D›ﬂ Ticaret Bülteni

Mehmed Akif Ersoy ve
‹stiklal “‹stikbal” Marﬂ›m›z

1970’li senelerin baﬂ›nday›z. Üniversite ö¤rencisiyim. Okulumuzun talebe derne¤inde sosyal faaliyetlerde bulunuyoruz. Derne¤imizin de çat›s› alt›nda bulundu¤u “M‹LL‹ TÜRK TALEBE B‹RL‹⁄‹”ne her f›rsatta gidiyor, bilgileniyor, hayat ve ideolojik olarak kuﬂan›yor ve geliﬂiyoruz. Okul derne¤imizin bir kongresinde derne¤imiz seçime “‹ST‹KBAL GURUBU” olarak kat›lm›ﬂt›. Tabii ki Bu ismi
‹stiklal Marﬂ›m›zdan nazire olarak kararlaﬂt›rm›ﬂt›k.
Bendenizin; bundan sonra, daha evvel senelerce
her hafta sonu ve baﬂ› ezbere okudu¤umuz ‹stiklal
Marﬂ›m›z› daha farkl›, deruni, ihtiva etti¤i muhtevaya müdrik olmaya çal›ﬂmak gibi bir dersi de olmuﬂtu. Tabii evvela “Safahat”› al›p baﬂucu kitab› yaparak iﬂe baﬂlam›ﬂt›k. Seneler senesi okumaktan b›kmad›¤›m›z, her okudu¤umuzda mutlaka yeni bir
ﬂeyler ö¤rendi¤imiz bir kitap olmuﬂtu Safahat. Bültenimizin editörlerinden sevgili ye¤enim ‹smail Ammar bu say› için “Akif ve ‹stiklal Marﬂ›” isimli bir
“makale” istedi¤i zaman çal›ﬂmaya baﬂlad›m. O¤lum Muhammed Talha’dan kütüphaneden Safahat› getirmesini istedim. Getirdi¤i kitap benim ilk Safahat›md›. Ve üzerindeki tarih ve imza 1971 senesini gösteriyordu.
‹ﬂte “Çanakkale ﬁehitleri”
‹ﬂte “As›m”,
‹ﬂte “Zülmü Alk›ﬂlayamam”
‹ﬂte ”Küfe”
‹ﬂte ”Köse ‹mam”
‹ﬂte Bir zamanlar biz de millet….”
Ve ‹stiklal Marﬂ›….vb.
Evet, bu ve bunun gibi okumaya baﬂlad›¤›n›z
zaman sizi içerisine çeken sade, yal›n eserler cemi “SAFAHAT”
Burada bir notu da gururla aktarmal›y›m ki tarihe ﬂahitlik etsin:
Bizim kuﬂa¤›m›z, neredeyse tamam› ‹stiklal
Marﬂ›m›z› 10 k›tas›yla ezbere bilirdi.
ﬁimdi, üstad›n hayat hikayesi, kariyeri ve siyasi, idari kimli¤i ile yapt›¤› çal›ﬂmalara bakal›m;
Mehmed Akif 1873 y›l›nda ‹stanbul'da Fatih’te
Sar›güzel’de do¤du. Annesi Emine ﬁerife Han›m, babas› Temiz Tâhir Efendi’dir. ‹lk tahsiline Emir Buhâr›
Mahalle Mektebi’nde baﬂlad›. ‹lk ve orta ö¤renimden
sonra Mülkiye Mektebi’ne devam etti. Babas›n›n vefât› ve evlerinin yanmas› üzerine mülkiyeyi b›rak›p
Baytar (Veteriner) Mektebi’ni birincilikle bitirdi.
Zirâat nezâretinde baytar olarak vazife ald›.
Üç dört sene Rumeli, Anadolu ve Arabistan'da
bulaﬂ›c› hayvan hastal›klar› tedâvisi için bir hayli
dolaﬂt›. Bu müddet zarf›nda halkla temasta bulundu. Âkif'in memuriyet hayat› 1893 y›l›nda baﬂlar
ve 1913 târihine kadar devam eder.
Memuriyetinin yan›nda Ziraat Mektebi’nde ve
Dârülfünûn'da edebiyat dersleri vermiﬂtir.
1893 senesinde Tophâne-i Âmire veznedâr›
M. Emin Beyin k›z› ‹smet Han›m’la evlendi.
1908'de ‹kinci Meﬂrutiyetin ilan›yla ﬂiirleri S›rât-› Müstakîm mecmuas›nda yay›nlan›r.

1920 târihinde Burdur Mebusu olarak Birinci
Büyük Millet Meclisine seçildi.
17 ﬁubat 1921 günü ‹stiklâl Marﬂ›'n› yazd›.
Meclis 12 Martta bu marﬂ› kabul etti.
1926 y›l›ndan îtibâren M›s›r Üniversitesi’nde
Türkçe dersleri verdi. Bu s›rada Kur'ân-› Kerîm tercümesiyle de meﬂgul oluyordu, fakat siroz hastal›¤›na tutuldu. Lübnan'a gitti.
A¤ustos 1936'da Antakya'ya geldi. M›s›r'a
hasta olarak döndü.
Daha sonra ‹stanbul'a geldi. Hastanede yatt›,
tedâvi gördü. Fakat hastal›¤›n önüne geçilemedi.
27 Aral›k 1936 târihinde vefat etti. Kabri ‹stanbul
Edirnekap› Mezarl›¤›ndad›r.
Mehmed Akif Ersoy ile alakal› olarak bu makaleyi yazmaya baﬂlad›¤›m zaman, kaynak
araﬂt›rmas›na baﬂlad›m. Gördüm ki, gerek internet siteleri, gerekse yaz›l› bas›n› ve kitaplar› tarad›¤›mda yaz›n›n hacmi gittikçe büyüyor. Bir
yerde durarak ancak karﬂ›n›zdaki kadar k›sa bir
makale haz›rlamaya çal›ﬂt›m.
Üstad, hakk›nda çok fazla de¤erlendirme yap›lm›ﬂ nadir edebiyatç›lar›m›zdan birisidir. ﬁimdi
bu de¤erlendirmelerden baz›lar›n› aktar›yoruz:
• “Tarih-i Edebiyat, Akif’ten Büyük ‹slam ve
Türk ﬂairi tan›maz.” (Cenab ﬁehabeddin)
• “Kendi büyüklerini Akif’in dili ile duyan ve dinleyen Türk cemiyetinin vicdan›, Akif’in de çok tan›d›¤› bu yi¤it millet hiçbir zaman onu unutamaz.”
(H. Ali Yücel)

• “Akif Türk halk›n›n gönlünü terennüm eden
ﬂairdir.” (‹brahim Alaeddin Gövsa)
• “Akif Türk edebiyat›na erkek sesi getiren ﬂairdir.” (Orhan Seyfi Orhon)
• “Akif Türk ‹stiklaline ba¤l› ﬂair.” (M. Turhan Tan)
• “Akif bütün ömrünü Türk bayra¤›ndaki hilalin
ﬂerefini müdafaaya tahsis etmiﬂtir.” (Peyami Safa)
• “Akif Türkçe yaﬂad›kça an›lacak ﬂairdir.”
(Hakk› Süha)
• “Akif’in hayat› daha büyük bir ﬂiirdir.” (Hüseyin Cahit)
• “Akif ideal kahraman›d›r.” (Sadri Ertem)
• “Akif yüksek ahlakl›, riyas›z, samimi bir insand›r.” (Orhan Seyfi)
• “Akif’teki yüksek vas›flar: ‹yi ahlak, içtimai fazilet, sa¤lam ve geniﬂ bir dindaﬂl›k.” (Refik Ahmet)
• “Akif as›rlar›n nadir yetiﬂtirdi¤i bir insan› kamildir.” (Tahir Harimi)
• “Akif diyanet ve Milliyet mefkuresinin meﬂalkeﬂidir(meﬂale).” (Yakup Kadri)
• “Akif büyük Türk ﬂairidir.” (Kaz›m Nami)
• “Bütün kadirﬂinas insanlar Akif’i daima tebcil
ve tekrim edeceklerdir.”(M. Ali Ayni)
• “Akif samimi, imanl›, yüksek ahlakl› bir ﬂairdir.” (Mazhar Osman)
• “Mütarekenin kara günlerinde do¤acak istiklal
güneﬂini Akif terennüm etmiﬂtir.” (Fahrettin Kerim)
• “Akif gençli¤in kalbine gömülmüﬂtür.” (N. Salih)
• “‹nanan, inand›¤›ndan dönmeyen ve öyle
ölen Akif sessiz bir karakter adam›d›r.”(Fethi Tevet)

• “Safahat›n alt›nc›s› -ki müellifi As›m ünvan›n›
vermiﬂ- edebiyat›m›zda muadili olmayan bir abide tan›makla tereddüt, etmiyorum.” (Cenab ﬁahabeddin)
• “Akif o kitapta. (As›m’da) bilhassa Çanakkale’nin tasvirine ait sahifelerde Mehmedçi¤in türbesine yapt›¤› haﬂmetli abidede, bize yaln›z kendi
ﬂiirinin son zirvesini de¤il, ayn› zamanda edebiyat›n›z›n da en mühim irtifalar›ndan birini vermiﬂtir.”
(‹smail Habip. Edebi Yeniliklerimiz.)
• “ﬁehitlerin lisan›ndan: Bizler Çanakkale, Filistin,
Kafkas, ‹nönü, Dumlup›nar, Sakarya ﬂehitleriyiz. K›z›l ve tertemiz kanlar›m›z› yurdumuz u¤runa ak›tarak
ebediyete kavuﬂtu¤umuz günden beri, bu m›sralardan (Çanakkale ﬂiirindeki m›sralardan) baﬂka bizim
hakk›m›zda hangi Türk ﬂairi bir destan yazm›ﬂt›r?
(Ercüment Ekrem. Son Posta: 3 Temmuz 936).
• “‹stiklal Harbinin en heyecanl› anlar›nda ufuklardan akseden top sesleri onun bu ruhi ihtiyac›n›
karﬂ›lamakta en coﬂkun bir musiki tesiri yapt›. ‹stiklal Marﬂ›n›n baz› sat›rlar›nda bu gürlemelerin kaybolmaz tarrakalar› var. Daha önce Çanakkale için
de ayn› duygularla destani bir ﬂiir yaratan Mehmed
Akif, bütün eserleri yok olsa, yine bunlarla ebedi
kalacak bir ﬂair vasf›n› kazanm›ﬂt›r.
• Feveranl› anlar›nda onun diliyle kendi büyüklerini duyan ve dinle yen Türk cemiyetini vicdani, onunda çok tan›d›¤› bu yi¤it millet, kendisinin herhangi bir
faziletine, fedakarl›¤›n› hitap eden insan› asla unutmaz.”(Hasan Ali Yücel. Akﬂam: 4/Kanunusani 937).

• “Hiçbir Türk ﬂairi felaketlerimize Akif kadar
içli, derin a¤lamad›.” (Ali Nihat Tarlan)
• “‹stiklal Marﬂ›n›n her m›sra›, inﬂad (okunurken) edilirken dahi, Milli heyecanla titreyen yüreklerimize hala alev ve kanla çizilen birer ﬂiirdir. ‹nsan
yaln›z bunun için bu adama haks›zl›k ederken içi
s›zlar. Akif’in ﬂiiri iman›ndan do¤du.” (Doktor ‹hsan)
• “‹stiklal Marﬂ› Türk çocuklar›n›n ninnisidir.
Türk; askerleri her akﬂam güneﬂ ufuklar›n arkas›na
çekilirken Akif’e sevgiler yolluyor. ‹stiklal Marﬂ› ﬂairi
yurt ve millet aﬂk›n›n timsalidir, sembolüdür. Onun
için onu ruhumuzla, can›m›zla seviyoruz ve tekrim
ediyoruz. Bu sevgi ve hürmet, devirden devire, nesilden nesile intikal edecektir.” (Hasan Ali Türker)
• “Kendisiyle ilk tan›ﬂt›¤›m dakika, ‹ttihat ve
Terakki’ye girerken Akif’te gördü¤üm müthiﬂ seciye ve salabete hayran kald›m. Tahlif edilece¤i s›rada yeminin ﬂeklini görünce ‘bila kaydü ﬂart cemiyetim emirlerine itaat’ kayd›n›n kald›r›lmas›n›
teklif etti ve ﬂu sözleri söyledi: Ben Cemiyetin yaln›z emri marufuna bi’at ederim. Mutlak suretle söz
veremem ve yemin edemem. Bu hadise cemiyet
dahilinde bir çok münakaﬂay› mucip olduktan
sonra, nihayet yemin tarz›n›n tadiline sebep oldu.”(Rasathane müdürü Fatin)
• “Hiçbir ﬂair Akif kadar, oldu¤u gibi görünmek
cesaretini kendinde bulamam›ﬂ, sözüne özüne bu
derece uydurma¤a muvaffak olamam›ﬂt›r. Eserlerinde görülen samimilik bundand›r. Ve manzumelerinin
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en ileri vas›flar›ndan biri de ﬂüphesiz budur. ‹nand›¤›n› ve hak bildi¤ini dosdo¤ru söylemekten ve karﬂ›s›ndakine de inand›rmak istemekten gelen bu samimili¤idir ki onun manzumelerine coﬂkun bir belagat›n heyecan›n› koymaktad›r.” (Agah S›rr› Levend–Edebiyat
Tarihi Dersleri. Üçüncü kitap, S. 305 – 310)
• “Akif’den kalan boﬂ bir sada de¤il, on sekiz
milyon Türkün sayg› ve heyecanla bir a¤›zdan
söyledi¤i ‹stiklal Marﬂ›’d›r. Bu marﬂ› yazan büyük
ﬂairi ‹stiklal ve Cumhuriyet tarihi daimi ﬂerefli sinesinde taﬂ›yacakt›r.” (Kaz›m Nami)
• Taﬂ›d›¤› ünvanlar ve hasletler; Veteriner, ﬁair, Devlet adam›, Neyzen, Yüzücü, Teﬂkilat› Mahsusa eleman›, Güreﬂçi, Demir Haf›z, ‹lim adam›
• Çok iyi Arapça bilirdi.
• Âkif’in karﬂ›laﬂt›¤› en a¤›r suçlamamalardan
biri ise, “Balkan Harbi” s›ras›nda düﬂman›n Türk
halk›na reva gördü¤ü eziyetler karﬂ›s›nda “tükürün yüzüne bu medeniyetin” dedi¤i için baz› ayd›nlar taraf›ndan “geri kafal› adam” suçlamas›na
maruz b›rak›lm›ﬂt›.
• 1908 Temmuzunda 2. Meﬂrutiyetin ilan› s›ras›nda “hürriyet” için soka¤a f›rlayan mitingcileri
eleﬂtirdi¤i için, “hürriyete düﬂman zavall›” olarak
isimlendirildi.
• Halide Edip ve onun gibilerin önerdi¤i Amerikan mandas›na karﬂ› ç›kt›¤› için, az›nl›klar taraf›ndan “ortaça¤ kafal› tehlikeli adam” olarak de¤erlendiriliyordu.
• M›s›r’da entari giyip dolaﬂmak yerine ceket,
pantolon ve frenk gömle¤i giydi¤i gerekçesiyle
“H›ristiyan Âkif, gavur Âkif” olarak tan›mlan›yordu.
• M›s›rda bazen bütün Ramazan hatimle teravih k›ld›r›rd›. Fakat bu teravih namazlar›na her zaman cemaat bulamaz, o¤lu Tahir’in önüne geçip
imam olurdu. Hatimle k›ld›rd›¤› bu teravih namazlar› uzay›nca Akif "Bazen arkama dönüp bak›yordum, o da kaçm›ﬂ!" derdi.
• Kütüphanesindeki kitaplar›n tamam›n›
okumuﬂtu.
• ÇANAKKALE ﬁ‹‹R‹: l. Dünya savaﬂ›nday›z.
Dönemin en ileri tekni¤ine sahip silah ve araçlarla Çanakkale’ye yüklenen düﬂman karﬂ›s›nda,
Türk askeri “ölürsem ﬂehidim, kal›rsam gazi” iftihar› ile çarp›ﬂ›yordu. Emperyalistler geldikleri gibi
gittiler. Zaferden sonra Baﬂkumandan Vekili Enver Paﬂa, ‹mparatorlu¤un en uzaktaki müfrezesine kadar Çanakkale Zaferini müjdelemek için
Telgrafhaneye koﬂmuﬂ tek tek kumandanlar› telgraf baﬂ›na ça¤›rm›ﬂt›.
Enver Paﬂa, Teﬂkilat-› Mahsusa Reisi Kuﬂçubaﬂ› Eﬂref Beyi arad›. Eﬂref Bey, Anadolu
Ba¤dat Demiryolu hatt›n›n son dura¤› olan El
Muazzam istasyonundayd›. Telsiz baﬂ›nda bizzat ﬂu telgraf› yazd›rd›:
“Çanakkale Savaﬂ›nda ordumuz muzaffer oldu. Düﬂman ma¤lup, çekiliyor...”
Haber bütün yurtta mutluluk yaratt›. El Muazzam’daki sevinç muazzamd›. Orada bulunanlardan
biri haberi duyunca Kuﬂçubaﬂ› Eﬂref Bey’in boynuna sar›ld› ve h›çk›ra h›çk›ra a¤lama¤a baﬂlad›. Bu
h›çk›ran memleket evlad›n›n ad›, Mehmet Âkif’ti...
Mehmet Âkif, büyük vatan sevgisi ve meftun
oldu¤u Türk istiklal ve hürriyet sevdas›yla yavaﬂça kalabal›¤›n aras›ndan s›yr›ld›. Gerisi Kuﬂçubaﬂ› Eﬂref Bey anlat›yor:
«...Ay bedir halindeydi. Çöl gecelerinin parlak
y›ld›zl› semas›n›, zaferimizin ﬂerefine ayd›nlatan
ay›n bu efsanevi ›ﬂ›klar› alt›nda, Mehmet Akif, bu
güneﬂi unutturacak kadar parlak çöl gecesinde
sabahlad›. ‹stasyon binas›n›n arkas›ndaki hurmal›¤›n içine çekildi. Sadece h›çk›r›klar›n› duyuyorduk. ‹çli, derin h›çk›r›klar....
‹ﬂte Çanakkale'ye lay›k o büyük destan, bu
h›çk›r›klar içinde meydana geldi... »
ﬁu Bo¤az Harbi nedir? Var m› ki dünyada eﬂi
En kesif ordular›n yükleniyor dördü - beﬂi...
Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya
Kaç donanmayla sar›lm›ﬂ, ufac›k bir karaya.
Ne hayas›zca tehaﬂﬂüd ki ufuklar kapal›
Nerde gösterdi¤i vahﬂetle «bu bir Avrupal›»
Dedirir - Y›rt›c›, his yoksulu, s›rtlan kümesi
Varsa gelmiﬂ aç›l›p mahbesi, yahut kafesi.

