliyoruz
ki koca yürekli şair bu dünyada
hüzünden
başkasını
yoldaş
eylemedi lakin ardında kendisine
meftun, onu dalga dalga yayacak
“Âsım’ın Nesli”nin doğmasına
vesile oldu. O her ne kadar eşsiz
tevazuuyla, “Safahat’ımda, evet,
şi’r arayan hiç bulamaz; yalınız,
bir yeri hakkında 'Hazin işte
bu!' Üç buçuk nazma gömülmüş
bir ömr-i heder!” dese de o
ömür, adanmış olduğu büyük bir
millet için ancak ve ancak şan ve
şereften ibarettir. Öyle ki o ömür
bizim dilimizde kendi yazdığı
şiirin kelimesidir, mısraıdır ve
beytidir:
“O benim milletimin yıldızıdır,
parlayacak;
O benimdir, o benim
milletimindir ancak.”

Bilim Sanat

Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil mâtem!”
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Mustafa ÖZÇELİK

"Hangi şair olursa olsun her şair hakkında biyografik bir
okuma lazım. Bu sayede onu ve eserlerini anlamamız daha
kolay olur."
Sedef OKUDAN*
Defne Betül GÜLCAN**

Biraz kendinizden bahseder
misiniz?
Eskişehir’de doğdum. Türk Dili
ve Edebiyatı alanında yüksek
öğrenim gördüm. Ortaokul ve
liselerde öğretmenlik yaptım. Son
on yılım üniversitede öğretim
görevlisi olarak geçti. Ortaokul
yıllarından itibaren yoğun bir
okuma sürecinden geçtim. Lisede
yazma dönemim, üniversiteden
itibaren ise yayımlama sürecim
başladı. Dolayısıyla kırk yıllık
bir yazarlık hayatım, edebiyat
geçmişim var. Edebiyata şiir
ile başladım. Sonradan nesre
de
yöneldim.
Çok
değişik
türlerde
çalışmalarım
oldu.
Çocuk edebiyatı ile ilgilendim.
Masallar,
hikâyeler
yazdım.
Yine denemeler yazdım. Bunlar,
daha çok okuduğum yazarlar
üzerine edebî değerlendirmeler
60
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içeren metinlerdi. Son yıllarda
biyografi çalışmalarına ağırlık
verdim. Bunun sonucu olarak
Yunus Emre, Mehmet Âkif Ersoy,
Nasreddin Hoca ve Battal Gazi
üzerine
biyografiler
yazdım.
Bu yıl itibarıyla elli civarında
yayımlanmış kitabım oldu. Bu
çalışmalar içerisinde Mehmet
Âkif’e özel bir önem verdim:
“Gençler için Mehmet Âkif ve
Safahat”, “Mehmet Âkif ve İstiklal
Marşı” son olarak da “Bir Hisli
Yürek Mehmet Âkif” kitaplarını
yazdım.
Mehmet
Âkif
Ersoy’u
araştırmaya neden karar
verdiniz?
Mehmet Âkif Ersoy, ortaokul
yıllarında İstiklal Marşı nedeniyle
tanıdığım ilk şair idi. Benim
dünya görüşüm okulda, aileden

aldığım eğitim, Mehmet Âkif’in
düşünceleri ile büyük ölçüde
örtüştüğü için onu kendime
daha yakın hissettim. Çünkü çok
zorlu zamanlarda yaşamış, bu
dönemde sadece sanat kaygısı
ile eser vermek yerine toplumun
dertlerini dile getiren şiirler
yazmayı tercih etmiş biriydi. Bu
sorumluluk duygusu beni çok
etkiledi. Ben de bu sorumluluk
duygusu ile kalemimi elime
almam gerektiğini düşündüm.
Onun önemi sadece güçlü şair
oluşu ile de sınırlı değildi.
Yetişme şartları, edebiyat ve
kültür donanımı, örnek şahsiyeti
de beni çok etkilemiştir. O benim
gözümde bu sebeple hiçbir zaman
değer kaybetmedi. İnsanlar genç
yaşlarda örnek isimler ararlar.
Birini beğenirsiniz fakat bir
yönüne denk gelirsiniz ki sizi
yanıltır. Fakat Mehmet Âkif Ersoy

etkileyen şiirlerdir.
En önemli özelliği de
samimiyetidir.

sizi yanıltmaz. Bundan dolayı
onu tam manasıyla bir yol önderi
olarak gördüm. Kendisinden her
anlamda çok yararlandığım için
onu gençlere de tanıtmak istedim.

İşte Mehmet Âkif, bu anlamda
hem benim yazarlık hayatımı
hem de şahsiyetimi etkilemiş bir
isimdir. Bu anlamda bana çok şey
kazandırdığını düşünüyorum.

Mehmet Âkif’i araştırmak
size neler kattı?

İstiklal
Marşı
hakkında
neler düşünüyorsunuz?

Mehmet Âkif sorumlu, okuru
yanıltmayan, toplum ve millet
meseleleri ile ilgili bir şairdir
demiştim. Ama bu durum onun
sadece düşünce eseri şiirler
yazdığını
göstermez.
Bunlar
edebiyat estetiği açısından da
değerli metinlerdir. Böyle olması
da doğaldır. Çünkü toplumun
önüne çıkaracağınız bir sanat
eseri estetik değerler taşımalıdır.
Ama sadece ondan ibaret kalırsa
yapma çiçeklere benzer. Çok güzel
renk verebilirsiniz, çok güzel
şekil verebilirsiniz ama içinde bir
düşünce yoksa kokusuz çiçek gibi
olur. Şekli, rengi güzeldir ama
kokusu yoktur. Gerçek bir çiçek ise
böyle değildir. Edebiyat eserleri
de aynı şekilde insanlara bir fayda
sağlamalıdır. Tabii bu, insanların
gözünün içine sokarak mesaj
verme şeklinde olmamalıdır. Çok
dolaylı bir biçimde verilmelidir bu
mesaj. Çünkü insan çok nahif bir
varlıktır. Doğrudan konuşmaları
değil, dolaylı konuşmaları sever.

Mehmet Âkif Ersoy denince
akla öncelikle İstiklal Marşı
gelir. Bu şiir gerçekten çok özel
bir şiirdir. Biz onu marş olarak
söylediğimiz ve bu sebeple
sadece iki kıtasını bildiğimiz için
bütününe pek bakmıyoruz. Böyle
bakabilir, onun hangi dönemde,
hangi koşullarda, niçin ve nasıl
yazıldığının hikâyesini bilirsek
bu şiirin neden çok önemli
olduğunu anlamamız daha da
kolaylaşacaktır. Bu marş çok zor
zamanlarda yazılmıştır. Anadolu
dört bir yandan işgale uğramış,
böyle bir süreçte insanların
moralleri bozulmuş, istiklallerini
kaybetme endişesi, hatta tehlikesi
içine girmişlerdir. İşte bu marş
böyle bir umutsuzluk hâlindeki
bir milleti ayağa kaldıran,
dağılmış bir milleti tekrar
birleştiren, onlara nasıl bir millet
olduğunu hatırlatan bir şiirdir.
Bunu yaparken geçmiş, şimdi
ve gelecek zaman boyutunda
bir anlatım gerçekleştirir. ‘’Ben

Mehmet Âkif Ersoy, İstiklal
Marşı ile halk üzerinde ne
gibi
etkiler
oluşturmak
istemiştir?
Bu marş, o umutsuzluk havasında halkın umutlu hâle gelmesini,
cesaretlenmesini sağlamıştır. Biz
insan olarak zor durumlarda korkarız, bu bir insani duygudur, bu
nedenle marş ‘’Korkma!’’ sözü ile
başlar. Böylece okuyana cesaret,
inanç, özgüven aşılayan bir metne dönüşür. Mesela karşımızdaki
düşman çok güçlü olsa bile İstiklal
Marşı’nda “Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.” denilerek psikolojik güçlendirme sağlanmıştır. Bunu söze dayalı bir metin
yapabilir mi derseniz, elbette yapar, derim. Zira söz çok önemlidir.
Eğer siz bana gönülden bir söz söylemiyorsanız o söz hiç etki yapmaz.
Çünkü gönle girmez, kulakta kalır.
Fakat gönülden söylenirse etkiler.
Âkif’in şiirleri işte bizi gönülden
etkileyen şiirlerdir. En önemli
özelliği ise samimiyetidir.

Bilim Sanat

Âkif'in şiirleri bizi gönülden

ezelden beridir hür yaşadım,
hür yaşarım.’’ mısraı bir hafıza
tazelemesidir. Bu, şu demektir:
“Biz tarih boyunca savaştık, zaman
zaman devletimizi kaybettik.
Ama sonunda istiklalimizi yine
elde ettik. Öyle ise bugün de elde
ederiz.” Bu anlatım, millete umut
ve cesaret aşılamıştır. Bu şiirin
en önemli özelliklerinden biri
de toplumun ortak değerlerini
dile
getirmesidir.
Bayrak,
sancak, millet, şehitlik, din gibi
kavramlar bizi millet yapan ortak
değerlerdir. Bundan dolayı bu
şiir, edebî gücünden ötürü değil,
içinde taşıdığı değerler itibariyle
de önem taşır ki millî marş olarak
seçilmesi de bu sebeple olmuştur.
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Mehmet
Âkif
Ersoy’un
“Vatan Şairi” gibi unvanlar
ile
anılmasının
başlıca
sebebi nedir?

yattı. Çalışkanlığıyla vatanseverliğiyle... Halkımız Mehmet Âkif ile
bütünleşmiştir. O hep örnek bir
şahsiyet olarak görülmüştür.

Onun şiirlerindeki asıl tema vatan
sevgisidir. Yine buna bağlı olarak
millet, ezan, bayrak, hürriyet
temaları öne çıkar. Bunlar bir
milleti tanımlayan kavramlardır.
Bu kavramların ön plana çıkması
o dönemde yaşanan olaylar ile
ilgilidir. Bizim son yüzyılımız
savaşlarla geçmiş bir yüzyıldır.
İşgaller yavaş yavaş başlıyor.
İstanbul’dan Anadolu içlerine
uzanıyor. Dört yanda işgal
hareketi var, vatan ve bağımsızlık
tehlike altında. Böyle bir ortamda
öne çıkacak kavram elbette vatan
olmalı. Çünkü vatan, evimiz
gibidir. Evsiz bir insan hayal
edelim. Akşam oldu, o kış ayazında
dışarıda donar. Ev bir korunaktır.
Ev sadece bir yapı değildir. Orada
aile dediğimiz insanlar yaşar
ve birlikte yaşamayı biz onlarla
gerçekleştiririz. Ailesiz kalmak da
öksüzlük ile yetinmektir. Vatanı
geniş anlamda ev gibi düşünmek
gerekir. O elden giderse millet
de ortadan kalkar. Güvenlik söz
konusu olmaz. Çünkü ev güvenlik
alanıdır, yaşam alanıdır.

Mehmet
Âkif
Ersoy’u
anlamak için ne yapmalıyız?

Mehmet Âkif Ersoy’un Türk
halkı üzerindeki etkileri
neler olmuştur?
Türkiye’de halkın en yakından
tanıdığı şairlerden bahsedebiliriz. Geçmişte Yunus Emre, Karacaoğlan, Süleyman Çelebi böyle
şairlerdi. Mehmet Âkif de öyle. İstiklal Marşı nedeniyle geniş bir tanınma alanı vardır. Ama bu sadece onun İstiklal Marşı şairi olduğu
için değil. Hayatı tertemiz bir ha62

Hangi şair olursa olsun elimize
kitabı aldığımız zaman okumaya
başlamanın yeterli olmadığını
düşünüyorum. Çünkü her eser
yazıldığı zamanın koşullarından
bağımsız değildir. Örneğin demin
söylediğim gibi Mehmet Âkif’in
yazdığı İstiklal Marşı’nda öne
çıkan vatan kelimesi o dönem ile
ilgilidir. Tarih bilgimiz olmazsa
neden vatan kelimesinin ön plana
çıktığını anlamak zorlaşır. Bunun
için dönem okuması yapmak
gerekir. Arkasından ise biyografik
bir okuma lazım. Kimdir bu
okuyacağım şair? Önce onu
tanımalıyız. Bu sayede eserini
ve onu anlamamız daha kolay
olur. Bunların ardından şairin
kendi eserleri okunmalıdır. Böyle
yapıldığında onu anlamanın
imkânları çoğalmış olur.
Gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?
İnsan kendi hayatını kendi
kurar. Öğretmenler, okul, aile
sadece yardımcı olurlar. Yolda
yürüyen, insanın kendisidir. Bu
hayatı herkes kendi kuracaktır.
Bu yüzden sonucun iyi veya kötü
olması büyük ölçüde kişinin
kendi elindedir. Öyle olunca
özellikle Mehmet Âkif’i iyi tanırsak kendimizi inşa etmemiz daha
kolay olur. Çünkü yaşımız gereği
bazı şeyleri anlamamız zor olabilir. Mesela çok küçükken, “Oyun
mu, ders mi?” deseler, bize cazip

gelen oyun olur. Oysa ikisini dengelemek lazım. Dengeleyemezsek
derslerde başarılı olamayız. Yaş
aldıkça daha cazip konular karşımıza çıkmaya başlar. Onları da
dengeli bir şekilde yürütmemiz
lazım. Diğer yandan, hayata anlam katan bir idealimiz olmalıdır.
Maddî zenginlik cazip olandır
ama insanı tek başına mutlu edecek bir şey değildir. Herkes normal şartlarda okulunu bitirdikten, bir işe girdikten sonra bir ev,
bir araba sahibi zaten olur. Ama
hayat bunlardan ibaret değildir.
En büyük güç altımızdaki araba,
oturduğumuz ev, bankadaki paramız değil; bilgimiz ve şahsiyetimizdir. Öyleyse bilgiye açık bir
genç olmalıyız. Siz bu anlamda
çok şanslısınız. Bilgi kaynaklarınız çok çeşitli. Benim zamanımda
tek bilgi kaynağı kitaplar ve ansiklopedilerdi. Şimdi elinizdeki
bir telefonla dünyadaki tüm kütüphanelere, gazetelere dergilere
ulaşabilmeniz tek tık ile mümkün. Sınırsız bir bilgi kaynağımız
var. Bunlarla buluşmak gerek.
Ama şuna dikkat etmemiz lazım.
Bilgi çokluğu bazen tehlikeli olabilmekte. Biz her şeyi bilmekle
sorumlu değiliz. Biz, bize gerekli
olanı bilmeliyiz çünkü ömür kısa
zaman azdır. Her şeyi bilmeye
kalkışan aslında hiçbir şeyi tam
öğrenemez. Bu nedenle belli bir
alanda kendimizi yetiştirmek durumundayız. Bilgi bizi başarı noktasına götürmeli. Yaptıklarımız
aynı zamanda bizi mutlu etmeli.
Eğer bu olmazsa bir şeyler eksik
kalır.
Bize vakit ayırdığınız ve
sorularımızı yanıtladığınız
için çok teşekkür ederiz.

DENEME

Var
Olmak

Melike DEMİRBAĞ*
Aynur KIZILKAYA

Tanımak ve seslenmek için
mısralara çeviriyorum gözümü,
zihnimi.
“İstiklal
Marşı”...
İlk bakışta tüm yoğunluğuyla
hissediyorum özgürlüğü ve evet
diyorum, anlıyorum galiba, galiba
duyuyorum geçmişten gelen sesi.
Özgürlük! İnsanlık tarihinin
daimî mücadelesi, en haklı
mücadelesi…
Vazgeçmek bu hayattan, özgürce
*Öğrenci, Yüksel Bahadır Alaylı BİLSEM

koşmak uğruna ebedî hayata! Her
mısrada alevleniyor ruhumda
bir şeyler; evet, diyorum, buydu
savaşımız.
Özgür
ruhunun
üzerine doğsun diye güneş,
hayatını geride bırakıp koşmuştu
onlarcası vatan yolunda. Bütün
bunları düşünürken işte burada
bir utanç beliriveriyor içimde,
yavaşça harlanan ateşte esaretin
acısı.
Biz bilemedik, anlayamadık.
Peki,
neden
dinlememiştik?
Pazartesi sabahı ve cuma akşamı
ikişer dakika ve bir dakikalık
saygı duruşu; yılda birkaç gün...
Ya sonra? Bu kadar mıydı?
Biz söylemiştik marşı, evet ve
beklemiştik bir dakika saygı

duruşunda ama dinlemiş miydik
biz? Gerçekten duyuyor muyduk
söylenenleri,
söylediklerimizi?
Alışveriş sırasındaki bekleyişten
farklı mıydı “saygı duruşu”? Bir
kez olsun umursamış mıydık
“İstiklal”i? Hiç tanımak istemiş
miydik hürriyeti?
Utançla göz göze geliyorum
“hilal"le, utançla dokunuyor
gözlerim
mısralara.
Bizler
“istiklal”i esarette eritmiş çağın
insanları... Hepimiz adına özür
diliyorum “İstiklal Şairi"nden
ve söz veriyorum ona. Söz
veriyorum; özgürce yaşamak
özgürce ölmek adına vatan
yolunda var olacağıma.

Bilim Sanat

S

ilgiyi bırakıyor ve elime
alıyorum kalemimi. Yıllar
öncesine seslenmek; resimlerin sesini duyup hissetmek
mısralardaki gizemi… Zorlanmadığımı söyleyemem.
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Prof. Dr. Zafer GÖLEN

"Çalışmayan ve üretmeyen milletlerin hâli geçmişte de bugün
de ortadadır."

Yasemin ÇAYIR*

“A

kdeniz’in
batı
bölümünde
küçük
bir şehir hayal edin;
içinde samimi, sıcak, yardımsever
ve
paylaşımcı
insanların
olduğu…
Nereye
giderseniz
sizi güler yüzüyle karşılayacak
ve hiçbir konuda yardımlarını
esirgemeyecek bir şehir ve
insanları…” diye başlar Mehmet
Âkif Ersoy Üniversitesinin resmî
internet sayfasında üniversite
hakkında genel bilgiler bölümü.
Öyledir de bu şehir ufacıklığıyla
kocaman
yürekli
insanları
barındırır. Mutludurlar daima,
güler o yüzler ve gözler. Burdur’un
gurur kaynağı vardır bir de
Mehmet Âkif Ersoy…
Mehmet Âkif Ersoy Millî Mücadele'deki çalışmalarına Burdur’dan
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* Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni,
Burdur Alpaslan Ali Can BİLSEM

başlamıştır. Biga’dan milletvekili
seçilmiştir fakat Burdur milletvekilliğini tercih ettiğini ifade etmiş
ve bu şehri Türkiye Büyük Millet
Meclisinde temsil etmiştir. Bundan onur ve gurur duyan şehirdeki
üniversitenin adı da Burdur Mehmet Âkif Ersoy Üniversitesidir.
2006 yılında kurulan üniversitenin temel hedeflerinden biri de
İstiklal Marşı şairi Mehmet Âkif
Ersoy’un hayatı ve eserlerini incelemek, aydınlatmak olmuştur.
Bu amaçla üniversite bünyesinde
“Mehmet Âkif Ersoy Uygulama ve
Araştırma Merkezi” kurulmuştur.
Mehmet Âkif Ersoy Uygulama
ve Araştırma Merkezinin iş ve
işleyişini daha yakından tanımak,
amaçları, çalışmaları hakkında
bilgi almak için merkez müdürü

Prof. Dr. Zafer GÖLEN ile bir
söyleşi gerçekleştirdik. Kibar ve
yardımsever tavrı için öncelikle
teşekkür ederiz.
Sayın Prof. Dr. Zafer GÖLEN
merhaba,
sizi
yakından
tanımak isteriz.
1970’te Almanya’nın Hilpoltstein
kentinde dünyaya geldim. İlk,
orta ve lise eğitimimi Samsun/
Bafra’da
tamamladım.
1991
yılında 19 Mayıs Üniversitesi
Tarih Bölümünden mezun oldum.
1995 yılında Süleyman Demirel
Üniversitesi Eğitim Fakültesine
araştırma
görevlisi
olarak
atandım. 2010 yılında doçent
unvanı aldım. 2015 yılından
itibaren profesör olarak Burdur
Mehmet Âkif Ersoy Üniversitesi

Mehmet Âkif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi internet sitesi oldukça zengin
içerikler barındırıyor. Bizlere merkez ile ilgili bilgi verir
misiniz?
Tabii. Merkezimizin en temel
amacı fikir adamı, vatan şairi, edebiyatçı, veteriner hekim,
milletvekili, gazeteci ve eğitimci kimliğine sahip millî şairimiz

Mehmet Âkif Ersoy ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak, hayatını belgelendirmek, tanıtmak,
çeşitli arşiv vesikalarını korumak
ve yaşatılmasını sağlamaktır.
Bunun yanı sıra Mehmet Âkif
Ersoy’la ilgili kitap, gazete, dergi,
broşür, afiş, gibi her türlü yayın
ve ses ile görüntü kayıtlarının yer
aldığı bir ihtisas kitaplığı ve arşivi
oluşturmak, düzenlenen ulusal ve
uluslararası bilgi şöleni, kongre,
konferans, panel gibi etkinliklere
destek olmak ve katılmak;
belgesel, CD, kitap, dergi vb.
yayınlar yayımlayan ve bu alan
üzerinde çalışan bilim adamları
ve araştırmacıları desteklemek;
onların bilgi ve tecrübelerini
kalıcı eserler hâline getirmek;
çalışmalarda bulunan enstitü,
merkez, kişi ve kuruluşlarla iş
birliğinde bulunmak; hazırlanacak medya programlarına Mehmet Âkif Ersoy ile ilgili bilimsel
destek sağlamak; yurt içi ve yurt
dışında Mehmet Âkif Ersoy’la il-

gili önem arz eden merkezlere
kuruluş amacına uygun kısa süreli
araştırma ve inceleme gezileri düzenlemek, onun hakkında mahallî
radyo ve televizyonda konuşmalar
yapmak ve en önemlisi de halkı
bilgilendirmektir.
Mehmet Âkif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi
kurulduğu günden beri birçok önemli çalışma gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalardan bahseder misiniz?
“Bekayı hak tanıyan, sa’yi bir
vazife bilir.
Çalış, çalış ki beka sa’y olursa
hak edilir.”
dizelerinden
ilham
alan
merkez, kurulduğu günden beri
çalışmalara devam etmektedir. Bu
çalışmalara, I. Mehmet Âkif Ersoy
Uluslararası
Sempozyumu’nun
düzenlenip 2 Cilt (2009) hâlinde
yayımlanmasıyla
başlanmıştır.

Abbas Halim
Paşa ile
Mısır'da
Soldan sağa:
Prens Abbas
Halim Paşa,
Mehmet Âkif,
Miralay Nuri Bey,
Samipaşazade
Halim Bey,
Ressam Halil Paşa

Bilim Sanat

Fen Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölümünde görev yapmaktayım.
Çalışmalarım Yeni ve Yakın Çağ
Osmanlı Tarihi, özellikle de BosnaHersek üzerine yoğunlaşmış
durumdadır. Bu çalışmaların
yanında Burdur ile ilgili beş ayrı
kitap yayımlamış bulunmaktayım.
2019 yılı Temmuz ayından beri
de üniversitemiz bünyesinde
bulunan Mehmet Âkif Ersoy
Uygulama ve Araştırma Merkezi
müdürlüğü
görevini
yürütmekteyim.
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Midhat Cemal'in evinde
Soldan sağa: Süleyman Nazif, Cenab
Şahabeddin, Abdülhak Hamid Tarhan,
Samipaşazade Sezai, Mehmet Âkif,
Midhat Cemal Kuntay, Midhat Cemal
Kuntay'ın oğlu Vedat

Ardından Sayın Mehmet Ruyan
Soydan
arşivinden
alınan
mektuplardan oluşan Mehmet
Âkif Ersoy’un Aile Mektupları
(2010), Mehmet Âkif’i Yeniden
Okumak (2016) ve Âkif’i Anmak
Asım’ı Yaşamak (2018) adlı
kitaplar yayımlanarak okur ile
buluşması sağlanmıştır.
Yayınların yanında merkezimiz
bünyesinde birçok panel ve
konferans düzenlenmekte, İstiklal
şairimiz her yönüyle anlatılmaya
ve tanıtılmaya çalışılmaktadır.
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Merkezin başlattığı projelerden biri de Mehmet Âkif
Ersoy Kaynakçası'nın yayımlanmasıdır. Bu proje
hakkında neler söylemek istersiniz?
Merkezimizin 2019 yılı itibariyle
başlattığı önemli bir proje de
Mehmet Âkif Ersoy Kaynakçası
yayımlamaktır.
Bu
maksatla
kütüphanemizdeki
kitapların
künyelerinden
oluşan
bir
portal
merkez
bünyesinde
yayına başlamıştır. Merkeze ait

kütüphanede Mehmet Âkif Ersoy
ve eserleri hakkında dokuz yüze
yakın kitap bulunmakta olup
bunlar
tüm
araştırmacıların
istifadesine açıktır.
Uygulama ve Araştırma
Merkezini ziyaret edenleri
neler bekliyor?
Merkezimiz şimdilik üniversitemizin
merkez
kütüphanesi
olan Prof. Dr. İlhan Varank
Kütüphanesi bünyesinde bulunmaktadır. Merkezimiz için kütüp-
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arasında Âkif’in orijinal fotoğrafları, el yazıları, Safahat’ın Osmanlı Türkçesi baskıları, Cumhuriyet
Dönemi'nde basılmış ilk Safahat
nüshaları, Cumhuriyet Dönemi'nde Âkif adına bastırılmış pullar,
hatıra paralar ve orijinal İstiklal
Marşı plakları gibi çok değerli onlarca obje yer almaktadır.

hanede özel bir alan ayrılmış olup
bu alan dönemin ruhuna uygun
olarak dekore edilmiştir. İlk olarak merkezimizde Mehmet Âkif,
İstiklal Marşı besteleri ve döneme
ait çeşitli gazete fotoğrafları
ziyaretçileri
karşılamaktadır.
Ayrıca kütüphane girişinde masa
başında çalışan balmumundan
yapılmış bir Mehmet Âkif Ersoy
heykeli mevcuttur. Ziyaretçiler
burada Âkif ile hatıra fotoğrafları
çektirebilmektedir. 12 Mart 2021
tarihi itibariyle her biri 270x330
cm boyutlarında İstiklal Marşı’nın

her kıtasının ayrı ayrı tuvallere resimlendiği on adet dev yağlı boya
tablo merkezimiz fuayesinde daimî olarak sergilenmeye başlandı. Bu resimler Güzel Sanatlar
ve Tasarım Fakültemiz Öğretim
Görevlisi Önder Topdaş tarafından hazırlanan çok önemli sanat
eserleridir. Yine 12 Mart 2021’den
itibaren merkezimizin fuaye alanında Mehmet Âkif Ersoy Müzesinin nüvesini oluşturacak orijinal eserlerin de gün ışığına çıktığı
daimî bir sergi ziyaretçilerimize
kapılarını açtı. Sergilenen eserler

Mehmet Âkif Ersoy Uygulama ve
Araştırma Merkezi bünyesinde
İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100.
Yılı olması sebebiyle geniş katılımlı bir “İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı Sempozyumu”
yapıldı. Bunun yanı sıra Burdur
Mehmet Âkif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), Mehmet Âkif Ersoy
Uygulama ve Araştırma Merkezi
tarafından düzenlenen “10 Kıta
1 Vatan, İlelebet İstiklal” başlıklı
söyleşilerimiz her hafta düzenli olarak mayıs ayı sonuna kadar
devam etti. Bu söyleşi dizisinde
ülke çapında tanınan birçok isim
yer aldı. Söyleşilerimiz dijital platformlar üzerinden canlı olarak
takip edildi. Söyleşilerimizin ilki
18 Şubat 2021 tarihinde yapıldı.
Moderatörlüğünü MAKÜ Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür
Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Canan
Olpak Koç’un yaptığı söyleşide
MAKÜ İlahiyat Fakültesi İslami
Türk Edebiyatı ve Osmanlı Türkçesi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi
Kübra Yılmaz konuşmacı olarak
katıldı ve “Sebilürreşad ve Âkif”
adlı bir sunum gerçekleştirdi.

Bilim Sanat

2021 yılı "İstiklal Marşı Yılı"
olarak kutlanacak. Bu kapsamda Mehmet Âkif Ersoy
Uygulama ve Araştırma
Merkezi tarafından yapılacak çalışmalar var mı?
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Mehmet Âkif Ersoy Üniversitesi Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürü
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Mehmet
Âkif, Millî
Mücadele'de
Sakallı
Nureddin Paşa
ile

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.
Sayın Prof. Dr. Zafer Gölen,
son olarak “Âsım’ın nesline”
söylemek istedikleriniz nelerdir?
Öncelikle hem Mehmet Âkif
Ersoy’un hem de Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün bizlere en
önemli
tavsiyesi,
çalışkan
olmaktır.
Çalışmayan
ve
üretmeyen
milletlerin
hâli
geçmişte de bugün de ortadadır.
Biz bugün güven içinde yarınlara
yürüyebiliyorsak bunu yetişmiş
insan gücümüze ve teknolojik
alt yapımıza borçluyuz. Ancak
yaptıklarımız asla yeterli değildir.
Bizlerin,
muasır
medeniyet
seviyesinin üzerine çıkmak gibi
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bir görevi var. Bunu hiçbir zaman
unutmamalıyız.
Bu
sebeple
yorulsak dahi hiç durmadan
çalışacağız. Bakın, ülkemizin
genç mühendisleri tarafından
üretilen birçok insansız hava
aracı ve teknolojik araçlar
sayesinde onlarca yıldır devam
eden problemler hallolma yoluna
girmiştir.
Salgın
sürecinde
binlerce sağlık personelimiz
sayesinde ele güne muhtaç
olmadan bu badireyi atlatmak
üzereyiz. Bu başarılar hep
çalışkan olmanın sonucudur.
Çalışmanın yanında en önemli
vasıflarımızdan biri de tıpkı
Âkif’in hayatında ilke edindiği
gibi dürüst ve ahlaklı olmamızdır.

Çalışkanlık ancak dürüstlükle
güzel ahlakla taçlanırsa anlam
kazanır. Çalışkanlık, dürüstlük
ve güzel ahlak ülke ve millet
sevdası ile harmanlanırsa işte
o zaman bu milletin bileğini
kimse bükemez. Bir gün gelecek
bu ülkenin semalarında kendi
yaptığımız
uçaklar
uçacak
denizlerimizde
kendi
uçak
gemilerimiz yüzecek, dünyanın
en akıllı yollarını yapacak
en
üretken
üniversitelerini
kuracağız. Tüm bunları yapmak
için sizin enerjiniz, çalışkanlığınız
dürüstlüğünüz, vatan ve millet
sevginize güveniyoruz. Yolunuz
ve bahtınız açık olsun. Hepinize
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

DENEME

Bağımsızlık Meşalesi
İsmail Gökalp YILDIRIM*

Tarihimize tutulan bir
ışık, her okunduğunda kalbimizi yerinden
fırlatacak kadar derin
millî duygular uyandıran İstiklal Marşımız
Türk
milletinin
Hakk’ına,

bağımsızlığına, vatanına ve dinine bağlılığının da muhteşem bir
ifadesidir.
İstiklal Marşımız, Türk milletinin
millî duygularının, bağımsızlık
azminin ve inancının para
karşılığında
yazılamayacağını
gösteren millî şairimiz Mehmet
Âkif Ersoy tarafından kaleme
alınmıştır.
Millî şairimiz, İstiklal Marşımızı
kahraman Türk ordusuna hitaben
yazmış ve İstiklal Marşı’nın
Türk milletinin eseri
olduğunu beyan
etmiştir.

İstiklal Marşımız vatanımızın
düşman işgaline uğradığı “İstiklal
Savaşı”
yıllarında
yazılmış
olup bu ölüm kalım savaşında
Mehmetçiğimiz ve milletimizin
her neferi kanının son damlasına
kadar vatanı, milleti, dini,
imanı ve ay yıldızlı bayrağı için
savaşmıştır.
Yüzyıllar boyunca üç kıtada
at koşturmuş, ezelden beri
hür yaşamaya alışmış Türk
milletine tekrar cesaret ve azim
aşılamak için “Korkma!” diye
seslenmiştir. Bağımsızlığımızın
sembolü bayrağımızın tek bir
ocak, tek bir Türk bireyi kalana
kadar sönmeyeceğini ve ilelebet
parlayacağını söylemektedir.
Ülkemizi işgal etmeye çalışan
devletler bütün teknik imkânlarını seferber ederken Mehmetçik
bu güce iman dolu göğsüyle karşılık vermiştir. Nihayet Türk milleti
yeniden bağımsızlığına kavuşmuş
ve artık onun hiçbir şekilde yok
olma korkusu kalmamıştır.
Mehmet Âkif Ersoy bu muhteşem
marşı yazarken mürekkebi bitmiş
ama o bütün inancıyla İstiklal
Marşı’nı Taceddin Dergâhı’nın
duvarlarına kazımıştır.
Böylesine yüce bir milletin marşı
da böyle bir inançla yazılmalıydı,
yazıldı da!

Elif TARHAN
* Öğrenci, Antalya BİLSEM

Bilim Sanat

İ

stiklal Savaşı’nı, yaşanılanları
ve bu eşi benzeri görülmemiş
bağımsızlık
mücadelesini
sonraki nesillere kelimelerle
hissettirebilmek
ancak
millî
marşımız ‘‘İstiklal Marşı’’ ile
mümkündür. Bundan dolayı
değil midir ki dünyanın neresinde
olursa olsun bir Türk, İstiklal
Marşı’nı kalbinin en derinlerinde
hissederek okutmak ve ay yıldızlı
şanlı bayrağımızı dalgalandırmak
için mücadele eder.
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İstiklal Şairi Mehmet Âkif ERSOY
Melis AKGÖZ*

Y

üzyıl geçti ruhumuza yazılan
o dizelerin üzerinden, koca bir
asır… Kocaman bir devir! Ne
kadar zaman geçerse geçsin yine aynı
ruh, aynı yürek, aynı o gün gibi…
Gözlerimi kapattığım zaman ilk sizi hayal
ediyorum: Doğruluğa adanmış bir ömür,
zulmün karşısında eğilmeyen vakur bir
sima… Cılız bir kandilin ışığı altında
kaleminizden dökülen o destan mısralar:
“Ruhumun senden, ilahî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma'bedimin göğsüne nâ-mahrem eli;

Ne şanslı bir nesiliz! Sizin gibi büyük
şairlerin açtığı aydınlık gelecekte
yetişmekteyiz. Destan yazmış bir milletin
aynı ruh, aynı ümit ile mısralar yazmış
İstiklal aydınları… Nice şairler, nice şiirler
yazdı, kurtuluşunu anlattı bu milletin.
Hepsinin yüreğimize ilmek ilmek, mısra
mısra işlediği her anını. En çok da siz,
en çok da yazdığınız o mısralar dokundu
kalbimize. Her satırda ecdat, her satırda
vatan, her satırda Türk’ün gücü; her
satırın bize kattığı duygularda kelimeler
kifayetsiz kaldığı zaman seslendiniz bize
ulvi semalardan:

Bu ezanlar -ki şehâdetleri dinin temeli-

“Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber,

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.”

Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber.”

Kaleminizle değil kalbinizle yazdığınız
her satır, her mısra… Gözlerimi
kapatıyorum, kulağımda bir top sesiyle
irkiliyorum oturduğum yerde. O günleri
düşünüyorum...
İstiklal
Marşımızı
yazarken
yaşadığınız
gururunuzu,
‘Âsım’ın Nesli'ni yazarkenki umudunuzu,
bu destanı yazarken verdiğimiz şehitleri
hatırladığınızda duyduğunuz hüznü…
“Ecdadını, zannetme asırlarca uyurdu;
Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu?

Kelimeler, cümleler, satırlar, mısralar,
şiirler yazılmalı yarınlar için, dünü
unutmamak, umutsuzluğa kapılmamak,
gücümüzü hatırlamak için. En yücelere
taşıyacağız,
yaşatacağız
bu
vatan
sevgisini, bu inanmışlığı, adanmışlığı
ve her yazdığımız satırda tekrar tekrar
hatırlayacağız:

“Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret!”
Unutmayacağız, unutturmayacağız elbet.

Dinlemedi bir gün o büyük nesl-i mücahid.”

* Öğrenci, Yüksel Bahadır Alaylı BİLSEM
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Üç kıtada yer yer, kanayan izleri şahid:
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Dedemin Anıları

Muhammed Emir ÖZTÜRK*
Şubatın son demleri olmasına rağmen yazdan kalma güneşli bir gün yaşanıyordu. Çiçek tarlasının
üzerinde bir sağa bir sola kuşlar gibi süzülen Alp, bugün arkadaşlarıyla dedesinin evine gidecekleri için çok
heyecanlıydı. Alp’in dedesi; 1911 senesinde doğmuş, İstiklal Marşı ve Kurtuluş Savaşı dönemlerine bizzat
şahit olmuş, tarihin tanığı bir adamdı. Çocukluğunda yaşadığı olayları çevresine anlatan, çocuklara temeli
olmayan, hayal ürünü masalların anlatılmasındansa tarihimizin zenginliğinden yararlanılması gerektiğini
savunanlardandı. Keza bu akşam da böyle olacaktı.
Mithat amca evinde sessizce çayını yudumlarken kapısı çalındı. Kapıyı açtığında en önde gülümseyerek
bekleyen torunu Alp ve arkasında Deniz, Mehtap ve Kerem vardı. Hiç vakit kaybetmeden onları içeri aldı
ve hemen yiyecek bir şeyler hazırladı. Masada Alp: “Dedeciğim yolda arkadaşlarıma senden ve senin şahane
anılarından bahsettim. Bize biraz çocukluğunu anlatmak ister misin? Mesela sen de arkadaşlarınla bisiklete
binip saatin farkına varmadan pedal çevirdin mi?’’ diye sordu. Alp ve arkadaşları hep bir ağızdan güldüler.
Mithat amca gülümsedi: “Oğlum, benim çocukluğuma denk gelen dönemde savaş ve kriz vardı. Elimizdeki
tüm parayı, varımızı yoğumuzu cepheye gönderdik. Okullar kapalıydı çünkü öğrencilerin hepsi sırtına
çantasını takıp okula gitmek yerine, omzuna tüfeğini alıp cepheye gitti.’’ Alp ve arkadaşları gözlerini
Mithat amcadan ayıramıyorlardı. Kerem lafa atladı ve ‘’Peki siz? Siz ne yapıyordunuz o yaşta?’’ Mithat
amca gözleri dolmuş bir biçimde Kerem’e döndü ve ‘’Ben o yıllarda dokuz yaşındaydım. Ben ve çevremde
gördüğüm herkes aslında çok yorgun ama bir o kadar da mutluyduk. Sanırım galibiyetlerimizin sevinciydi
bu. Normalde okula gitmemiz gereken dönemlerde çalışıp kazandığımız paraları cepheye yolluyorduk.’’
Mehtap her zaman tarihe ilgiliydi. Mithat amcanın anlattıklarıyla İstiklal Marşı’nın aynı dönemlerde
yazıldığını düşünüp:
“Peki her okuduğumuzda tüylerimizi gururdan diken diken eden İstiklal Marşı nasıl yazıldı?’’ diye sordu.
Mithat amca duraksadı, biraz düşündü ve anlatmaya başladı: “Mecmuadan, milletimizin zaferini, gücünü
ve bu dönemdeki büyük başarılarımızı bize her zaman hatırlatacak bir marşa ihtiyacımız olduğunu ve bunu
yazan kişiye büyük bir ödül verileceği haberini okuduk. Sonradan duyduğumuza göre çoğu sanatçımız
ortaya bir eser çıkartmış fakat Mehmet Âkif Ersoy yarışmanın para ödülünün de olması sebebiyle başta
yazmak istememiş. Yakın arkadaşı Hamdullah Suphi Tanrıöver’in iknasıyla ortaya o güzel eseri çıkartmış.
Şiirinde Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına olan inancını, kahraman Türk askerinin yürekliliğine güvenini
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* Öğrenci, Zeytinburnu Şehitler BİLSEM

Türk ulusunun ezelden beri
bağımsız olduğunu güzel biçimde
dile getirmiş.” Deniz, dayanamadı:
“O satırları yazmak için ne kadar
çaba sarf etti kim bilir? Bence
ödülü almalıydı!’’ dedi. Mithat
amca ise “Mehmet Âkif bu
şiiri milletine armağan etmiş.
Öyle ki çok ünlü olan Safahat
kitabına bile eklememiş.
Cennet vatanımızı her açıdan
anlatmış,
topraklarımızı
karış
karış
savaşarak
aldığımızı ve başımızı göğe
kaldırdığımızda göreceğimiz
yıldızlar
sayısınca
şehit
verdiğimizi
anlatmış.
Elimizdeki en değerli varlığın
vatanımız
olduğunu
da
'Cânı, cânânı, bütün varımı
alsın da Huda, /Etmesin tek
vatanımdan beni dünyada
cüdâ.' diyerek açıkça ortaya
koymuş. Daha anlatılacak
çok şey var çocuklar ama saat
epey geç oldu. Size söz, yarın
devam edelim bu sohbete.’’ dedi
ve çocukları bisikletlerine bindirip
evlerine uğurladı. Çocuklar evden ayrılırken
çok mutluydu ve yarın Mithat amcanın anlatacaklarını sabırsızlıkla bekliyorlardı.

Ümit ASLAN

Bilim Sanat
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İstiklal Şairi
Dilek BAYRAKTAR*

Kalemin lal, mürekkebin hilal
Sesin her ocağı topladı başına
Yüreğin vatan vatan diye ağladı
Kendi derdin billah gelmedi yâdına

Fikir çilesiydi seninkisi
Duramazdın!
Yazmalıydın destanını Türk’ün
Ve ateşten imtihanını

Şairdin,
İman dolu göğsünde “vatan” çarpardı
Millet ağlarsa, sen inlerdin
Hürriyet senin dilinde
Yalnız sende bir başkaydı

Cephede solan her çiçek
Toprağı vatan yapan cesur yürek
Kaleminle can bulacak Mehmet
Yükünü kat kat arttırmaktaydı.
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Kırklareli BİLSEM

Ezan sesleri ilhamındı
Bunca yıl
Şehadetleri dinin temeliydi
Nazlı hilal yüz çevirmemişti hiç
Kahraman ırkına
Yine gülmeliydi, hep gülmeliydi

Bayrak mahzun, millet mahzun
Matem mi yakışırdı mazine
Haykırmaz mıydı şairliğin
Sana zincir vuracak haine

Şairdin,
İman dolu göğsünde “vatan” çarpardı
Millet ağlarsa, sen inlerdin
Hürriyet senin dilinde
Yalnız sende bir başkaydı

Adem BAL
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Milletimin Sesi
Safiye Begüm AKKAYA*

Kömürdü kalemin,
Soğuk duvardı defterin;
Acısını, kederini anlattın bir milletin,
Tarihin sözcüsü oldun sen Mehmet Âkif.

Çanakkale’de çok kan döküldü,
Anaların gözünden yaşlar süzüldü,
Senden dinledik kahramanlık öyküsünü,
Ecdadımın sesi oldun Mehmet Âkif.

Sessizliğin sesi olduğun bu vatana,
Dört koldan akın eden düşmanlara,
Dur demesini bilen milletinin,
Sözcüsüsün sen Mehmet Âkif.

Sen anlattın savaşlardaki kınalı kuzuları,
Nene Hatunları, Seyit Onbaşıları;
Yaşattın bize yüz yıl önceki duyguları,
Duyguların sözcüsü oldun Mehmet Âkif.
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İstiklal Hepimizin
Azra Nilay GÜLEÇ*

Ordumuz destan yazdı,
Atalarımız tarih yazdı,
Âkif marşını yazdı,
İstiklal hepimizin.

Millet, marşı çok sevdi.
“O bizim marşımız!” dedi,
O bir millî yemindi,
İstiklal hepimizin.

Millet kararını verdi
Düşmanı hemen yendi
Bu marş Türkiye’nindi
İstiklal hepimizin.

Şimdi atalarımız mutlu,
Çocukları huzurlu,
Düşman da artık uslu,

Bilim Sanat

İstiklal hepimizin.
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Tarihe Bir Daha Yazılmayacak
İrem EFEK*

Bir meşale yanınca Âkif’in ellerinde,
Ay - yıldız gülümsedi sonsuz göklerde.
İnançla yazılınca mısralar gönüllere,
Tüm dünya imrendi bu milletin gücüne.

Nice kanlar akıttık istiklal uğruna,
Yiğitlerimizi bıraktık vatan toprağının bağrına,
“Allah!” nidalarıyla vardık kurtuluşa,
İstiklal Marşı dedik özgürlüğün adına.

Gözlerden kanlı yaşları silince,
Hüzünler sona erdi bayrak göğe yükselince,
Bir ve beraberce marşımız seslendirilince,
Haykırdık gücümüzü Âkif sayesinde.

Mehmet Âkif Ersoy, ünlü şair;
Bu milletin yaşadıklarını çok iyi bilir.
İstiklali nakış nakış işlemiş,
Sözleriyle yerleri, gökleri inletmiş.

“Korkma!” diyor asil milletine,
Bayrağına söz veriyor inmeyecek yere diye.
Gökleri sarsa da çelik zırhlı duvar,
Tarih ancak bizim kahramanlığımızı yazar.

Dalgalansın durmadan göklerde sancak,
Bize her daim hürriyet yakışacak.
Sönmeden bu yurtta en son ocak,
Tarihe bir daha Türk marşı yazılmayacak.
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Mehmet Âkif 'ler Ölmez
Ozan TÖREDİ*

Korkma! diye başlayacak tüm dizeler.
Gençlik, vatan aşkıyla yanıyor mahşer mahşer.
Kim bu vatanı bölecek? Sorarım size.
Ezanlar dinmez, Mehmet Âkif'ler ölmez!

Canını, cananı verecek tüm gençlerimiz.
Korkmayın! Bayrağımızı indirtmeyeceğiz.
Yer sarsılsa, gök parçalansa her yerde.
Ezanlar dinmez, Mehmet Âkif'ler ölmez!

Günlerce savaştı tüm aslan Mehmetçikler.
Âkif gördüğü rüyayı bulamadı yazacak yer.
Kim bilecekti onun İstiklalimiz olacağını?
Ezanlar dinmez, Mehmet Âkif'ler ölmez!
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“Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz.
Bu yol ki hak yoludur, dönmek bilmeyiz, yürürüz!”
Mehmet Âkif diyordu bunu yüreğinden gelerek.
Ezanlar dinmez, Mehmet Âkif'ler ölmez!

Her nefer şehit olsa bırakmayız, korkmayız,
Mehmet Âkif’in torunuyuz asla yorulmayız.
Marşımız İstiklaldir, hedefimiz al bayrak.
Ezanlar dinmez, Mehmet Âkif'ler ölmez!

12 Mart 1921 tarih, en heyecanlı gün.
Tüm ordunun dilinde marş bugün.
Cumhuriyet geliyor yüce vatana yakında.
Ezanlar dinmez, Mehmet Âkif'ler ölmez!

Ozan der ki gururluyum dalgalanmaktan,
Ayırmayın beni toprağımdan, vatanımdan,
Kimse bölemez bu vatanı hiçbir zaman,
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Ezanlar dinmez, Mehmet Âkif'ler ölmez!

Elif TARHAN
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Sancak
Dilay GÜZEL*

Arkadaş!
Hangi canavar âfâkımızı sararsa,
İstikbal, millet, özgürlük uğruna,
Siper edilsin canlar vatana.

Hilal enginlerde nazlanır:
“Senden emelim ey milletim
Vatan düşmanını kahret.
Şanlı bayrağımın hakkıdır hürriyet!”

Yıldız: “Varın benim hilalime:
Bu yurt uğratılmaz alçağa
Şühedanın başı değer arşa.

Hilal, düşünür:
“Kim vatan uğruna olmaz ki feda?”
Kimin celali bu, böyle bir imana?

Yıldız, sığmaz taşar yarınlara.
Hilal, secde eder Hakk’ına
Olsun cüda vatanımdan hayâsızlar,
Hakkıdır milletimin hür topraklar!
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Ulusumun Sesi
Duru YILDIZ*

İstiklal Marşımız
Âkif’in kaleminden,
Şehidimin kanından,
Milletimin her karış toprağındandır.

İstiklal Marşımız
Bacağı kırıkken şaha kalkan atlar gibi,
Nice destanlar yazan Türk milletine,
Mehmet Âkif’ten bir armağandır.

İstiklal Marşımız
Her harfi gözyaşından, kandan,
Mehmetçiğin umudundan,
Vatan sevgisiyle harikalar yaratan
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Gerçek kahramanlardandır.
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Özgürlük
Melis CAN*

Selam sana ey mavi gök,
Selam çiçek çiçek açan dallara,
Selam olsun nazlı esen rüzgâra,
Her sabah bulutları yırtarcasına
Doğan güneşe selam olsun.
Her gün yeni sevdalar şakıyan,
Korkusuzca gökyüzünü dolaşan,
Pınarların sesine koşan,
Uzak uzak diyarlara küçücük kalbini taşıyan
Kuşlara selam olsun.
Bir rüzgâr olsam şimdi
Konuşsam tüm çiçeklerle kendi dilimce.
Diyar diyar essem, essem, essem...
Kır çiçeklerinin kokusunu taşısam içimde.
Alıp götürsem özleyenleri, özlediklerine.
Tutsam çocukların ellerinden
“Ver elini umut.” desem...

Dillere destan olsa gezdiğimiz yerler.
Şarkılarla, şiirlerle umut umut.
Her sabah yeniden hüzünleri silip alsam gönüllerden.
Yerine sevinçler, kavuşmalar bıraksam.
Umudum var, korkusuzca merhaba diyeceğimiz sabahlara.
Düşlerim ellerimde, yarınlar avuçlarımda.
Ve göğün sonsuz maviliği kadar sonsuz umudum.
Mısra mısra, dize dize özgürlüğü yazacağım.
Ver elini umut; ver ki çiçekli elbisesini giymiş bahara merhaba diyelim.
Kelebekler konduralım çocukların gülüşlerine,
Vuslatın tüm renklerini nakış nakış işleyelim kalplere,
Ver ki tekrar bahar gelsin yeryüzüne,
Ver ki en mutlu şiirimi yazayım gönüllere.
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ÇOCUK VE ÂKİF
Edebiyat öğretmenleri tarafından kaleme alınmıştır*

Adam ayağa kalktı, odada dolaştı. Karanlıktı. Ocaktaki köz, küle karışmıştı. Maşa ile ocağı eşeledi. Küllerin
içinden biraz kızıllık, biraz sıcaklık vurdu yüzüne. Kıvılcımlar uçuştu bir an. Anıları dağıldı odaya.
“Külleri eşele. Bak içinde epeyce ateş var.” dedi babası. Küçük bir çocuk, ocağın önünde oturmuş kitap
okuyordu. Rahlesini kenara itti. Külleri karıştırdı. Annesinin yesin diye getirdiği elmanın çöpünü büyükçe
bir közün üstüne koydu. Mis gibi bir koku yayıldı. Çocuk ocağa ince dallar attı. Ateş çoğaldı. Çocuk ateşle
oynamaya başladı. “Bırak oyunu!” dedi deminki ses. “Al o kitabı önüne, oyun zamanı değil!” diye gürledi.
Ne zaman ocakta sönmeye yakın köz görse aklına babası gelirdi; temiz, ciddi, tertipli ve âlim. Oyuna pek
fırsat vermeyen, oğlunun eğitimiyle yakından ilgilenen bir baba… Gökyüzüne baktı; ne çok yıldız vardı ve
hava ne kadar açıktı. Bu şehirde gökyüzü hep böyle gözükürdü. Bir sayfiyedelerdi. “Bak evladım, hilalle
yıldız kavuşmuş.” dedi babası. Yazları babası arkadaşlarının çocuklarına ders verirdi. Birlikte güzel vakit
geçirirlerdi. İlmek ilmek dokurlardı ömür kumaşlarını.
Hava soğuktu. Sönmeden ocağa birkaç parça odun daha attı. Aklından bir sürü düşünce geçti. “Ne için geldim
ben bu şehre? Bir faydam var mı burada? Bir çift kuru söz söylemek için mi buradayım?” diye mırıldandı.
Oysa daha yeni gelmişti odasına. Günlerdir yollardaydı. Herkes onun yolunu gözlüyordu. Ondan bir söz
işitmek için toplanıyordu insanlar. Onu görmek bile bazılarına ümit, bazılarına korku veriyordu. Durmadan
konuşuyor, yazıyor, doluyor, boşalıyordu. İçinde fırtınalar kopuyordu. Bir volkan patlamak üzereydi. Kimse
anlamıyordu. Etini kemiren, kanını emen bir şeyler vardı. Bunları söyleyecek kelimeleri bulamamıştı ama...
Bunca yılın şairiydi oysa. Mısraları cephelerde siperdi bazen, bazen hücum emri gibiydi. Kürsüye çıktı mı
sular seller gibi dökülürdü ağzından kelimeler. Cephede olup bitenleri bizzat yaşayanla oturduğu yerden
ahkâm kesen bir olur muydu hiç? Olmuyordu işte, duramıyordu yerinde, yüreğini dağlayan ateş yanıyor
da yanıyordu. Hava iyice soğumuş gece ayaza çalmıştı. Son odun parçaları da yanıyor, yandıkça savaş
meydanları düşüyordu aklına; bir de evlatsız analar, ersiz hatunlar, boynu bükük yetim bebeler.

*Tarık AKSOY/ Bolu BİLSEM
Hülya ÜNSAL/ Çiğli Karşıyaka Aydoğan Yağcı BİLSEM
Yasemin ÇAYIR/ Burdur Alpaslan Ali Can BİLSEM
Melek DİNÇER/ Bandırma BİLSEM
Şerife ATİK/ Kayseri Çetin Şen BİLSEM
Ali YILDIZ/ Sinop BİLSEM
M.Güneş BERBEROĞLU/ Bilecik BİLSEM
Sibel SELÇUK/ Kadıköy Alev Alatlı BİLSEM
Segâh GÜMÜŞ/ Yalova Atatürk BİLSEM
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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.
Çocukluk anıları arasında dilinden döküldü bu kelimeler. Kelimelerin ateşi yüzüne yansımış gibiydi. O akşam
ne yapacağını bilmez bir ruh hâli içinde zincire vurulmuş bir aslan gibi odasının içinde dönüp dururken
ısrarlı ve tok bir sesle çalınmıştı odasının kapısı. Kapıya yaklaşan adım sesleri gibi kapının vuruluşu da

kararlıydı. Bu
kararlılıkta kendine, milletine
güvenen; istiklaline ve istikbaline inananları
duydu. Kapının ısrarlı vuruşunda medeni denilen ülkelerin göz
dikmiş olduğu topraklarını korumak ve kollamak isteyenleri, bu uğurda can vermeye
hazır olanları düşündü. Ahşap kapının mandalını açarak misafirine kendinden önce
'Hoş geldiniz!' demeye kalkan kapısının çıkardığı gıcırtılı sesten hafifçe irkildi. Mangaldaki közlerin
aydınlatmaya çalıştığı o yüzü tanıdı. Gelen eski bir arkadaşıydı.

Ümit ASLAN

Sözlerini aklından geçirerek gece yarısı gelen bu değerli misafirini odasına aldı. Misafirinin bu odaya son
gelişinden beri aklında kelimeler, mısralar, şiirler uçuşuyordu. Misafiri ona şöyle demişti:

Bilim Sanat

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma, sakın;

“Üstadım, mecliste millî marş yazılması için yarışma yapılması kararlaştırıldı. Bu marşı siz yazsanız?
Yazmalısınız. Ancak sizin kaleminiz böyle bir marş yazabilir.”
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Âkif, epey zaman önce ordunun böyle bir marşa ihtiyacı olduğunu duymuştu. Demek artık zaruret hâline
gelmişti bu. Yazabilirdi. Yazmalıydı. Mithat Cemal’in yüzünde bir kaygı sezmişti Âkif.
“Hayrola, bir sıkıntı mı var?”
“Sizin için sıkıntı sayılır bir durum var üstadım. Marş için beş yüz altın ödül veriyorlar.”
Çoğu zaman sakin olan Âkif, birden gerilmişti. Onun böyle sakin görünüşünün altında hırçın bir yürek
yattığını bilirdi Mithat Cemal. Âkif’in yüzü kıpkırmızı olmuştu. Hem millî marş için ödül verilmesine
sinirlenmiş hem ödül için marş yazma fikri onun gibi bir şairi utandırmıştı. Mithat Cemal yerdeki hasıra
yığıldı. Gözlerinde doksan üç harbinden bugüne değin mütemadiyen sürüp gelen harplerin, sefaletin,
acıların, tükenmişliğin hüznü; omuzlarında memleket yükünün ağırlığı... Belli ki kapıyı ısrarla vuruşu
son çırpınışıydı. Mithat zelzele vurmuş bir dağ gibiydi şimdi. Arkadaşının yüzüne baktı. Onun gözlerinde
Anadolu’nun perişan hâlini ve savaşa giden oğulları, kocaları, babaları; dönmeyeceklerini bile bile onların
yollarını gözleyenleri görmüştü.
Âkif ise Mithat’ın gözlerinde Anadolu’nun başka bir yüzünü görmüştü. Mithat ki vatansever, Mithat ki
deli dolu, Mithat ki cengâver... Mithat böyleyse… Öyle ya, Mithat böyleyse Anadolu nasıldı? Asım’ın nesli
yıkılmış mıydı, çiğnetecek miydi namusunu? Boşuna mı haykırmıştı Çanakkale Destanı’nda:
Âsım’ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek:
İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek!
Âkif, derin derin baktı Mithat’ın gözlerine. Bir ok gibi keskin ve bir ana gibi şefkatli... Anlamıştı, Mithat
sığınacağı son limana, Mehmet’ine koşmuştu tekrar. Anadolu yanıyor, İstanbul ağlıyordu. İngiliz süngüsü
altında kimse kımıldayamıyordu. Mithat Cemal: “Sen yanmasan, ben yanmasam, nasıl çıkar karanlıklar
aydınlığa?” dercesine Âkif’in gözlerine yalvaran gözlerle bakıyordu. Kulakları sağır eden derin bir sessizlik...
Diller lâl olmuş, yürekler feryat ediyor. Bu sessizliği Mithat Cemal’in sözleri bozdu. “Size müjdeli haberlerim
var.” Ceketinin cebinden bir zarf çıkardı. Âkif’e uzattı. Maarif Vekâleti Nazırı Hamdullah Suphi imzasını
taşıyordu mektup. Millî marş için verilecek ödülün Mehmet Âkif’in uygun göreceği vakıflara bağışlanacağını
yazmıştı. Aklında dolaşan kelimeler yan yana gelip mısralarını oluşturmaya başlamışlardı bile.
Âkif’in dalıp gitmelerine alışkındı arkadaşları. Yine öyle bir ruh hâli içindeydi. Kendi âleminde, sessiz ama
coşkun... Say ki göğe doğru bir minare yükseldi, üstünde hilal ve yıldız... Ve yüreğindeki feryat dile geldi:
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.
Âkif bir aslan gibi kükremişti, Mithat da fırlamıştı yerinden. Âkif kararını vermişti artık… İki arkadaşın
coşkusu, ocağın neredeyse küllenmeye başlamış son korlarını, âdeta alevlendirmişti. Mum ışığıyla; gıcırtılı,
rengi solgun, yarı aralanmış kapıya yansıyan gölgeler, iki dostun sadakatinin canlı tanığı gibiydi. Coşkuyla
-gayri ihtiyari- Mithat, kapıya yansıyan gölgeleri yakalamak ister gibi el kol hamleleri yapmaya başlamıştı.
Âkif bir yandan arkadaşının gölgelerle oyununu seyrediyor; bir yandan da elindeki demir maşayla,
birdenbire nedensiz çıtırdamaya başlamış ocağı karıştırıyordu.
“Küllenmeye başlayan simsiyah közleri, kor kızıla çevirmeyi oldum olası severdi çocuk. Ocağın başında
durmuş; alevlenmeye başlayan kor parçalarına dalıp gitmişti yine… Bir elinde kitabı, diğer elinde
elması… Arada bir elindeki kitabı sağ yanına koyuyor; demir maşayla iyice kızıllaşmış közleri kendine
doğru çekiyor, ocağın etrafındaki küçürek alevli odunları ileri doğru itiyordu. Annesi tüm uğraşlarına
rağmen ne kitaptan ne de ocak başından ayırabiliyordu çocuğu. İşte yine öyle bir gün ve çocuk…”
Mithat, ocağın başında dakikalardır düşünen arkadaşının omzuna koydu elini. Âkif’e sesini duyurmaya
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çalışıyordu. Dalıp gitmişti Âkif; süngü omuzda 15’lik erlere, pınar başında mendille bekleyen kınalı ellere,
ana dolu memlekete! Çıtırdayan odunlardan yükselen çıngılar olmasa ev büsbütün karanlığa gömülecekti.
Âkif’in yüzündeki solgunluk ve derin düşünceli hâli, gece yarısına doğru iyice erimiş mum ışığında bile fark
ediliyordu. Mithat, coşkun yapısına rağmen, Âkif’teki o derinliği hissedebilen nadir insanlardan biriydi.
Arkadaşının bu solgun hâli, onda derin bir üzüntü yaratıyordu. Ama vakit, silkelenme vaktiydi.
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır;
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.
Âkif omzunu kımıldatmadan, başını sağa sola çevirip bir şeyler mırıldanıyordu. Mithat Cemal, arkadaşının
yüzündeki ışığı görebiliyordu artık. Âkif, arkadaşıyla göz göze geldi. Yavaşça olduğu yerde ayağa kalkarak
yüzünü iyice korlaşmış ateşe çevirdi:
Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
Mithat, kor alevlerin önünde yine dimdik ayakta duran arkadaşını hayranlıkla izledi. Onun yüzüne baktığı
zaman gökyüzüne, denize bakar gibi ferahlardı. Âkif, pencereye yaklaşmıştı. Camın önündeki saksıya
takılmıştı gözü; bahçesinden sökülüp küçücük bir toprak parçasında sıkışmış gül, ocaktaki alev ile kıpkızıldı.
Annesinin sönmeyen ocağında kızıl elma, odaya yayılan mis kokulu kızıllık… Karanlık oda ışığa boğulmuştu
hakikati gören gözlerle…
Âtiyi karanlık görerek azmi bırakmak;
Alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak.
Mithat, heyecanla Âkif’e yaklaştı, omuzlarından tutup alev alev yanan gözlerin ta içine baktı: "Malumdur
dostum, doğduğumuzdan beri âşığız istiklale!" Âkif, Mithat’a ümit dolu gülümserken yakasındaki kalemi
aldı, ocağın alevi kaleme düştü:
Ben ezelden beridir, hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Yeis, karanlık, duvar tanımayan sözler saçıldı geceden sabaha. Dalgalanan şafakta ezan sesi duyuldu
yurdun üstünde; ocak hâlâ sönmemiş. Sabah ezanı… Çocuk henüz gece babasından dinlediği masalın
büyülü sularında yüzerken odaya dolan sıcak salep kokusuyla uyanış… Hoca Tahir Efendi elleriyle
pişirdiği salebi içirmeden göndermezdi oğlunu mektebe. Babasının rahle-i tedrisi ile beraber yürüyen
mahalle mektebini bitirdikten sonra gittiği ortaokulda bambaşka bir rüzgârla gelen kokunun etkisi altına
girmişti. Türkçe Hocası Kadri Efendi’den öğrendiği bazı kelimeler onda derin izler bırakarak dimağını
farklı yönde şekillendiriyordu. Gelecekte bu manalardan devşirdiği güçle yazdığı dizelerde istiklal sel
olup taşacaktı kaleminden.

Mithat Cemal, Âkif’in yüzündeki ifadeden onun yine tefekküre daldığını anladı. Âkif öylesine dalmıştı ki
elmasını dilimlerken kestiği parmağının acısını hissetmedi bile.
Kanayan parmağına arkadaşının dokunmasıyla ona çevirdi gözlerini. Oğullarını vatan için savaşa yollarken
bağırlarına evlat yerine kara taş basan gözü yaşlı, bağrı yanık anaların sessiz feryatlarını hatırlattı o bakışlar.

Bilim Sanat

O, üstündeki ütüsüz pantolon, gelişigüzel bağlanmış boyun bağı ve uzamış dağınık sakalıyla dış dünyanın
değil kendi iç âleminin izini süren, onu tefekkürle şekillendirip dizelere dökmenin derdini güden gösterişsiz
bir adamdı. Konuşurken de yazarken de samimiydi. Hakikate gösterdiği sadakat onun yaşam biçimiydi.
Belki de bu yüzden onunla ömründe ilk kez karşılaşan kişilerde bile hemen saygınlık uyandırırdı.
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Bakışlarının derinliklerinden kopup gelen ancak uhrevi bir sezgiyle hissedilebilen, insanın içini ferahlatan
o gözler nasıl da manalıydılar. O manalı gözlerin dilinden yalnız Mithat Cemal anlardı. Şehadetleri dinin
temeli olan ezan, birliği simgeleyen minarelerden yükselmeye devam ederken Âkif’in dilinin ucunda dizilen
kelimelerden çağrışan mısralar da bir bir dökülüverdi, birer inci tanesi gibi. Dili olsaydı kalbinin daha neler
söylerdi kim bilir?
Kulağına gelen ezan sesi ruhunu huzurla doldurmakta, hazîne-i diline ferah gelmekteydi. Geceden fecre kadar
kükremiş sel gibi bendini çiğneyip aşan, enginlere sığmayıp taşan duygularını dizginlemeli, düşüncelerini
dizelere dökmeli, kalemiyle kahraman milletinin azmini, gücünü, heybetini haykırmalıydı… yedi düvele…
âlem-i cihana… Arş’a… Uyandırmalıydı dimağları… sömürülen fikirleri… söndürülen umutları… sindirilen
yürekleri… bükülen bilekleri…
Testiden damla damla akıttığı suyla abdestini aldı. Sabah namazına durdu, yöneldi Hakk’ın huzuruna.
Yaradanının karşısında hem “koca şair Âkif” hem de “çocuk Âkif” duruyordu. Çocuk Âkif, bütün
masumiyetiyle boynunu büktü… Koca şair Âkif de biliyordu ki; “İstiklal, Hakk’a tapan milletinin hakkıydı."
Okunan bu ezanlar ise; bu toprakları yurt edinmiş gözünü kırpmadan canını feda eden Mehmetçiğin,
elleri kınalı, gözü yaşlı gelinlerin, yetim bırakılan çocuk Âkiflerin, evlatsız kalan bağrı yanık anaların, yaşlı
çınarların dik duruşuna ve vefasına şahitlik ediyordu. Hakk’ın huzurunda -Hakk’a en yakın olduğu andasecdede gözyaşlarıyla birlikte döküldü Âkiflerin aklında ve yüreğinde alevlenen, harmanlanan, yoğrulan
kelimeler…
Ruhumun senden, ilâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
Bu ezanlar -ki şehâdetleri dînin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
Baba yadigârı seccadesini nazikçe katladı. Annesi nakış nakış işlemişti babası için bunu. Yumuşacıktı.
Alnından öperek uyandırdı onu. Bu da senin seccaden Âkif, diye fısıldadı annesi. Küçük bir çocuk
babasıyla sabah namazı kılıyordu. Hava soğuk. Kalpler sıcak. Seccadeyi dolaba koy, güzelce katla önce
dedi babası. Çocuk nazikçe katladı seccadeyi.
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Âkif, pencereye yaklaştı. Mithat Cemal’in gözleri sessizce Âkif’i takip etti. Bekledi ki sessizlik bozulsun
bekledi ki Âkif’in sözleri sabahı karşılasın. Fakat Âkif çok ötelerdeydi. Gözlerinde umut, gözlerinde endişe
gözlerinde yaş… Kulaklarında süngü sesleri… Başkumandan’ın kararlı sesi… Mehmetçiğin ‘‘Allah Allah’’
nidaları … Top, tüfek sesleri… Cephedeydi sanki Âkif, sanki siper oluverecekti tüm ülkeye. Öyle heybetli
göründü ki sanki arşa değiverecekti başı. Biraz daha vakit vardı, biraz daha…
Oda iyice soğumaya başlamıştı. Günün en soğuk vaktiydi. Gece, kapkaranlık gece, yerini birazdan aydınlık
sabaha bırakacaktı. Biraz daha vakit vardı, biraz daha… Mithat Cemal, ocağa birkaç parça odun attı. Âkif,
odunların çıtırtılarını duyunca derin bir nefes aldı. Öyle bir nefes aldı ki, göğsü dar geldi, yetmedi bu nefesi
taşımaya. Öyle tatlı bir nefesti ki bu! Kalbi sıkıştı, ötelerden gelen bir ses; “Hadi, durma, yaz, devam et,
istiklal ve istikbal için. Vatan için, namus için, hadi yaz!” diyordu.
“Allah’ım yardım et, Allah’ım bu millete yardım et, cenk meydanında birer birer kutlu bir ak güvercin gibi
istiklale ve cennete koşan genç yiğitlerin döktüğü her damlanın aşkına, çırptıkları her kanadın hatırına
yardım et!” diye duadaydı Âkif.
“Değmesin ma'bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!” diye inledi soğuk oda. Değmesin, evet değmesin. Nazlı
vatanımın bir karış toprağına namahrem eli değmesin! Evet, ruhunun tek isteği bu değil miydi? Kutlu
yarınların simgesini yazmaya, kutlu yarınların sönmeyen meşalesini sonsuza dek yakmaya az kalmıştı.
Mithat’ın ocağa attığı odunlar odayı ısıtmaya başlamıştı. Mithat, arkadaşının yüzüne baktı. Boncuk boncuk
terler görünüyordu Âkif’in çehresinde. Damarlarındaki asil kan, mısra mısra cûşa gelip raks ediyordu
yorgun ama bir o kadar da güçlü bedeninde.
Çocuk, babasına birkaç mısra okudu. Babası oğlunun yazdıklarına baktı. “İşte böyle” dedi. “Yazarken
Hakk'ı düşün, hakkı yaz.”
Âkif aldığı o ılık nefesi, göğsüne sığmayan o sırlı nefesi kalemine öyle tatlı, öyle nazikçe üfledi ki elindeki
kalem şu son dizeleri yazmaktan kendini alamadı ve böylece Âkif’in kabaran göğsü, Allah inancı ve vatan
aşkıyla çarpan yüreği nihayet duruldu bu kutlu haykırışla:

Bilim Sanat

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklal!
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Filiz ERASLAN

MEK
Her gözyaşının ayrı bir anlamı vardı. Her damlanın hangi zamanda, hangi
mekânda, hangi kişiyle paylaşıldığı önemliydi. Damladığı, süzüldüğü, aktığı
veya kana dönüştüğü zaman hep ayrı manaları vardı. Gözyaşları gizli duyguları
açığa vuran mektuplar gibiydi.

						

İskender Pala

TUPLAR

MEKTUPLAR

									

Erzurum, 12.11.2021

Değerli, Erdemli Kahramanımız,
Vatanımıza ve devletimize en içten duygularla yazdığınız eseri en güzel şekilde benimsemiş olarak yüzyıllarca nesilden nesile aktaracağız.
İstiklal Marşı’nda bize vatanımızı, vatan için şehit olan askerlerimizi anlatarak gerçek bir kahramanlık gösterdiniz.
İstiklal Marşı’nı nasıl kaleme aldığınızı, hangi koşullarda ve hangi duygularla o içtenliği yansıttığınızı çok iyi biliyoruz. Vatanımız
için yaptığınız bu iyiliği maddiyat karşılığında değil, tam anlamıyla onurla, şerefle ve vatanseverlik ile yaptınız. Şu anki gençler bu
hareketinizi her daim övüyor ve bu hayatta maneviyatın da ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyoruz.
Bu ülkeye katkısı olan büyük şairlerden ve kahramanlardan birisiniz. Sadece ‘Millî Şair’ olmanızdan dolayı değil, yaşantınız ve her şeyiniz
ile örnek bir kişi oldunuz. İstiklal Marşı’ndaki her bir hece, her bir kelime, her bir cümleyi söylediğimizde kalbimizdeki o büyük heyecan
ve vatan aşkı tekrar doğuyor. Yazdığınız şiirle, milletimizin zor günlerden geçtiği o dönemde toplumun sesi oldunuz. Sanatınızla
toplumun yüzünü aydınlattınız. İstiklal Marşı sadece o gün değil, yazıldığından beri her bir Türk’ün umut ışığı ve vatanı için canını bile
verecek insanların rehberi oldu.
“Safahat”ta “Asım’ın Nesli” diyerek arzuladığınız gençliği o kadar iyi anlatmışsınız ki okuyan her Türk genci için yol gösterici olacağına
yürekten inanıyorum. Bize düşen ise İstiklal Marşı’nda olduğu gibi sizin o eşsiz ve ender bilgilerinizi doğru bir şekilde toplumumuza
iletebilmektir. Size, bir daha İstiklal Marşı yazılsa nasıl yazarsın, diye sorduklarında verdiğiniz o muhteşem cevap hepimizin aklına,
yüreğine kazındı. “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.” diyerek vatanımızın bir daha zor durumlara düşmemesi için
hayatı boyunca mücadele eden kahraman şairimizsiniz. Hayatınız boyunca her daim milleti en içten duygularla anlattınız. Siz gerçek ve
örnek bir vatanseversiniz bizim için. Sizin şiirlerinizi okurum çoğu zaman. Her birinde farklı anlamlar, her birinde farklı güzellikler vardır.
Şiirlerinizdeki duygu ve anlam derinliği insanı kendinden alıyor.
Yazdığınız İstiklal Marşı muazzam, duygu yüklü ve kişiyi heyecanlandıran bir şiir. Türk milletine çok büyük bir armağan verdiniz.
İstiklal Marşı’nı her okuduğumda şehitlerimiz, gazilerimiz ve güzel vatanımız gelir aklıma. Aklıma sen gelirsin güzel insan. Benim için
ülkemizde yetişmiş önemli şairlerden birisin. Senin gibi bir vatansever olmak isterim. Senin gibi vatanına âşık biri olmak isterim.
Kalbimiz her hareketinde vatanımıza, milletimize hayırlı bir evlat olmamız için kan pompalıyor âdeta. Okuduğum, bildiğim diğer
şiirlerinizde de ruhu okşayan dizeleriniz var ki okurken büyük bir gurur duyuyorum. Her bir cümleniz derinden etkiliyor beni. Bunlardan
biri de “Çanakkale Şehitlerine” şiirinizdeki dizelerdir.
Âsım’ın nesli…diyordum ya…nesilmiş gerçek:
İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek.

Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar…
O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,

Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,

Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!”
Türk’ün gururu olan şairimiz, size milletim ve kendi adıma ne kadar teşekkür etsem az. Gönül isterdi ki sizi görüp ellerinizden öpeyim,
sizinle sohbet edeyim, şiirlerinizi uzun uzun konuşalım, duygularınızı sizden dinleyeyim.
Sizi ve milleti için şehit olan tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhunuz şâd olsun!
Sevgiler…
Azra DEMİRDEN
Erzurum Remzi Sakaoğlu BİLSEM Öğrencisi
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Ankara, 15.11.2021
Saygıdeğer Mehmet Âkif Ersoy,
Siz ilim öğrenmeye çok kıymet verdiniz. Türkçe, Arapça, Farsça ve Fransızcada birinciydiniz. Baytar mektebini de birincilikle bitirdiniz.
Tahsil-i âlîyi bitirdikten sonra hâfız oldunuz. Hayatınız boyunca çok çeşitli görevlerde bulundunuz: Baytariye Mektebinde müdür
muavinliği, Halkalı Mektebinde ve Darülfünun’da muallimlik, milletvekilliği, başyazarlık, şairlik… Sadece ilme ve öğrenime değil, spor
faaliyetlerine de çok meraklıydınız. Kispet giyerek, zeytinyağı kullanarak güreştiniz. Bunun dışında atıcılık, binicilik, yüzme, atlama,
koşma gibi bedenî aktivitelerle de meşgul oldunuz. Birinci Dünya Harbi bittiği zaman düşman işgali bütün kasvetiyle memleketin
üzerine çökmüştü. Bu kara günlerin sizi ne kadar çok incittiğini yazdığınız eserlerden anlıyoruz. Bu nedenle Millî Mücadele’ye camilerde
verdiğiniz vaazlar ile tam destek verdiniz. Bir fikir ve aksiyon adamı olarak hayatınızın her karesi ile bizlere örnek oldunuz.
Sizi bizlere her açıdan emsal bir insan yapan, hiç kuşkusuz, saf ve ödünsüz bir Müslüman oluşunuzdu. Şiirlerinizi yazarken, “Sözüm odun
gibi olsun, hakikat olsun tek.” düsturuyla hareket ettiniz. Sizi; bazen halkın çilelerine mütercim, bazen Allah'ın yüceliği karşısında sözleri
aklından uçup gitmiş, tek dayanağı Allah olan bir mü'min; bazen ise vatanın perişan ahvali karşısında şaşırıp kalan Allah'ın isyankâr
bir kulu, bazen nasihatleriyle bizlere hayat dersi veren bir mürşit ve bazen de en içten, en vurucu söyleyişlerle ruhumuzu ağlatan bir
şair olarak bulduk. Çağınızın en vahim sorunu olan cehalet, sizin yüreğinizi her defasında yakıp kavurdu. Siz asırlık ilim boşluklarının
neticesi olan cehaleti milletin yenmesi gerektiğini haykırdınız şiirlerinizde. Hülâsa size göre hakikatin hatırı her şeyden âli idi, siz şiirden
pek hoşlanırdınız ve insanlara eğriyi doğruyu anlatmak için şiiri kullandınız.
Zulme ve zalime meyletmemeyi, ölüm veya ona yakın bir felaket olmadıkça sözümüzde durmayı öğrettiniz bize. Bıçağın kemiğe
dayandığı zorlu günlerde, “Âlemde ziyâ kalmasa halk etmelisin, halk! / Ey elleri böğründe yatan şaşkın adam, kalk!” mısralarınız vatan
semasında yankılandı. Ümidinizi hiç yitirmediniz. Sizden geriye elbise, tüfek, birkaç lira, saat ve İstiklal Madalyası dışında hiçbir şey
kalmamıştı. Buna neden şaşırmalı ki… Siz İstiklal Marşı’nı yazdığınız için verilen ödülü almayacak kadar kanaatkâr bir insandınız. Bizlere
ahlaklı bir insan olmanın yollarını gösterdiniz.
Biz Türk gençlerine mütemadiyen öğütlediğiniz ve imanın bir semeresi olarak kabul ettiğiniz ümidi, en imkânsız anlarda bile yaşadınız.
İstiklal Marşı bu ümit çağlayanının edebiyat dünyamıza tezahür etmiş bir vesikasıdır. İstiklal Marşı, milletimizin en kara günlerinde
imanın ve ümidin simgesi olarak dudaklarda ve yüreklerin en derinlerinde yer edinmiş; milletimizin ruhunu, şan ve azametini tek vücut
hâlinde haykıran ve zaferini müjdeleyen en kuvvetli seslerinden biri olmuştu. Vatan sevgisinin imandan geldiği inancı, sizde bu sevgiye
mukaddes bir çehre kazandırdı ve İstiklal Marşı ile bizlere bu toprakların enbiya yurdu, bu diyarların binlerce şehidin makamı olduğunu
öğrettiniz. Bu duygular içinde yazdığınız, âdeta yüreğinizden taşıp çağlayan İstiklal Marşı, sağlam ve derin mısralarıyla yediden yetmişe
bu yüce ulusu daima ayakta tutacaktır; hiç şüphesiz ki ilelebet ufuklarımızda çınlayacaktır!

Melis Can & Özge Selin Can & Eymen Efe Gezmiş & Âdem Büber
Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy BİLSEM Öğrencileri

Bilim Sanat

Safahat’ınızda, “Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem; / Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım.” diyerek içinizdeki acıyı
tam olarak izah edemediğinizi dile getirdiniz lakin bizler, sizin satırlarınızı her okuduğumuzda hicranla, özlemle, ıstırapla iki büklüm
oluşunuzu duyduk. Yurdumuzda vatan ve millet için yanıp tutuşan yüreğinizin haykırışları yankılandı. Sizin gönlünüzde yıllarca
yanmış o koru şimdi biz devraldık. Size olan sevgimizi ve saygımızı tam olarak anlatamamış olmanın hüznüyle satırlarımıza veda
ederken milletimiz, dinimiz, mukaddesatımız için çalışıp sizin bıraktığınız kaleme sahip çıkacağımıza, sizin ulvi idealinizi mutlaka
gerçekleştireceğimize söz veriyoruz!
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Bilecik, 17.11.2021

Sayın Mehmet Âkif Ersoy,     
Bu mektubu yazarken ne kadar heyecanlı olduğumu bilemezsiniz. Heyecanımın sebebi hem size mektup yazıyor olmak hem de
yıllardır biriktirdiğim duygularımı, düşüncelerimi ve anılarımı sizinle paylaşabileceğimi bilmek. Çok şanslıyım size mektup yazma fırsatı
bulduğum için.
Nereden başlayacağımı bilemesem de içimden geldiği gibi sesleneceğim size. Mesela, önce size teşekkür etmek istiyorum. İstiklal
Marşı’mızı her hafta cuma günleri okul bahçesinde haykırarak okuyan mini mini 1’lerden küçücük bir kızın, teşekkürünü ve bu minnet
mektubunu lütfen kabul edin.
Okula yeni başlamıştım, benim için okulun ne anlama geldiğini kafamda anlamlandırmaya çalışırken imdadıma yetiştiniz taa o gün.
Henüz birinci sınıfta okuyan bir çocuğun duygularını ve okulda nasıl zamanlar geçirdiğini bence çok iyi biliyorsunuzdur: Alfabe, Hayat
Bilgisi, çarpım tablosu işte… Başka ne ola ki? Ama hayat öyle mi? İlk haftanın son günü olan cumadan fark ettim; hayat bilgisinin
matematiğinin olmadığını. Çünkü diyorduk ki:
“Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.”
Henüz bu sözlerin anlamını tam olarak kavrayamasam da hayatın bazen matematiğin üstünde mucizelerle dolu olduğunu hissetmiştim.
Çünkü korkmamak, cesaret demekti! Bu da matematik hesaplarını bile alt üst edebilecek güçte bir şeydi çoğu zaman. Ama yine de
emin olamadım duygularımdan, düşüncelerimden ve bitmeyen iç sorgulamalarımdan. Hafta başını iple çekiyordum. Pazartesi gelse de
öğretmenime bir sorabilsem, “Öğretmenim, cuma günleri okuduğumuz bu marştaki şairin ‘Korkma!’ dediği kimdir?”
Pazartesi günü okula gittiğimde, ilk ders matematik ama ben heyecandan Türkçe dersini bile beklemek istemiyordum. Atıldım ve pat
diye sordum:
-Öğretmenim, cuma günü bahçede okuduğumuz marşta şair, kime sesleniyor “Korkma!” diye? Öğretmenim önce gülümsedi, bu
konu çok önemlidir Yağmur, Türkçe dersinde derinlemesine anlatacağım ama senin heyecanını anlıyorum. Burada şair, Türk milletine
sesleniyor. Ben yine sabırsızca atıldım: Peki öğretmenim, neden böyle sesleniyor? Kötü bir şey mi olmuş?
Öğretmenim yine gülümsedi ve ekledi:
“Yağmurcuğum, dedim ya Türkçe dersinde derinlemesine anlatılacak bir konu fakat senin heyecanın benim planlarımı da bozuyor şu an.
Şöyle söyleyeyim ve devamını Türkçe dersinde anlatayım, olur mu?”
Ben, tabii ki öğretmenim, dedim. Öğretmenim, “Çocuklar, o dönem içinde bulunduğumuz Kurtuluş Savaşı’nı anlatıyor şair millî
marşımızda. Çünkü yurdumuz işgal edilmiş ve halk, kadını, erkeği, çocuğuyla zor bir savaş veriyor. Ama buna rağmen vatanı asla düşmana
teslim etmiyor. Bu sebeple şair, o dönemi anlatırken aynı zamanda hürriyet marşımız olan İstiklal Marşı’mızda savaşı kazanmak için her
şeyi göze alan Türk milletinin cesur karakterine vurgu yapıyor.” diye sözlerini tamamladı.
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Bilirsiniz işte, o yaşlarda bizim minicik beyinlerimiz hep somut düşünür. Ben de marşımızı okurken dalgalanan al bayrağımızın
kırmızılığını ve içinden geldiği gibi dalgalanan dansını izlemeye bayılırdım. Ne söylediğimizi anlamasam da bir şeyden emindim:
Bayrak ay ve yıldızıyla hep göklerde olmalı! Bunun tek bir yolu ve tek bir matematiği var: Cesaret ve bilim!
Derken iki, üç, dört... Peşi sıra gelen yıllar ve beşinci sınıftayım. Ben artık o dizelerin anlamını ve sizin hangi duygularla yazdığınızı da
biliyorum. Hatta daha çok şey öğrendim bu yıl. Neler mi? Mesela okula gidemesek de İstiklal Marşımızı her yerde her an göklerde
süzülen bayrağımızla birlikte tüm dünyaya haykırarak okumayı, okulun ve okuma yazmanın dar bir oda, dar bir çerçeve olmadığını.
Bu aralar sizi çok okudum, hakkınızda birçok şey öğrendim: Milletimiz ve ülkemiz için yaptıklarınız; benim gibi edebiyatı ve yazmayı
seven çocuklara iyi bir örnek olduğunuz; bu topluma sanatınızla, duruşunuzla ilham verdiğiniz… Özellikle de İstiklal mücadelemizi
anlatan marşımız, gerçekten harikulade ve bizim için sonsuza kadar bir başyapıt olarak kalacak. Çünkü bizi, kim olduğumuz ile birlikte
bize anlatıyorsunuz. Bu, bir şiirden öte yüce bir değer, edebiyat sevdası, engin bir insan sevgisi, toplum sevgisi demektir. Bana göre
-kolay gibi zannedilse de- bir insan için en zor olan şeylerden biri, kendini ve kimliğini tanımlaması; geçmişini, tarihini, kültürünü iyi
anlaması ve anlatmasıdır. Şiiri yeniden okuyorum şu an.
“Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!”
Geçen gün uzaya bir astronot göndereceğimizi duydum haberlerde. Astronot kelimesi karşılığında, Türkçe bir kelime aranıyordu. Gök,
uzay deyince aklıma ilk gelen kelime hep bayraktır benim. “Bayrak” deyince de siz! Hatta bizleri gökyüzünden izlediğinizi sandım o an
nedense. İzlediğim habere göre, uzaya göndereceğimiz astronotumuzun adı konusunda birçok fikir sunulmuş ama Göktürk ismi çoğu
kimseye uygun gelmiş. Ben de aynı şeyi düşünüyorum efendim, bence de Göktürk olmalı, “Göktürk”üz biz zaten!
Bu zor zamanlarda bile bize ışık tutuyor sözleriniz. Çünkü siz savaşların en büyüğü kurtuluş mücadelemizi yakından izlemiş, duygu
ve düşüncelerinizi şiirle, şiirsel hikâyelerle bizlere anlatmış bir şairsiniz. Çoğu yazınızda coşkuyla bezeli hürriyet sevdanızı bu yaşta
görebiliyor ve anlayabiliyorum. Biz Türk çocuklarına hep hürriyet aşılıyorsunuz; gücümüzün temelini cesaretimize ve geçmişimize
bağlıyorsunuz. Esareti bize dayatmaya kalkanlara büyük bir ders veriyorsunuz ve çılgın olarak niteliyorsunuz onları. Ne kadar da doğru
söylemişsiniz. Çünkü, “Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?”
Bu mektubu yazmaya karar verdiğimde sizinle ilgili öğrendiğim bilgiler ve marşımızı yazarken takındığınız tavır bana ışık oldu
diyebilirim. Hatta artık benim için yazın yolunda büyük bir önder oldunuz. Size yeniden çok teşekkür ediyorum ve ülkesini, milletini
hiçbir karşılık beklemeden bu denli seven bir şahsiyetin önünde sevgi, saygı, özlem ve bin minnetle eğiliyorum. İyi ki varsınız.

Yağmur DUMAN
Bilecik BİLSEM öğrencisi

Bilim Sanat

Bu mektubuma cevap almayı çok isterdim.
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Bandırma,10.11.2021
Ey Bağımsızlık Şairi,
Marşımızı her okuyuşumda damarlarımda taşıdığım o asil kanı daha güçlü hissediyorum. İçim huzur ve umut doluyor. Bu hisler sizlerden
bana miras olan kanımı kıpır kıpır ediyor, tüm bedenimi daha güçlü kılıyor, vatan aşkımı göklere çıkarıyor.
O günler yurdumuzun cehennem ateşiyle yandığı, işgal edildiği acı günlerdi. Bu nedenle millî bir marş yazılmasına ihtiyaç duyulmuş.
Bunun için de bir yarışma açılmış. Hâliyle ödülü büyük tutmuşlar. Ne de olsa bir milletin İstiklal Marşı yazılacak. Nasıl katılmadığını
aklım almıyor önce. Para ödülü olduğu için yarışmaya katılmak istemiyorsun. Milletimize yazılacak bir şiir benim olamaz, benim olamaz,
parasını alamam, diyorsun. Haklısın… Cennet gibi yurdumuzu kara bulutlar sarmış. Çoluk çocuk, genç yaşlı, herkes perişan. Kimileri
cephede savaşıyor, kimileri günlerce ıssız yollarda cephane taşıyor. Hiç kimse bu sorumluluklarını yerine getirdiği için para almadığına
göre sen de almak istemedin. Böyle düşünerek yarışmaya katılmadın. Bir vatan şiiri yazmak sadece karşılıksız yapılmalıydı, bu bir vatan
borcuydu. Vatan bir anne gibiydi senin için. Vatan için yapılacak her şey sevgiyle yapılabilirdi ancak. Sonra anlıyorum seni, neden ödülü
istemediğini. En sonunda arkadaşlarının teklifini kabul ettin. Yarışmayı kazanırsan ödülü bir hayır kurumuna bağışlayacaktın. İyi ki
kabul etmişsin, iyi ki bu benzersiz şiiri yazmışsın. Yoksa, güzeller güzeli al bayrağımızın bir yanı hep biraz eksik kalırdı. Zaman da az. Şiiri
teslim etmen için yalnız iki günün kalmış. Bu mektubu yazarken başımı mektuptan kaldırıp önüme bakıyorum. Nasıl iki günde yazmış
olabilirsin, diyorum. Aklım almıyor.
Gözümüzün nuru, biricik bayrağımıza sesleniyorsun ilk iki kıtada. Umutsuzluğa kapılma, yurdumuzdaki son ocak yıkılana kadar
gökyüzünde salın, sen bize aitsin, diyorsun. Özgürlük, özgürlük için savaşan milletimizin hakkıdır, diyorsun. Diğer kıtalarda adeta Türk
askeri ve milleti ile sohbet ediyorsun. Biz hep özgürdük, şimdi bizi kim tutsak edebilir? Onların silahları güçlüyse bizim imanımız güçlü.
Vatanını koru, elbet bir gün savaş bitecek huzurla yaşayacağız, diyorsun. Doğru söylüyorsun. Haklısın. Altıncı kıtada bize sesleniyorsun
sanki. Gelecek nesle… Bu toprak, toprak değil. Orada ataların yatıyor, ona saygı duy, onu koruyup kolla, kalkınmasına yardım et, diyorsun.
Sonraki üç kıtada, kendi isteklerini dile getiriyorsun sanki. Bütün varlığımı, gerekirse canımı bile veririm ama bu vatanı vermem,
diyorsun. Son kıtada yazdığın gibi bayrağımız ülkemizin semalarında sonsuza kadar özgürce dalgalanıyor ve hep dalgalanmaya devam
edecek. Bizler, bayrağımızı İstiklal Marşımızın bize verdiği o büyük güçle korumaya devam edeceğiz, tıpkı siz atalarımızın yaptığı gibi.
Her söylediğinin apayrı bir yeri var. Özellikle de bunları tek çatı altına toplamak, ahenkle birleştirip kafiyeyle sıralamak çok zor olmalı.
O dönemlerde tüm milletimiz tek bir amaç uğruna ve birlik olarak çabalıyor: Vatanımızı bu kötü durumdan kurtarabilmek. Sen de
onların destanını yazıyorsun. İpe boncuk dizer gibi, tek tek… En sonunda bitiriyorsun yazmayı. O kadar beğeniyorlar ki hiç zorlanmadan
seçiyorlar birinciyi; içimizdeki pes etmeme, daha fazla çabalama ruhunu saklandığı yerden ortaya çıkaran şiiri. Yılmak bilmeyen Türk
milletinin İstiklal Marşı’nı… Sonra dediğin gibi yapıyorsun. Tek kuruşunu bile kendine ayırmadan bağışlıyorsun ödülü. Kitaplarına
almıyorsun bu eşsiz şiiri. Bu şiir benim değil, Türk milletinin, diyorsun. Bu yaptığın asil davranışa ne denir? Fedakârlık, cömertlik?
Aklımda olan hiçbir sözcük bu benzersiz davranışı karşılayamıyor.
Tek bir bütün hâline gelmişti Türk milleti. Bir ağacın binlerce ufak yaprağı gibi. Düşmanlar, kavurucu yaz güneşiydi sanki. Yavaş yavaş
kuruyordu ağaç, yok olmakta olan yurdumuz gibi. Ağaçların yaprakları nem salar. Nem ise yağmuru getirir. Aziz milletimizdeki inanç ve
umut, savaşı kazanmamızı sağlamıştı. Yağmurla kendine gelen ağaç gibi... Bizse ağacın altında yeşeren filizleriz. O yapraklar, güneşten
korumasaydı daha gelişemeden yeni filizler solacaklardı. Evet, savaştayken büyük zorluklar yaşadınız. Bizler, sizlerin sayesinde şu an
aynı zorlukları yaşamıyoruz. Daha iyi günler için kalkınıyoruz. Bizler, filizler gibi kökümüzden aldığımız güçle bayrağımızı en yükseklerde
gururla dalgalandırmaya devam ediyoruz. Aradan tam yüz yıl geçti. Biz marşımızı tüm ülkede gururla, huzurla, inançla okuyoruz. O bize
güç veriyor. Aynı eskiden olduğu gibi… Başarabileceğimiz hissini aşılıyor. Bize böyle güç verici bir miras bıraktığın için teşekkür ederim.
Arkasında senin gibi büyük izler bırakmak isteyen bir çocuk…
Azra KADIKÖY
Bandırma BİLSEM Öğrencisi
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Bandırma, 11.11.2021
Sevgili İstiklal Şairimiz,
Bu mektubu, sana olan minnetimi ve teşekkürlerimi anlatmak için yazıyorum. Tabii, gönül isterdi ki seninle yüz yüze sohbet edeyim. Seni,
vatan şairimizi, yakından tanıyayım. Her gün bana, gençlere, milletimize cesaretle ve hürriyetle “Korkma!” dedirten İstiklal Şairimizle
buluşayım. Olsun. Seni marşımızla, şiirlerinle ve güzel vatanımız için yaptıklarınla tanımak mutluluk ve gurur verici. Bu duygularımı
sana anlatmak için mektup yazmak, sana seslenmek istedim.
İlk önce sana iletmek istediğim müjde şu: Duan kabul oldu. Duan kabul oldu ki bu millet için bir daha başka bir marş yazılmıyor,
yazılmayacak! Bize verilen bu kutsal emanete sahip çıkacak bir nesiliz biz. Bundan emin ol, duan kabul oldu. O kadar vatanseversin ki
yarışma ödülünü istemedin. Millet marşı için ödül olmaz, dedin. Bize bıraktın yazdığın hürriyet marşını. Halka, millete hediye ettin. Bize
güvendin. Askerlerimize destek ve direnme gücü verdin. Senin şiirinle ayakta durdular, senin şiirinle savaştılar. Seninle aynı duyguları
paylaştılar.
Biliyor musun, bizim için İstiklal Marşı güneş gibidir, yuva gibidir. Güneş nasıl yaşam kaynağıysa İstiklal Marşı da bizim hürriyet
kaynağımızdır. Yuva nasıl güven verirse İstiklal Marşı da bize cesaret ve güven verir. Biz törenlerde, bayramlarda İstiklal Marşı’nı gururla
ve sevinçle okuyoruz. Gökteki bayrağın ay yıldızına bakıp söylüyoruz İstiklal Marşı’nı. “Bastığın yerleri ‘toprak’ diyerek geçme, tanı!” ne
kadar da anlamlı dizeler, ne kadar da duygu yüklüler ve çok doğru, tıpkı senin anlattığın gibi. Toprağımızın her karışının ne kadar değerli
olduğunu sen bu marşla hem bize hatırlattın hem de tüm dünyaya duyurdun. O zamanı bize en iyi sen anlattın. Okuduğumuzda da
dinlediğimizde de içimize işliyor tüm dizeler. Vatan sevgisi, o zamanlardan bu zamanlara bu duygularla akıyor.
Tam 724 şiir arasından senin şiirin seçildi. Sen, sadece sen başardın bunu. Acaba nasıl da heyecanlandın, nasıl da sevindin? Ama
biliyorum, kendin için değil, bu vatan ve millet için sevindin. Artık bağımsız bir milletiz. Bayrağımız bu topraklarda özgürce dalgalanmaya
ve marşımız gururla okunmaya devam edecek. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bu sene İstiklal Marşı tam yüz yaşında. Her dizesi Türk
askerinin cesareti kokan, her kelimesinden vatan aşkı taşan, her okunuşunda kalp çarptıran, yüz gülümseten şiir yüz yaşında. İşte, bu
sebeple bu yıl İstiklal Marşı Yılı, istiklalimizin yılı olarak kabul edildi. Senin ve marşının yılı oldu 2021.
Sonsuz şükran ve minnetle...
Sana teşekkür etmek isteyen küçük yüreklerden biri…

Bilim Sanat

Hayrunisa DEĞİRMENCİ
Bandırma BİLSEM Öğrencisi
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KÜLTÜR VE SANAT PENCERESİ
Kenan BÖĞÜRCÜ

İSTİKLAL YOLUNDA

Gerçek bir öykü

1920 YILININ AĞUSTOS AYINDA ANTEP HÂLÂ

KUŞATMA ALTINDADIR. ŞEHRİN SON DURUMUNU
BİR RAPORLA TÜRK ORDU KOMUTANLIĞINA

ULAŞTIRMAK İÇİN MEHMET AKİF İLE İSMAİL ADLI
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FAKAT…

DURUN,

KIPIRDAMAYIN!

İKİ TÜRK CASUSU.

KAHRAMANLARIMIZ

MEHMET KAŞLA GÖZ

GÖTÜRELİM BUNLARI

YAKALANMIŞTIR.

BİR KÜTÜĞÜN ALTINA

KARARGÂHA

FRANSIZ DEVRİYELERİNE

ARASINDA MEKTUBU

SAKLAMAYI BAŞARIR.

FRANSIZ ASKERLERİ CASUS

YAKALADIK DİYEREK İKİ TÜRK

ÇOCUĞUNU KOMUTANLARININ

HUZURUNA ÇIKARIRLAR. MEHMET VE
İSMAİL KONUŞMAYINCA KOMUTAN

SERBEST BIRAKILMALARINI EMREDER.

FAKAT İKİ TÜRK

ÇOCUĞUNUN SERBEST

İŞTE GİDİYORLAR.

BIRAKILMALARI FRANSIZ
ASKERLERİ ARASINDA

HOŞNUTSUZLUĞA YOL
AÇAR.

AKŞAM VAKTİ YOLA ÇIKAN BU

İSMAİL DOKUZ, MEHMET DÖRT YERİNDEN

FRANSIZ ASKERLERİ ACIMADAN

KURTARILIR. ANCAK İSMAİL ŞEHİT OLUR. MEHMET

KAHRAMAN ÇOCUKLARA SİPERDEKİ

YARALANIR. MEHMET HASTANEDE AYAĞI KESİLİREK

ATEŞ EDERLER.

İYİLEŞİNCE ARSLAN BEY'İN MÜFREZESİNDE TEK

AYAĞIYLA İSTİKLAL UĞRUNA MÜCADELE ETMEYE
DEVAM EDER.
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Doruk AKKAŞ
YARIŞMAYA NEDEN KATILMADINIZ?
YAPILAN YARIŞMADA 724 ŞİİR ARASINDA MİLLÎ
MARŞ OLMAYA LAYIK HİÇBİR ŞİİR YOK.

ÇÜNKÜ MİLLÎ MARŞ KARŞILIKSIZ
YAZILMALIDIR. PARA ÖDÜLÜ
OLDUĞU İÇİN KATILMADIM.

BÖYLE BİR ŞİİRİ ANCAK MEHMET ÂKİF
YAZABİLİR.

O ZAMAN ÖDÜLÜ HAYIR
KURUMUNA BAĞIŞLARSINIZ.

KORKMA SÖNMEZ BU ŞAFAKLARDA YÜZEN AL
SANCAK…

…HAKKIDIR HAKK'A TAPAN MİLLETİMİN

Bilim Sanat

İSTİKLÂL.

…VE İSTİKLÂL MARŞI KABUL EDİLDİ.
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Mehmet Âkif Ersoy’u Anlatan Çocuk
Kitaplarına Bir Bakış
Mehmet Âkif Ersoy, gerek İstiklal Marşı ile gerek Safahat'taki şiirleriyle ve gerekse
düz yazılarıyla toplumumuzu etkilemiş önemli bir şairdir. Böylesi önemli bir
şahsiyetin çocuklarımıza ve gençlerimize tanıtılması elzemdir.
Mehmet Âkif Ersoy’un hayatına baktığımızda çocuklara karşı derin
bir sevgisi olduğunu görürüz. Şiirlerinde de çocuk konusuna farklı
açılardan değinmiştir. Bu büyük şairin eserleri incelendiği zaman
onun dönemine ışık tutan, sorunlara çözüm önerileri sunan,
hürriyet âşığı, toplumun dertlerini görerek onları en derinden
hisseden, arzuladığı toplumun nasıl olması gerektiğini
dile getiren, gençliğin neden önemli olduğunu anlatan,
eğitime büyük önem veren, ahlaklı bir gençliği her
şeyin üstünde tutan, toplumun olumsuz yönlerini
sert bir şekilde eleştiren, doğruları söylemekten
asla çekinmeyen, inandığı yolda çalışan bir kişi
olduğu karşımıza çıkar.
Böylesi önemli bir sanatkâr ve fikir adamının
çocuklara anlatılması çok önemlidir. Bu yazıda
Mehmet Âkif Ersoy ile ilgili yazılmış çocuk
kitaplarına kısaca değineceğiz. Elbette bunlar
dışında İstiklal Marşı ve Safahat hikâyeleri
etrafında pek çok çocuk ve gençlik kitabı
yazılmıştır. Ancak burada sadece Mehmet Âkif
ile ilgili kurgusal kitaplar ele alınacaktır. Âkif
ile ilgili çocuk kitaplarının fotoğraflarını
paylaşacak
ve
kitapların
tanıtım
yazılarından kısa örnekler vereceğiz.
MEHMET ÂKİF ERSOY VE ZEKAİ
Şeyma ASAL / Yediveren Çocuk
Zekai, edebiyata ve şiire meraklı bir çocuktur. Bir gün okulda İstiklal Marşı
konulu bir şiir yarışması düzenlendiğini öğrenir. İstiklal Marşı ve Mehmet Âkif
Ersoy hakkında araştırma yapmaya başlar. Araştırması esnasında Profesör Keşşaf
ile karşılaşır. Birlikte zamanda yolculuğa çıkarlar ve İstiklal Marşı’nın yazıldığı
günlere giderler. Zekai, kötü bir adamın Mehmet Âkif’in yazdığı İstiklal Marşı’nı
çalmaya çalıştığını öğrenir. Profesör Keşşaf ile birlikte adamı engellemeye çalışır.
Ama kötü adamı engellemek zorlu bir görevdir.
MEHMET ÂKİF ERSOY
Fatma Çetin KABADAYI / Şiir Çocuk Yayınları

102

Bu kitapla çocuklarımız tarihimizdeki önemli Türk kahramanlarını
tanıyacak, doğruluk, dürüstlük, yardımseverlik, çalışkanlık, iyilikseverlik
gibi olumlu kavramları daha çok benimseyecek; tembelliğin, bencilliğin,
hilekârlığın, yalancılığın zararlarını fark edecek; sağlığın, güvenin,
dostluğun önemini anlayacak; yeni ve farklı karakterlerle kelime dağarcıklarını da geliştireceklerdir.

KÜLTÜR VE SANAT PENCERESİ
İSTİKLAL MARŞI YAZILIYOR
Kolektif / Erdem Çocuk Yayınları
İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Âkif Ersoy nasıl bir hayat sürdü? Çocukluğu, gençliği nasıl geçti? Karakteri
nasıldı? İstiklal Marşı nasıl yazıldı? Millî şairimizin örnek hayatı bu kitapta…
İSTİKLAL MARŞIMIZIN ŞAİRİ MEHMET ÂKİF ERSOY
Osman OKTAY/ Hikmet Neşriyat
Bir milletin "İstiklal Marşı"nı yazmak kolay iş değildir. Milletin dertleriyle
dertlenmeyen, acılarını yaşamayan, sevinçlerini paylaşmayan ve millet adına olup
biten her şeyi benliğinde yaşatmayan, damarlarında dolaştırmayan insan, en büyük
şair de olsa bunu başaramaz.
Her dönem şiirleriyle, cami kürsülerinde ve meydanlardaki konuşmalarıyla,
sohbetleriyle milleti uyardı, millî birlik ve beraberliğin sağlanması için elinden
geleni yaptı. Çanakkale Destanı'nı, Kurtuluş Savaşı öncesi yaşanan acılı günleri
en iyi o dile getirdi. Elbette Türk milletinin İstiklal Marşı'nı da en iyi o yazabilirdi
ve öyle de oldu.
MİLLÎ ŞAİRİMİZ MEHMET ÂKİF
Metin ÖZDAMARLAR / Timaş Yayınları
Kitap bizi millî şairimiz Mehmet Âkif Ersoy'un hayranlık uyandıracak hayat hikâyesine
götürüyor. Çoğu kişi onu sadece İstiklal Marşı'nın şairi olarak bilir. Peki, bu kadar mı?
O bir şair olduğu kadar önemli bir düşünürdür. Kurtuluş Savaşı'nda konuşmaları ile
binlerce insanı Millî Mücadele'ye katkı sağlamaya çağıran, hatta cephede askerlerimize
konuşmaları ile moral veren çok iyi bir hatip, yani konuşmacıdır. Boğaz'ı karşıdan
karşıya geçebilecek kadar profesyonel bir yüzücü, güreşe gönül vermiş bir sporcudur.
On parmağında on marifet olan bu çok özel insanla ilgili öğreneceklerimiz sadece bu
kadar mı? Elbette hayır!
MEHMET ÂKİF VE BEN
Nejla SAKARYA / Genç Nesil
Bu kitapla Mehmet Âkif’i pek çok yönüyle tanıyabilir, zamanda yolculuk ediyormuşçasına keyif
duyabilirsin. Bu yolculukta Âsım da sana eşlik edecek. Âsım kim mi? Belki sen, belki de ben. Âkif’i ve
Âkif’in dönemini keşfe hazırsan, sayfalar seni bekliyor!
ÂSIM, ÖZLENEN GENÇLİK
Mustafa ÖZÇELİK / Nar Genç

Bu kitapta günümüz gençlerinin yeni Âsımlar olabilmek adına neleri bilmeleri ve neleri yapmaları
gerektiğini öğrenmek için gittikleri bir tatil kampında yaşadıkları olaylar yer almaktadır. Kitabı okuyunca
anlıyoruz ki ülkemizde yeni Âsımlar yetişmeye devam etmektedir.

Tarık AKSOY
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, Bolu BİLSEM

Bilim Sanat

Âsım, Mehmet Âkif’in ülkenin geleceği için umut bağladığı vatansever, çalışkan, eğitimli ve
yüksek karakterli gençliğin adıdır. Bu nesil, dün Çanakkale’de destan yazdı. Savaş bittikten sonra
da ülkenin kalkınması için çalıştı. Bugün de böyle bir gençliğe ihtiyacımız var.
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Âkif'in Bilinmeyenleri
Ali YILDIZ*

• Mücadeleci, boyun eğmeyen,
ne olursa olsun sözünde duran
güçlü bir karakterdi.
• Çok iyi bir yüzücüydü, Boğaz'ı
defalarca yüzerek geçtiği bilinir.
• Çok başarılı bir öğrenciydi.
İstanbul İdadisinde hocası
olan Muallim Naci, Mehmet
Âkif hakkında; "Bu çocukta
gördüğüm cevheri, kimsede
görmedim." demiştir.
• Baytarlık bölümünü birincilik
ile bitirdi.
• Dil derslerine çok büyük ilgi duydu
ve Arapça, Farsça, Fransızcada
hep birinci oldu. Bu üç dilin de
farklı lehçelerine hâkimdi.
• Mezuniyetten sonra altı ay içinde
Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek
hafız oldu.
• En çok etkilendiği eser
"Bostan" ve "Gülistan" idi.
• Babasından da birçok ilim
aldı. Babası vefat edene kadar
"Ragif" ismini kullanmıştır.
Alp ARSLAN
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• Atının ismi Doru idi.
• Dergi yazılarında ve İstanbul'da
verdiği vaazlarda İslam birliği
görüşünü savundu ve Fatih
Camii
kürsüsünde
yaptığı
konuşmada
halkı,
vatanı
savunmaya çağırdı.
• Harbiye
Teşkilat-ı
aldı.

Nezaretine
Mahsusa'da

bağlı
görev

• I. Dünya Savaşı yıllarında
Berlin'e
gitti.
İngilizlerle
birlikte
Osmanlı'ya
karşı
savaşırken
Almanlara
esir
düşen Müslümanların kampında incelemeler yaptı ve
onları aydınlatmaya çalıştı.
Burada yaşadıklarını Berlin
Hatıraları'nda anlattı.
• Osmanlı'ya
karşı
savaşan
Müslümanlara yazdığı Arapça
beyannameler cephelere uçaklardan atıldı.
• İstanbul'a döndükten sonra
teşkilat tarafından Arabistan'a
gönderildi. Görevi Arapları
Osmanlı'ya karşı kışkırtan
ve
İngiliz
propagandası
yapanlarla mücadele etmek

için
"karşı
propaganda"
yapmaktı. Çanakkale zaferinin
haberini burada aldı ve
büyük bir sevinçle Çanakkale
Şehitlerine adlı şiirini yazdı.
• Batı'nın çalışkanlığına hayrandı. Görevli olarak Berlin’e
gittiğinde onların ne kadar
disiplinli çalıştıklarını görür,
bizim üzerimize neden ölü
toprağı serpildiğini merak
eder, neden biz böyleyiz, der ve
üzülürdü.
• Kurtuluş Savaşı sırasında Âkif;
İstanbul, Kastamonu, Balıkesir
gibi illerdeki farklı camilerde
vaazlar verdi. Verdiği vaazlarda
sürekli olarak halkı işgalci
düşmana karşı direnişe çağırdı.
Bu vaazları bastırılıp dağıtıldı.
• Vaazlarında hareket noktasını
genellikle
Kur'an-ı
Kerim
ayetlerinden alırdı. Kur'an-ı
Kerim’e Türkçe meal yazabilecek kadar Arapçaya ve dinî
bilgilere hâkimdi.
• Millî Eğitim Bakanı Hamdullah
Suphi Bey, Hasan Basri Bey'e
rica ederek Âkif'i ulusal marşı
yazmaya ikna etti. Başlangıçta
500 liralık ödül yüzünden kabul
etmese de en güzel şiiri Âkif'in
yazacağı kanısı mecliste hâkim

olduğu için ikna çalışmaları
sonucunda kabul etti.
• İstiklal Marşı, 17 Şubat günü
Sebilürreşad ve Hâkimiyet-i
Milliye'de yayımlandı. Ödül
olarak verilen 500 lirayı Hilal-i
Ahmer (Kızılay) bünyesinde
olan, kadın ve çocuklara iş
öğreten ve cepheye elbise
diken Kızılay Dar-ul Mesai'sine
bağışladı.
• Bir süre yazlarını İstanbul'da,
kışlarını ise Mısır'da geçirdi.
17 Haziran 1936'da İstanbul'a
döndü ve 27 Aralık 1936'da
Beyoğlu'nda bulunan Mısır
Apartmanı'nda hayatını kaybetti.
• Edirnekapı Şehitliği'ne büyük
bir
kalabalık
nezaretinde
cenazesi
getirilen
Ersoy,
kefenine Türk bayrağı sarıldıktan sonra gömüldü. Ersoy'un
defin işlemi ise Tevetoğlu'nun
anılarında
şöyle
aktarılır:
“Bütün bir milletin dileği
olan bu düşünce ile ebediyet
yolcusunu en sevdiği bayrakla
sardım ve uğurladım..."
• Şiirleri ölümünden sonra yedi
kitapta toplandı. Düz yazıları
ise daha sonra kitaplaştırıldı.

Bilim Sanat

• Teftiş için dört yıl Rumeli,
Anadolu,
Arnavutluk
ve
Arabistan'da bulundu.
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Sayılarla Mehmet Âkif
Enes DİNÇER*
Enes DİNÇER*

4
5

yaşında Sultan II. Abdulhamid’in “yeni bir nesil yetiştirmek” efkârı
neticesinde yenilediği eğitim sistemine dahil olarak okula başladı.

7
7

vasfı annesinden aldı:
Duyarlılık, Sağduyu, Ülküye Adanış, Şairlik

vasfı babasından aldı:
Ataklık, Mücadele Ruhu, Yılmazlık, Gözüpeklik,
Korkmazlık, Dönmezlik, Ümitvar Oluş

ayrı kitap halinde manzum eserler yayımlamıştır: Safahat, Safahat:
Süleymâniye Kürsüsünde, Safahat: Hakkın Sesleri, Safahat: Fatih
Kürsüsünde, Safahat: Hâtıralar, Safahat: Âsım, Safahat: Gölgeler

20
35

yaşında önceliği aksiyon olan, düşüncenin ertelendiği devrimi ve
devlette oluşan büyük boşluğu yaşadı, kaçmadı. Fikirleriyle yön
vermek için devrimden 35 gün sonra Eşref Edip ile Sırat- ı Müstakîm
dergisini yayımladı.

50
50

makalesi Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad’da
yayımlanmıştır.

tercüme eseri kitaplaştırılmıştır: Müslüman Kadını-Kâsım Emin, Hanoto'nun Hücumuna
Karşı Şeyh Muhammed Abduh'un İslâm'ı Müdâfa'ası, İslâmlaşmak- Said Halim Paşa,
İslâm'da Teşkîlât-ı Siyasiyye- Said Halim Paşa, Anglikan Kilisesine CevapAbdülaziz Çâvîş, İçkinin Hayât-ı Beşerde Açtığı Rahneler-Abdülaziz Çâvîş.

57
63
Safahat

yaşında veterinerlik fakültesinden mezun oldu.

tefsir yazısı kaleme almış, bunların tamamını
Sebilürreşad’da yayımlanmıştır.

yıl sürecek hayata 1873’te İstanbul’un kalbinde -Fatih’tegözlerini açtı.

11.240 mısradan 108 manzumeden ibarettir.

*Matematik Öğretmeni, Sinop BİLSEM
Kaynakça:
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Alaattin CEREN

Mehmet KAYA

Yusuf ÖZCAN

Diyarbakır BİLSEM Sınıf Öğretmeni

Manisa Salihli BİLSEM Görsel Sanatlar Öğretmeni

Mehmet Âkif Kültür Evini
ziyaret etmek için karekodu
okutunuz.

Mehmet Âkif Evi ve müzesini
ziyaret etmek için karekodu
okutunuz.

Bilim Sanat

Bolu BİLSEM Sınıf Öğretmeni
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Sıla BAŞER
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Nursel YILDIZ

Zeynep SAYKAL

Zeynep YILDIZ

Seher Elif
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ŞİMŞEK

Esra GÜNESEN

Zeynep KARADUMAN
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Ş

Kibele DEMİRBA
Esila DEVİREN

Nida Asya AKDEMİR

Azra BAKMAZ

Selen SİNCAN

Bilim Sanat

Ecrin METEKOĞLU

111

AHDE VEFA

BİLSEM

*Elif İNCE

güzel bir duyguyken bir de insanların ona değer
verdiğini görmek bana büyük bir haz veriyordu.
Farklı insanlarla tanışmak, başka projeleri
dinlemek, yaşıtlarımızın neler yaptığını görmek
şimdiye dek yaptıklarımızdan çok daha iyilerini
yapabileceğimize inanmamı sağlamıştı.

İlkokul ikinci sınıftayken bir gün öğretmenimiz
sınıfa geldi ve Bilim ve Sanat Merkezi sınavlarına
gireceğimizi söyledi. BİLSEM’in ne olduğunu, orada
tam olarak ne yapacağımızı anlamamıştım fakat yine
de sınavlara girdim. BİLSEM sürecim böyle başladı.
Uyum dönemiyle birlikte çeşitli derslere giriyorduk.
Bu, çoğu zaman bana eğlenceli bir aktivite gibi gelse
de özellikle ilkokulda ve ortaokulun başlarında okul
çıkışında veya hafta sonu evde oyun oynamak yerine
BİLSEM’e gitmek bana çok zor geliyordu. Yıllar
geçtikçe aslında ne kadar çok vaktimin olduğunu ve
BİLSEM’e gitmenin bana neler kattığını düşünmeye
başladım. Çünkü okuldaki gibi kitaplarımız
defterlerimiz değil, deney yaptığımız farklı farklı
malzemelerimiz vardı. Her sene aldığımız dersler
ve yaptığımız çalışmalar değişiyor, gelişiyordu.
Yapıyor, bozuyor, üretiyorduk.
Benim için BİLSEM’in kıymetini gerçekten idrak
ettiğim ilk an gittiğimiz bir proje yarışmasıydı. Bir
proje yapmıştık ve insanlar fikrimizi dinlemeye
geliyordu. Başta sadece bir fikir olan projenin şekil
alıp karşımda durması tarif edemeyeceğim kadar

*Düzce BİLSEM Mezunu
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Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü Öğrencisi

Bunları neden anlattığımı soruyor olabilirsiniz.
Eğitim gördüğümüz bu kurumlar ve orada yaptığımız
faaliyetler, 2021 yılında bile pek çok öğrenci için
apayrı bir dünya. Gittiğimiz okullarda aldığımız
eğitimler bizleri geliştirmiş, bugünlere getirmiş olsa
da imkân ve ortam sağlanınca keyifli, kalıcı öğrenim
görme fırsatı ve uygulamalı eğitim modeliyle hangi
alanlara ilgimiz olduğunu fark etmeye çalışmak ne
yazık ki ülkemizdeki her çocuğun, her gencin elde
edebildiği bir şans değil, bunu şimdilerde ancak
anlayabiliyorum.
Sunulan imkânlar günden güne artıyor olsa da
BİLSEM sayıları artırılarak bu ülkede yaşayan
her çocuğa ulaşana kadar çalışmalıyız. Hatta
bunu kurumlar ve makamlardan çıkartıp her bir
vatandaşın misyonu hâline getirmeli; yarının
yetişkinlerini tam bağımsız, müreffeh, güçlü bir
Türkiye için bugünden yetiştirmeye başlamalıyız.
Yazımı teşekkür ederek bitirmek istiyorum.
BİLSEM benim için ülkemizdeki en güzide eğitim
kurumlarından biri. Birlikte geçirdiğimiz tüm süre
boyunca kişiliğimin oluşmasına yardımcı olan
kıymetli öğretmenlerime teşekkür ederim.

AHDE VEFA

YADİGÂR

*Mustafa Buğra ESER

Bayraklarla donatılmış ilkokul camları ya da
pazartesilerin uykulu marşları, hiçbiri değildi bana
istiklali anlatan. Molla Kasım’ın nehre bir hazineyi
dökmesi kadar naçardı bunlar ve fazlasını beklerdi
eminim zulmü alkışlayamayan. Nispeten soğuk
bir mart sabahında, gözlerindeki ateşle ısındığım
BİLSEM öğrencileri önünde, sunmakta zorlandığım
bir anma programında, Tendürek’te vatana feda
olmuş bir şehit eşinin yaşlı gözleriydi benim
bağrımda yanan istiklal. Acı bir türküydü ıslığım,
kısılmış sesim ve yüreğim hüzzam... Gönlümdeki
kırıktı istiklal, atiye sığdıramadığım bir mazi ve
çaresizce yürüdüğüm sonu olmayan yollar. Bir
kayboluşun esiriydi o BİLSEM koridorlarında
yankılanan nâlede mahpus ürkek tebessümler.
“Âtiyi karanlık görerek azmi bırakmak…
Alçak bir ölüm varsa, emînim, budur
ancak.”

mazlumun çığlığını, zulmün riyasını bölen bir nesli
Âsım’a gebeyse o koridorlar. Sonu aydınlık yarınlara
çıkan bu sırça dehlizin bir yolcusuydum ben de bana
hiç tasmalık edemezdi altın lale.
Sonradan anladım, bu acının ortak paydası olan
BİLSEM koridorlarına sessiz bir mezuniyet vedası
etmeye yakın: şehidimin makamı filhakika cennet
arkada kalanmış istiklal. “Cehennem olsa gelen
göğsümüzde söndürürüz” diyor ya şair, göğsümüzde
yanan ateşin haresiymiş istiklal. Ve cevval bir
inancın vasiyetnamesiymiş istiklalin marşı;
gidenlere coşkulu bir veda, kalanlara mukaddes bir
dava. Çanakkale’den yadigâr bir savaşı müjdelermiş
bize kalemi Mehmet’in süngüsünce keskin istiklal
şairi:
“Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem
eli.”
Gökkuşağından seçme alelade bir renk değil,
ırmaklar boyunca kan benim bayrağımın rengi.
Damarlarımda akmaya devam eden bu ırmakların
sesi: İstiklal Marşı. Irmağın aktığı yeri bilmeden
okumaksa eksiltir bu şiiri. “Hak namına haksızlığa
ölse tapamayan” bir neslin coğrafyasına akar bu
nehir. Riyanın sığınamadığı, zalimin uğrayamadığı
bir coğrafya... Bir Türk genci olarak bu nehrin
döküldüğü coğrafyaya yüzmektir ancak boynumun
borcu. Aldığım ilim, okuduğum kitap ve belki
kurduğum hayaldir benim savaşım; kazanacağım
muhakkak, İstiklal Şairi de aşikâr bir tebessümle
diyecektir eminim:

Hürriyetime lekedir benim ye’se yapışmak; hele
“Nesilmiş gerçekten.”

Bilim Sanat

Aktan
şaşmaz
bırak
değsin yere alnı, mağrur
ki sırtı yerlere düşman
ve aşmaz bir süngü
silahı, atmıyorsa istiklale
göğsündeki iman. Cennetin yolunda kurulan bir
hayalin ürünü bu bastığım
toprak, bir inancın bedeli
bu göklerdeki bayrak;
kudretli bir sitem benim istiklalimin marşı ve
kusursuz bir feda belki de şairinin naaşı...

*Yüksel Bahadır Alaylı BİLSEM Mezunu,

AGÜ Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi Öğrencisi
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AHDE VEFA

Benim İçin BİLSEM

*Zeynep KILIÇARSLAN
Dile kolay… On iki sene geçmiş aradan fakat bu
kurumun kapısından girdiğim ilk gün dün gibi
hatırımda. Ben şimdi yirmi iki yaşında bir genç
kadın olarak BİLSEM’deki ilk günümde insanların
gözlerine baktığımda gördüğüm ışığın ve o küçük
bedenlerden dolup taşan hayallerin izlerini hâlen
ruhumda taşımanın heyecanı içerisindeyim.
Düşüncelerimizin filizlenmeye başladığı yürüdüğümüz yolların ve etkisinde kaldığımız insanların
bizi değiştirdiği ve geliştirdiği ilkokul çağımda bu
ailenin bir ferdi olmak hayatım boyunca en büyük
ayrıcalıklarımdan biri olmuştur.
Söylediğimiz her şeyi can kulağıyla dinleyen, çok
önemseyen hocalarımız; tahta sıralardan bizi kaldırıp bir masanın etrafına toplayarak sandalyelerini
yanımıza çektiğinde öyle güzel bir denge kuruluyordu ki hem çok şey başarabileceğimizi bilecek
kadar kendimize güveniyor hem de tek bir gün kibre kapılıp okuldaki diğer arkadaşlarımızdan önde
olduğumuz yanılgısına kapılmıyorduk.
Bize inanan ve güvenen gözlerin sıcaklığına
alışmıştık. Düşünmek, sorgulamak, üretmek
istiyorduk.
Fen derslerinin yanı sıra edebiyatla, resimle,
müzikle, tiyatroyla tanıştık. Koridorlarımızda hem
piyano sesleri duyulur hem şeker bombası deneyleri
yapılırdı. Sınıflarımızda, laboratuvarlarımızda,
atölyelerimizde heykeller, robotlar... Bizim
elimizden çıkan ve bizim hayal gücümüzle var olan
eserler...
Bahçemizde satranç karolarında seksek oynayarak çocuk oldum. Bilim şenliğinde Marie Curie’yi
canlandırdım, misafirlerimizi karşıladım. Birçok
seyahate çıktım. Olimpiyata katıldım. Hayattaki en
büyük tutkularımdan biri olan tiyatroyla tanıştım,
sahneye çıktım. Şiir ve denemeler yazdım. Tarih,
felsefe alanlarında saatler süren fikir paylaşımların114
*Konya BİLSEM Mezunu,
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi 4.Sınıf Öğrencisi

da bulundum. Matematik
problemleri çözdüm. Arkadaşlarımla bir arada,
görev paylaşımı ve sorumluluk bilinciyle proje üretip TÜBİTAK tarafından
düzenlenen yarışmalara
katıldım. Sodyumun suyla
reaksiyonu deneyini yaparken küçük bir hatamız
sonucu yanmaya başlayan masa örtüsünü söndürmeye de çalıştım.
Uzaktan bakınca birbiriyle bağlantılı görünmeyen
bu anıların ortak noktası ise hiçbir ânını unutmadım.
Büyük bir gururla ‘ben’ dediğim kavramın içini, o
zamandan filizlenen bu aydınlık deneyimlerimle
doldurdum. Öyle yoğun bir aidiyet duydum ki
kendime olan inancım zayıfladığında aynı ailenin
parçası olduğumu bildiğim arkadaşlarıma olan
hayranlığım bana güç verdi. Hayatımın sonuna kadar
“Yapamıyorum, başaramıyorum, beceremiyorum.”
kalıplarını lûgatimden çıkarmak için çabalıyorsam
ve şüpheden, kaygıdan, güvensizlikten uzak
durmayı kendime amaç edindiysem bunda Konya
Bilim Sanat Merkezinin rolü çok büyüktür. Çünkü
ben burada ne iş yaparsak yapalım, ilgi alanlarımız
ne kadar farklı olursa olsun; insanlarla, olaylarla
değil fikirlerle ilgilenmeyi, günden güne daha iyi
olmayı, üretmenin önemini ve kendi zihinlerimize
hapsolmadan,
hocalarımdan
Ümit
Savaş
Taşkesen’in de söylediği gibi, bilgimizi hem engin
hem de derin bir biçimde ilerletmemiz gerektiğini
öğrendim.
Uzun hayat maratonunda her daim ilkeli, başarılı
ve aynı zamanda çok mutlu olabildiğimiz bir ömür
diliyorum. Umuyorum ki hayatın bir yerinde
buluşmalarımızın ardı arkası hiç kesilmez ve bizler
de birbirimizin gözlerinde kendimizi hatırlamaya
devam ederiz.

AHDE VEFA

Aziz

Türk

Milletinin

Kurtuluşa

Olan

Şekilde Anlatan Mehmet Âkif Ersoy’a,

İnancını

En

Güzel

Bu mektubu İstiklal Marşı’nı yazmanızın yüzüncü yılında
aradan geçen bir asra rağmen bu vatan ile ilgili hislerinizi

paylaşan, vatanını en derinden seven bir Türk genci olarak
kaleme alıyorum.

Siz yüz yıl önce bu millete, en çok ihtiyaç duyulan anda
en iyi bildiği şeyi hatırlattınız: Ezelden beri hür yaşadığını
ve

hür

yaşayacağını!

Bu

vatan

uğruna

elinden

gelen

her şeyi yapan halkımıza böyle coşkulu ve içten bir şiir

yazarak verdiğiniz desteğin ne kadar önemli olduğunu
günümüz şartlarında bile hissediyoruz. İstiklal Marşı’nın
yazılış

süreciyle

bile

birçok

insana

ders

verdiniz.

Zor

hayat şartlarınıza rağmen yarışma ödülünü bağışlamanız

millî konulardaki hassasiyetinizi ve içtenliğinizi en güzel
şekilde göstermiş ve örnek olmuştur.
Yazdığınız

her

bir

dizenin

millete

hissettirdikleri,

katkıları paha biçilemez ölçüdedir. Sahip olduğumuz en

büyük değerlerimizin “bayrak” ve “vatan” olduğunu ısrarla
hatırlattığınız için size ne kadar teşekkür etsek azdır.

Sizi ve vatanı için canını ortaya koyan her kahramanı
saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum.

Şeymanur Arslan

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi

Bilim Sanat

Samsun R. K. BİLSEM Mezunu,
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EĞLENEREK ÖĞRENİYORUM
HARFLERLE SUDOKU
Verilen harfleri karelerin içine satırda, sütunda ve bölgede bir kez kullanılacak şekilde yerleştirin.
1. ŞİFRE SÖZCÜK: Sudokunun çözümünü bitirdikten
sonra rakamlarla belirtilmiş karelerdeki harfleri
aşağıdaki tabloda ? yazan yerlere yerleştirin. Alfabedeki
yerlerinde + ise ileriye giderek – ise geriye giderek
verilen şifre sözcüğe ulaşmaya çalışın.
Örneğin: Tabloda 2 numaralı kutucuğa F harfi gelmiş
olsun. Aşağıdaki tabloya yerleştirdiğimizde +5 yazıyor.
Alfabede F harfinden itibaren ileriye sayalım. +1=G
+2=Ğ +3=H +4=I ve +5= İ olacak. Böylece verilen
şifrenin 2 numaralı kutucuğunun İ olduğunu bulacağız.

1

Melike GÜLER OKUR

Harflerle sudoku
bulmacasının
çözümü için
karekodu
okutunuz.

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni,
Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy BİLSEM

İSTİKLAL MARŞI BULMACA

1. İstiklal Marşımızın "Üngör" soy isimli
bestecisinin adı nedir?
2. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Âkif
Ersoy'a babasının verdiği ilk isim nedir?
3. Mehmet Âkif Ersoy'un müze olarak
ziyarete açık olan evi Çanakkale’nin
hangi ilçesindedir?
4. İstiklal Marşımızın kabul tarihi nedir?
5. İstiklal Marşımızın beşinci kıtasının ilk
kelimesi nedir?
6. İstiklal Marşımızın yedinci kıtasındaki
"şüheda" kelimesinin anlamı nedir?
7. Mehmet Âkif Ersoy'un unvanlarından
birisidir.
8. Mehmet Âkif Ersoy'un asıl mesleği nedir?
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İstiklal Marşı
bulmacasının
çözümü için
karekodu
okutunuz.

Yusuf Kağan ÖZER
Öğrenci, Çanakkale BİLSEM

EĞLENEREK ÖĞRENİYORUM
ŞİFRELİ SÖZCÜK AVI
Aşağıdaki kelimeleri soldan sağa veya yukarıdan aşağı gelecek şekilde işaretleyin ve boşta kalan
harfleri soldan sağa doğru şifre kutucuklarına yerleştirin ve şifreyi bulun.
ŞİFRE

Şifreli Sözcük Avı
bulmacasının
çözümü için
karekodu
okutunuz.

HİLAL

TOPRAK

MÜCERRET

CELAL

KEFENSİZ

İZMİHLAL

HELAL

CENNET

HÜRRİYET

ÇATMA

FEDA

KİM

ÇEHRE

HUDA

ARŞ

ÇILGIN

CÜDA

OCAK

ZİNCİR

MABED

KORKMA

AFAK

ŞEHADET

MAHREM

MEDENİYET EBEDİ

HAK

AKIN

VECD

HÜR

VAAT

CERİHAM

ŞÜHEDA

SİPER
Ege Mete ERDEM

HAYDİ BULALIM

Öğrenci, Çanakkale BİLSEM

Bilim Sanat

Kırmızı baloncukların etrafındaki dikdörtgen kutucuklardaki sayıların toplamı baloncuğun ortasındaki sayıya
eşittir. Buna göre verilmeyen toplananları bularak sırası ile alttaki kutucuklara yerleştirelim ve İstiklal Marşımızın Millet Meclisi'nde ulusal marş
kabul edildiği tarihi bulalım.

Bulmacanın
çözümü için
karekodu
okutunuz.

Mehmet Kaan MERCİMEK
Öğrenci, Zeytinburnu Şehitler BİLSEM
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EĞLENEREK ÖĞRENİYORUM
VİGENERE ALGORİTMASI
a

b

c

ç

d

e

f

g

ğ

h

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ı

i

j

k

l

m

n

o

ö

p

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

r

s

ş

t

u

ü

v

y

z

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Kural: Vigenere Algoritmasında
öncelikle
anahtar
kelimenin
şifrelenmiş hâli bulunur. Örneğin
“elma”
kelimesi
yukarıdaki
tabloya göre e=6, l=15, m=16,
a=1 şeklinde olur. Ancak bunları
da sırasına göre birleştirmeliyiz.
Birleştirilmiş hâli ise 615161
şeklindedir. Anahtar kelimenin
şifrelenmiş
hâlini
bulduktan
sonra çözülecek şifreye bakılır.
Mesela şifrelenmiş kelimemiz
“g m b s” olsun. Öncelikle
şifrelenmiş sözcükteki harflerin
tablodaki karşılıklarına bakmamız
gerek. g=8, m=16, b=2, s=22
olur. Bulduğumuz sayı değerlerini
birleştirelim. 816222 ve bu
sayıyı anahtar kelimenin sayı
karşılığından çıkaralım.
Ancak sayıları çıkarırken sayıları
normal çıkarma işlemi gibi
değil, bireysel olarak çıkarmak
gerek. Yani 8-6=2,
16-15=1
2-16=? İşte bu gibi durumlarda
alfabedeki
sayıları
göz
önünde bulundurmalıyız. Türk
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Vigenere
Algoritmasının
çözümü için
karekodu
okutunuz.

alfabesinde 29 harf bulunur. Bunu
biliyoruz. Bizim için önemli olan
bölüm 29 sayısıdır. Yani biz 29
sayısını mod alarak bu çıkarma
işlemini yapacağız. Kısaca 29
sayısını eksilen gibi düşüneceğiz.
İşlemimizi adım adım yapalım.
Birinci Adım: 16-2=14 öncelikle
bu işlemi yapmamız gerekir
çünkü zaten 16'dan 2 her
hâlükârda çıkacak. İkinci Adım:
29-14=15 işlemini yapacağız.
Zaten 29 sayısını eksilen gibi
düşüneceğiz, demiştik. Üçüncü
Adım: Cevabımızın 15 olduğunu
öğrendik ve devam edelim. 221=21 işlemimizle bitirdik ve şimdi
sayıları sırasıyla birleştirelim.
Cevabımız
211521
oldu.
Dördüncü Adım: Şimdi tablodan
karşılıklarına bakalım: 2=b, 1=a
15=l, 21=r anlamlı olmadığını
gördük. Demek ki "r" harfini
çıkarma işlemi yaparken hata
olmaması için ekstra koymuşlar.
O zaman cevabımız "bal" oldu.
Anlamlı bir sonuca ulaştık. Ancak
şifrenin hane sayısı anahtar

kelimenin
hane
sayısından
fazla olursa ne yapılmalı? İşte
o zaman yapacağımız işlemler
değişmekte. Bir örnek verelim,
y m ç n a ile kodlanmış bir şifre
olsun. Karşılık gelen sayılar;
y=28, m=16, ç=4, n=17, a=1
şeklindedir,
birleştirelim
ve
sonucumuz 28164171 oldu.
Bir önceki örnekteki işlemleri
uyguluyoruz
ancak
burada
doğru sonucu bulmak için küçük
bir farklılık yapmak gerekiyor.
Diyelim ki çözmemiz gereken
şifre 5 basamaklı ancak anahtar
kelime 4 basamaklı. Böyle bir
durumda çıkaramayız çünkü
basamak (hane) sayısı eşit
olmak zorunda ancak burada
değil. Bu durumda anahtardaki
basamaklar tekrar yazılır. Yani
elma şifresi "elmae" şeklinde
yazılır çünkü başa döndük ve
tekrar "e" harfi geldi. Bunlara
karşılık gelen sayıları bulup
çıkardığımızda cevabı "sanat"
olarak bulacaksınız.

Azra SEVİLMİŞ
Öğrenci, İzmit BİLSEM

EĞLENEREK ÖĞRENİYORUM
ŞİFRELİ BULMACA ‐ İSTİKLAL MARŞI
Merhaba arkadaşlar, şifre bulmacamız İstiklal Marşımızla ilişkili sözcüklerden oluşuyor. Sadece
soldan sağa doğru dizilmiş sözcüklerdeki her sayı bir harfi temsil ediyor. Bu sayıların içine bir de
şifre gizlenmiş. Bakalım şifreyi bulabilecek misiniz?

A

B

C

Ç

D
Ö

E
P

F
R

G
S

Ğ
Ş

H
T

U

I

İ
Ü

J
V

K
Y

L

M

N

O

Z

Bilim Sanat

ŞİFRE

Şifreli
Bulmacanın
çözümü için
karekodu
okutunuz.

Ece KURT
Öğrenci, Zeytinburnu Şehitler BİLSEM
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EĞLENEREK ÖĞRENİYORUM

Matematik Köşesi

1
Şekilde kesişen 5 çember
9 bölge oluşturmaktadır.
1’den 9’a kadar olan sayıları bölgelere öyle yerleştirin ki her bir çemberin
içindeki sayılar toplamı 11
olsun.
Buna göre şekilde gördüğünüz ? olan yere hangi
sayı gelmelidir?

2
122333444
455555
666666777
777788
888888…..
şeklinde
yazılan say
ının 1000.
rakamı kaç
tır?

3
ki şekli
Aşağıda erinden 4
üz
çizgiler
ya ayıra
a
ç
r
a
p
it
eş
iniz?
bilir mis

Örnek:
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EĞLENEREK ÖĞRENİYORUM

4
Yandaki birim karelerden oluşan şeklin içine
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
sayılarını öyle yerleştirin
ki ok yönündeki sayıların
toplamı eşit olsun.

5
Aşağıdaki tabloya sağdan
sola ve yukarıdan aşağıya doğru 7 tane 4113,
5341,4514, 5343, 1431,
3554, 3511 sayılarını öyle
yerleştirin ki kayıp olan 8.
sayıyı bulun.

Bilim Sanat

Örnek: 9877, 8799,
7897, 8788, 9878,
7998, 7978 sayıların
verilip kayıp sayı istenseydi cevap 8787
olacaktı.

Matematik Köşesi
bulmacalarının
çözümü için
karekodu
okutunuz.

Ali Fuat Urhan
Matematik Öğretmeni, Emine Emir Şahbaz BİLSEM
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ETKİNLİKLER

Bayrak Deneyi
Gerekli Malzemeler:

rcam
• Dikdörtgen bo
suyu
• Kırmızı lahana
• Sirke

ası veya
• Silikon tabanc
ı
yapıştırıc
• Pipet

• A4 kâğıdı

• Limon

Deneyin Yapılışı
Kırmızı lahanayı doğrayıp
1 litre sıcak su içinde bekletelim. Daha koyu renk
oluşmasını istersek bu karışımı bir süre kaynatalım.
3 cm uzunluğunda iki pipet parçası keselim. Bu pipet parçalarını borcamın
içine silikon tabancası ile
yapıştıralım. A4 kâğıdına
ay ve yıldız çizip keselim.
Kestiğimiz ay ve yıldızı borcamın içindeki pipetlerin
üzerine
yapıştıralım.
Önceden hazırladığımız mor
lahana suyunu borcamın

içine dökelim. Bu sıvının
üzerine limon suyu ve sirke
ekleyerek renk değişimini
gözlemleyelim.
Doğal İndikatörler
İndikatörler, pH belirteçleri olup kimyasal tepkimeler sırasında maddenin
fiziksel yapısında renk değişimi gibi farklılıklara sebep
olan organik bileşiklerdir.
Doğal indikatörler çözelti
hâline getirilip hidrojen
iyonları yoğunlaştırıldığında
renk değişimi gözlenmeye

başlanır. pH değeri değiştikçe renk değişimi devam
eder.
Kırmızı lahana doğal indikatörler içinde sayılabilecek
bir bitkidir. pH değeri yaklaşık 7 olan ortamlarda kırmızı lahanadan elde edilecek çözelti mor olur. Kırmızı
lahana yaprağını kaynatıp
içine sodyum bikarbonat
eklersek suyun pH değeri 7
ve 7'nin üzerine çıkacağı için
lahana yaprakları mordan
maviye dönüşür. Eğer suya

toz sabun ilave edilirse
suyun pH değeri 8'in üzerine çıkar. Kırmızı lahana ile kaynatılan su yeşile
dönüşür. Kırmızı lahana
ile kaynatılan suya sirke
eklendiğinde suyun pH değeri 7'nin altına düşer ve
kaynatılan yaprağın suyu
kırmızı ve tonlarında olur.
Kırmızı lahanaya rengini
veren ve farklı asit baz ortamlarda renginin değişmesine neden olan antosiyanin pigmentidir.

Melike KAYSAL
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Öğrenci, Dumlupınar BİLSEM

ETKİNLİKLER

Haiku
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2021 yılının İstiklal Marşı Yılı ilan edilmesi sebebiyle Yasemin
Karakaya BİLSEM olarak destek öğrencilerimiz arasında Mehmet Âkif Ersoy'u anlatan haiku şiir yarışması
düzenledik. Yarışmaya başvuran öğrencilerimizden Göktürk Kağan Şahan, Ahmet Alp Erdoğan, Boran
Zahir Söylemez’ in anlam dolu haikuları ilk üçe girmeyi başardı.
Haiku Şiir: Japon şiir tekniklerinden biridir. Dünyanın en kısa şiir türüdür. Sadece üç mısradan oluşur. İlk
mısra 5 hece, ikinci mısra 7 hece ve son mısra 5 hece olmalıdır.

48 SAAT
Yeniden doğdu
Âkif’in kaleminden

BİR MİLLETİN SESİ

Şehitlerimiz.

Korkma dedin sen

Göktürk Kağan ŞAHAN
Yasemin Karakaya BİLSEM

Gücümüze güç kattın,
Umutlandırdın.
Boran Zahir SÖYLEMEZ
Yasemin Karakaya BİLSEM

ASIM’IN NESLİ
Mehmet Âkif sen,
Kalbimde bir şiirsin
Bana güç veren.

Bilim Sanat

Ahmet Alp ERDOĞAN
Yasemin Karakaya BİLSEM
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